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  :قائمة المختصرات
ABES : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur. 
ABRC/CARL: Association des Bibliothèques de Recherche du Canada. 
ADN: Acide Désoxyribonucléique. 
AFNOR : Association Française de Normalisation. 
ALAS: Association of Latin American Scientists. 
AMA : American Marketing Association. 
ARC : Austrian Research Centers. 
ARL : Association of Research Libraries. 
ARU: Asssociation of American Universities. 
ASTA : Arab Scientists and Technologists Abroad. 
AUCC/CARL : Association des Universités et Collèges du Canada. 
BMC: BioMed Central. 
BMJ : British Medical Journal. 
BOAI : Budapest Open Access Initiative. 
CAUSE: Association for managing and using information ressources on higher 
education. 
CMCLS : Californian’s Metropolitan Cooperative Library System. 
CNI: Coalition for Networked Information. 
DLI : US Digital Library Initiative. 
DLLS : Distance Learning Library Services. 
DLS: Digital Library Services. 
DOAJ : Directory of Open Access Journals. 
EID: Electronic Information Delivery. 
eLib : Electronic Library Program. 
ELS : Electronic Library Services. 
ERIC : Education Resources Information Center. 
FAQ: Frequency Asked Questions. 
FSF : Free Software Foundation. 
GNU/GPL: GNU is not Unix/ Grand Public Licence. 
HTML: Hypertext Markup Language. 
HTTP : HyperText Transfer Protocol.  
ICH: Interoperability Clearinghouse. 
INSA : Institut National des Science Appliquées. 
ISO : International Standard Organization. 
IST : Information Scientifique et Technique. 
ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor. 
IUPMI : Information Use and Policy Management Institute. 
LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts. 
LMD : Licence, Master, Doctorat. 



MIRCEN: Microbian Ressources Centers. 
MIT : Massachussets Institute of Technology. 
NSF : National Sciense Foundation.  
OAI: Open Access Initiative. 
OAI: Open Archive Initiative. 
OAI-MPH: Open Archives Initiative-Protocole for Metadata Harvesting. 
OCLC : Online Computer Library Center. 
OCLS: Off-Campus Library Services. 
OCR : Optical Caracter Recognition. 
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. 
OPAC : Online Public Access Catalog. 
PDF : Portable Document Format. 
PNUD: Plan des Nations Unies pour le Développement. 
PNUE: Plan des Nations Unies pour l’Environnement. 
RIBU : Réseau Interuniversitaire des Bibliothèques Universitaires. 
RUSA: Reference and User Services Association. 
SGBD : Système de Gestion de Bases de Données. 
SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque. 
SIS: School of Information Studies. 
SPARC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. 
SSLL : Sociétés Spécialisées dans le Logiciel Libre. 
TCP/IP : Transfer Control Protocol/Internet Protocol. 
UNESCO : United Nations of Education, Science and Culture Organization.   
URL: Uniform Resource Locator. 
WWW: World Wide Web. 
XML : eXtensible Markup Language. 
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  :مقـدمة

عملت المكتبات الجامعية كغيرها من المؤسسات األخرى بمختلف أنواعها و على   

     اختالف قطاعاتها على إدخال تكنولوجيا المعلومات لتفعيل و تحسين طرق تسييرها، 

و تحسين الخدمات التي تقدمها، بل يمكن الذهاب إلى القول بأنها معنية أكثر من غيرها 

       هذه التكنولوجيات الحديثة، نظرا لطبيعة المهام التي تضطلع بها،  اعتمادبضرورة 

و الدور الذي تلعبه في تحقيق األهداف البحثية و التعليمية للجامعة، و مواكبة التطورات 

التي تحدث في كل الميادين العلمية التي تغطيها، و كذا دراسة سبل تطبيق هذه 

  .كنةالتكنولوجيات لتقديم أحسن خدمة مم

ن المكتبات الجامعية تعيش حاليا مرحلة تحول حذري، بل أنها تعرف أو هناك من يعتبر ب

أزمة هوية، بالنظر إلى كونها نظام وثائقي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات في 

      حيز جغرافي محدد، الشيء الذي أدى إلى طرح بعض التساؤالت المرتبطة بتبعات 

فهل يمكن أن . نحو ما يصطلح عليه اليوم بالمكتبة اإللكترونيةالتدريجي  االنتقالو نتائج 

ننظر إلى التحول الذي تسير إليه المكتبات الجامعية بطابعها التقليدي نحو العالم 

كمسار للتغيير  –مع ما يميزه من خصوصيات و إيجابيات و تناقضات  – االفتراضي

و كيف ننظر إلى . الجذري، أو كمجرد مكمل و مدعم ألسس و قواعد المكتبة التقليدية؟

دور المكتبي كوسيط بين المعلومات و المستفيد، في الوقت الذي يمكن فيه لهذا األخير أن 

  .يصل مباشرة إلى منابع المعلومات الكثيرة التي تتيحها الطرق السريعة للمعلومات؟

التحدي الذي يجب أن نرفعه اليوم "، فإن David Priceو  Paul Legatte و حسب

و أسس تسييرية و تنظيمية و فنية جديدة لتقديم كمكتبيين، يتمثل في ضرورة تطوير هياكل 

خدمة مكتبية مزدوجة تجمع بين الوسط التقليدي و الوسط اإللكتروني، تمكننا فعال من 

و من . لمستمرة التي تحدث في عالم الوسائط المعلوماتيةو التأقلم مع التغيرات ا االندماج

ثم، فإن المكتبة عليها أن تجمع بين مفهومي المكتبة التقليدية و المكتبة اإللكترونية في 

    ".  1الوقت نفسه

                                                             
1 CHRISTINE Ollendorff. L’offre de services en bibliothèque académique : Un essai de modélisation. Bulletin des 
Bibliothèques de France, 1999, t. 44, n°. 9. P. 33-47. 
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الواسع النطاق لهذه التكنولوجيات من  االستعمالو من المعروف في هذا السياق، بأن 

طرف المكتبات الجامعية، و ارتباطها الوثيق بشبكات المعلومات، و بخاصة شبكة 

اإلنترنت التي فتحت مجاالت و آفاق جديدة للمكتبات لتحسين خدماتها و توسيع نطاق 

ي، و هذا الجامعاإلفادة منها لتتجه إلى فئات أخرى خارج إطار ما يصطلح عليه بالمجتمع 

بفضل تقنيات االتصال عن بعد، أدى هذا االستعمال المكثف إلى ظهور منطقي لنوع جديد 

التي تعتبر كتتويج لالستعمال األمثل " الخدمات اإللكترونية"من الخدمات يتمثل في 

  .للتكنولوجيات الحديثة من طرف المكتبات

من طرف مكتباتنا  ولةالمبذو من هذا المنطلق، أصبحت قضية دراسة حجم المجهودات 

الجامعية في اقتناء التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و االتصال تطرح نفسها بشدة، 

، و مدى -إن وجدت  –باإلضافة إلى كيفية استفادتها و استغاللها لهذه التكنولوجيات 

   ترجمة هذه اإلفادة إلى خدمات مميزة تسمح بمواجهة احتياجات المستفيدين التي تتنوع 

  .و تتعقد باستمرار

إذ أن األمر ال يتعلق باكتساب التكنولوجيات الحديثة فحسب، و إنما يتعلق بكيفية استعمالها 

و توظيفها لتحقيق أهداف المكتبات الجامعية كمؤسسات توثيقية تلعب دورا مركزيا في 

ءم مع العملية البحثية و التعليمية التي تضطلع بها الجامعة، و تقديم خدمات جديدة تتال

  .طبيعة االحتياجات التي يبديها المستفيدون

و عناية أكبر إلى  اهتمام و عالوة على ذلك، فقد أصبح من الضروري اليوم إعطاء

الوسائط و الوثائق اإللكترونية الحديثة، و ضرورة إدماجها كمواد مكتبية أساسية تعتمد 

الحاجة إلى هذا النوع من عليها المكتبات في تقديم خدماتها، مع دراسة حجم و طبيعة 

و من ثم، الخروج بطريقة عمل واضحة المعالم، مبنية . الوثائق لدى المجتمع الجامعي

على معطيات واقعية تسمح لنا بطرح و اقتراح سياسات و مناهج موضوعية لتصميم 

بعين  تأخذو  ،نماذج لعرض خدمات إلكترونية تتجاوب مع المتطلبات الحالية و المستقبلية

واقع مكتباتنا الجامعية من حيث إمكاناتها المادية و المالية و البشرية و طاقات  عتباراال

استيعابها الحالية و المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال، و قدرتها على توظيفها 

  .بشكل عقالني و الئق
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 –دمات و من ثم، فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول مدى تقديم هذا النوع من الخ

من طرف المكتبات الجامعية، وقياس حاجة المستفيدين إليها في  –الخدمات اإللكترونية 

    على الجامعة كمؤسسة بحثية و تعليمية  ظل المتغيرات التكنولوجية التي تفرض نفسها

و كذا حول دراسة سبل و طرق تصميم نماذج . و على المكتبات الجامعية على حد السواء

لعرض مثل هذه الخدمات على ضوء ما تتوفر عليه المكتبات الجامعية من إمكانات مادية 

المعبر عنها  االحتياجاتو مالية و بشرية، و من بنية تحتية تكنولوجية، تماشيا مع طبيعة 

  .من طرف المستفيدين

: و انطالقا مما سبق، نحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل هذه الدراسة الموسومة

دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي بمدينة : الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية"

  ."قسنطينة

مكتبيا و  20و لتحقيق هذا الغرض، طبقت هذه الدراسة على عينتين تتكون األولى من 

أستاذا وباحثا بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة، ممثلة في جامعتي  187من الثانية 

األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية و منتوري قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و 

  :و اشتملت على ستة فصول توزعت على الشكل التالي. العلوم اإلنسانية

لف الجوانب المنهجية للدراسة، ممثلة في إشكالية خصص لتوضيح مخت :الفصل األول - 

الدراسة و فرضياتها و تساؤالتها و أهميتها، باإلضافة إلى توضيح منهجها و األدوات 

  .المعتمدة في جمع بيانات الدراسة الميدانية و كيفية توظيفها

 السلوكياتاالتصال العلمي اإللكتروني و تغير و قد تناولنا فيه موضوع  :الفصل الثاني - 

العلمية و البحثية للباحثين بتغير طرق تبادل و تداول المعلومات العلمية والتقنية فيما 

إعادة النظر في التي أصبحت ملزمة بعلى المكتبات الجامعية  تأثير ذلكبينهم، و 

  .منظومتها الخدماتية بشكل يمكنها من مسايرة التغيرات السلوكية لدى الباحثين

       دراسة مفهوم الخدمة بشكل عام، و الخدمة المكتبية  حاولنا من خالله :الفصل الثالث - 

بشكل أدق، من خالل البحث في األدبيات المتخصصة، باإلضافة  و المفاهيم المجاورة لها

كما  ،إلى دراسة هذا المفهوم من خالل البحث في بعض قواعد البيانات المتخصصة

فضال  العوامل المؤثرة في تقديمها و مستوياتها،تطرقنا إلى خصائص الخدمة المكتبية و 
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خدمات التعريف  كما تطرقنا في هذا الفصل إلى .عن استراتيجيات تسويقها و تقييمها

طرق و متطلبات إتاحتها من طرف  المفاهيم المجاورة لها، و اإللكترونية و يةالمكتب

  .نموذج المكتبة الهجينة، و سبل تعايشها مع الخدمات التقليدية وفق المكتبات الجامعية

تعرضنا في هذا الفصل إلى أنواع الخدمات المكتبية اإللكترونية بدءا  :الفصل الرابع - 

. بالفهرس اإللكتروني و وصوال إلى بوابات المكتبات و التقنيات التي تعتمد عليها

ومتطلبات إتاحتها مع إبراز البرمجيات الوثائقية الحرة كبديل حقيقي لتقديم هذا النوع من 

كما تطرقنا إلى موقعها صمن استراتيجيات . ممكنة الخدمات بأكبر فعالية و أقل كلفة

  .الخدمة المكتبة، و طرق و منهجيات تسويقها و تقييمها

 الخدمات المكتبية اإللكترونية بمؤسسات التعليم العاليتطرقنا فيه إلى  :الفصل الخامس - 

محاولة و ، من خالل التعريف بهذه المؤسسات و بمكتباتها، بمدينة قسنطينةالمدروسة 

الموجه لعينة المكتبيين التابعين لها، و فق محاوره األربعة  االستبياننتائج و تفسير تحليل 

  :التالية

المصالح المكتبية و عالقتها بالخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية :المحور األول -

  .المدروسة

وسة و الفئات المصادر الوثائقية المتاحة من طرف المكتبات المدر: المحور الثاني -

  .المستفيدة منها

  .الخدمات المكتبية بالمكتبات المدروسة و الفئات المستفيدة منها: المحور الثالث -

الخدمات اإللكترونية و سبل إتاحتها من طرف المكتبات الجامعية : المحور الرابع -

  .المدروسة

تطرقنا فيه إلى استعمال األساتذة و الباحثين بمؤسسات التعليم العالي  :الفصل السادس - 

نتائج و تفسير تحليل محاولة بمدينة قسنطينة للخدمات المكتبية اإللكترونية، من خالل 

  :الموجه لعينة األساتذة و الباحثين التابعين لها، وفق محاوره األربعة التالية االستبيان

ساتذة و الباحثين نحو استعمال وسائل االتصال العلمي توجهات األ: الحور األول -

  .اإللكترونية وموقفهم من مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية

   .توجهات األساتذة والباحثين نحو استعمال الوثائق اإللكترونية: المحور الثاني -



 ه 
 

الخدمات المكتبية  الباحثين نحو استعمالو توجهات األساتذة : المحور الثالث -

  .اإللكترونية

توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية : المحور الرابع -

  .المتاحة عن بعد

كما تم التعرض إلى النتائج العامة للدراسة الميدانية، و نتائج الدراسة الميدانية في ضوء 

  .الفرضيات و اقتراحات الدراسة

الصعوبات التي واجهتنا في هذا الدراسة في اتساع الرقعة الجغرافية للدراسة و تمثلت أهم 

الموجه ألساتذة و باحثي جامعة  االستبيانالميدانية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع و استرجاع 

منتوري قسنطينة، بسبب تشتتها الجغرافي و تواجد ملحقاتها على كامل تراب والية 

  .مما أدى إلى استغراق وقت كبير لتحقيق هذه العملية. قسنطينة

و في األخير، أجدد شكري و عرفاني إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إتمام 

   .هذه الدراسة
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  :موضوع الدراسة - 1

  :إشكالية الدراسة - 1- 1

يذهب الجميع إلى أن المكتبات الجامعية تعيش حاليا مرحلة تغيرات جذرية بسبب 

 االستقراربعدم  فهي تنشط في سياق يتسم. التطورات و التقلبات المتسارعة التي تحيط بها

 يهاالتي تفرض علالعديدة المؤشرات و العوامل بحكم تعدد التحديات و الرهانات، و ب

إعادة النظر بشكل مستمر في سياساتها و استراتيجياتها التطورية على المستويات القصيرة 

حيث تشكل قضايا مثل قضية انفجار التعداد الطالبي الناتج . والمتوسطة والبعيدة المدى

قة عن تطبيق مبدأ ديمقراطية التعليم، و المسألة المتعلقة بضرورة ترسيخ و توطيد العال

، التي أدت إلى واالقتصادي االجتماعيبين الجامعة كمؤسسة تعليمية و بحثية مع محيطها 

، الذي يهدف في LMD1تطبيق جملة من اإلصالحات أبرزها تطبيق نظام التكوين بصيغة 

مجمله إلى تكييف مخرجات التكوين على مستوى الجامعة مع احتياجات و متطلبات 

فضال عن المتطلبات التي تفرضها األشكال الجديدة . ياالقتصادو  االجتماعيمحيطها 

. للتعليم مثل التعليم المفتوح و التعليم اإللكتروني التي أصبحت الجامعة مطالبة باعتمادها

تشكل هذه القضايا و غيرها بعض اإلشكاليات و التحديات التي تواجه الجامعة بمختلف 

و في هذا السياق، تعتبر مسألة تطور . مكوناتها وعناصرها بما فيها المكتبات الجامعية

العلمي، و بروز طرق و أدوات جديدة يعتمد عليها األساتذة و الباحثون  االتصالأنماط 

بصفة أكبر في تواصلهم العلمي، وفي ممارسة نشاطاتهم العلمية و البحثية و تبليغ نتائج 

الجديدة للمعلومات  أبحاثهم و تجاربهم العلمية، تقوم بدرجة كبيرة على التكنولوجيات

في القيام بهذه  واالتصال، و اعتمادهم المتزايد على الوثائق و المصادر اإللكترونية

مما أدى إلى ظهور مفهوم االتصال العلمي اإللكتروني، بما يحمله من  – النشاطات

بسبب أزمة تناقضات و تحديات تواجه المكتبات الجامعية و البحثية بالدرجة األولى 

، إذ تعتبر هذه المسألة من اإلشكاليات التي تعني المكتبات -العلمي الناتجة عنهاالتصال 

الجامعية بشكل مباشر، وهو ما يفرض عليها كمؤسسات خدماتية داعمة للتعليم العالي 

 هذه التطورات و مصاحبة التحوالتوالبحث العلمي أن تعمل باستمرار على مسايرة 
                                                             
1 Licence, Master, Doctorat. 
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ديدة المعتمدة من طرف المجتمع العلمي الذي تخدمه، الحاصلة في األنماط التواصلية الج

فبما أن جانبا كبيرا من النشاطات العلمية و البحثية . وتكييف خدماتها مع هذه التحوالت

للمجتمع العلمي أصبح يتم حاليا في وسط البيئة اإللكترونية الجديدة، و باستعمال الوسائل 

الجامعية أن تعمل على مصاحبة هذا التحول الحديثة لالتصال اإللكتروني، فعلى المكتبات 

من خالل خلق خدمات جديدة ومبتكرة، تدعم و تعزز وجودها في هذه البيئة الجديدة من 

. جهة، و تقربها أكثر نحو تلبية احتياجات المجتمع العلمي الذي تخدمه من جهة أخرى

التي تواجه المكتبات  وتمثل الخدمات اإللكترونية في هذا السياق، إحدى أكبر التحديات

الجامعية في المجتمع المعاصر للمعلومات، فهي معنية أكثر من غيرها من المكتبات 

األخرى بتقديم مثل هذه الخدمات  المتطورة، نظرا لتعاملها بشكل كبير مع مجموعات 

كبيرة و متنوعة من مصادر المعلومات اإللكترونية على غرار الدوريات العلمية 

و تقديمها ألدوات عمل ذات مستوى عال من حيث قـدرات البحث اإللكترونية، 

  .واسترجاع للمعلومـات تتماشى مع طبيعـة جمهور المستفيدين الذي تخدمه

فما يقال عن التحديات التي تواجه الجامعات و مكتباتها بشكل عام يقال كذلك عن جامعاتنا 

ا ضمن المنظومة التعليمية ، المطالبة هي كذلك بتأكيد تواجدههاو مكتباتالجزائرية 

الجامعية العالمية التي أصبحت تفرض قواعد جديدة بفعل عولمة التعليم العالي، تقوم على 

الجودة و الكفاءة و الفعالية و القدرة المستمرة على التكيف مع متطلبات و احتياجات 

اق يفرض و من هذا المنطلق، تجد مكتباتنا الجامعية الجزائرية نفسها في سي. التكوين

عليها هي كذلك ضرورة تكييف خدماتها مع التحوالت و التطورات المشار إليها سابقا، ال 

سيما فيما يتعلق بمصاحبة التطورات الحاصلة في أنماط التواصل العلمي، و التكيف معها 

تتماشى معها، و تعزز تواجدها في هذه البيئة  من خالل خلق خدمات مكتبية إلكترونية

و عليه، فإن اإلشكالية التي سنحاول معالجتها في هذه الدراسة، تتمحور . ديدةالعلمية الج

حول تساؤل محوري يتعلق بمدى تقديم و إتاحة الخدمات اإللكترونية من طرف مكتبات 

ممثلة في  ،مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة التي تمثل المجال الجغرافي للدراسة

عة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، و المكتبة المركزية مكتبة الدكتور أحمد عروة لجام

لجامعة منتوري قسنطينة، و مكتبة المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم اإلنسانية 
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مع  الخدمات اإللكترونية المتاحة من طرف هذه المكتبات و مدى تناسب .بقسنطينة

وهو . لباحثين الذين يمثلون عينة هذه الدراسةالسلوكات االتصالية الجديدة لفئة األساتذة و ا

هذه الفئة من المستفيدين على وسائل االتصال  اعتمادما سيتطلب منا قياس مستويات 

اإللكترونية في مختلف نشاطاتهم البحثية و العلمية، و كذا قياس مستويات إتاحة الخدمات 

وقعها ضمن المنظومة اإللكترونية بمكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة، و م

و محاولة معرفة مدى مواءمة هذا العرض الخدماتي مع  .الخدماتية الشاملة لهذه المكتبات

. سلوكات و احتياجات األساتذة و الباحثين المعنيين بالدراسة لهذا النوع من الخدمات

  :وانطالقا مما سبق، سنحاول اختبار الفرضيات التالية في دراستنا هذه

           :الدراسةفرضيات  - 2- 1

  :سنحاول اختبار الفرضيات الثالث التاليةلمعالجة إشكالية هذه الدراسة، 

يعتمد األساتذة و الباحثون بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة بشكل كبير على  -1

 .وسائل االتصال اإللكترونية للنفاذ إلى المعلومات العلمية و التقنية و تداولها فيمل بينهم

كل كبير على الخدمات مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة بش تعتمد -2

 .كجزء أساسي ضمن استراتيجيات العرض الشامل لخدماتها اإللكترونية

من طرف مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة المتاحة تلبي الخدمات اإللكترونية  -3

هذه المؤسسات تماشيا إلى ين منتماحتياجات األساتذة و الباحثين ال ةكبير درجةقسنطينة ب

  .   مع تغير أنماط تواصلهم العلمي

  :أسئلة الدراسة - 3- 1

  :نحاول من خالل هده الدراسة اإلجابة على التساؤالت األساسية التالية

إلى أي درجة يعتمد األساتذة و الباحثون بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة  -1

في مختلف نشاطاتهم البحثية  و العلمية  ةاإللكترونيعلى وسائل االتصال العلمي 

  .والتعليمية؟
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و ما هي أنماط إتاحتها بمكتبات  ما هي الوثائق اإللكترونية؟ و ما هي أنواعها؟ -2

مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة و مستويات استعماالتها من طرف األساتذة 

  .والباحثين بهذه المؤسسات؟

و استراتيجيات إتاحتها و تقييمها  كترونية؟ و ما هي أنواعها؟ما  هي الخدمات اإلل -3

 .بالمكتبات الجامعية عامة؟

ما هو موقع الخدمات اإللكترونية المتاحة من طرف مكتبات مؤسسات التعليم العالي و  -4

و ما هي أنماط  ضمن نظام عرض خدماتها الشامل؟على وجه التحديد بمدينة قسنطينة 

   .؟من طرف األساتذة و الباحثين التابعين لهذه المؤسساتمالها إتاحتها ومستويات استع

ما هي نظرة المكتبيين للخدمات المكتبية المقدمة من طرف مكتباتهم بشكل عام،  -5

 وللخدمات المكتبية اإللكترونية على وجه التحديد؟ 

ما هو دور الوثائق و الخدمات اإللكترونية في تطوير الخدمة المكتبية المقدمة من  -6

  .طرف المكتبات الجامعية؟

على الوثائق و الخدمات اإللكترونية على الجوانب التنظيمية  االعتمادما مدى تأثير  -7

  .والفنية للمكتبات الجامعية؟

الوثائق و الخدمات اإللكترونية من طرف المكتبات الجامعية  استعمالهل يتطلب  -8

  .إعادة النظر في أساليب تنظيمها و تسييرها؟

ل التي تواجه المكتبات الجامعية في تقديم خدماتها و التي يمكن حلها من ما هي المشاك -9

  .الوثائق و الخدمات اإللكترونية؟ استعمالخالل اللجوء إلى 

تتناسب الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف مكتبات مؤسسات التعليم هل   -10

ة لألساتذة و الباحثين العالي بمدينة قسنطينة مع االحتياجات البحثية و العلمية و التعليمي

  . التابعين لها؟

سـاتذة  من طرف األو استعماال الخدمات اإللكترونية األكثر طلبا الوثائق و ما هي  -11

  .؟والباحثين بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة
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هل تسمح اإلمكانيات المادية و المالية و البشرية التـي تتـوفر عليهـا مكتبـات      -12

 بتقديم و عرض الخدمات المكتبيـة اإللكترونيـة   بمدينة قسنطينةمؤسسات التعليم العالي 

تماشيا مع احتياجات المجتمع األكاديمي الذي تخدمه بمختلف فئاته بما في ذلك فئة األساتذة 

  .؟و الباحثين

قابل للتطبيق لعرض الخدمات المكتبية اإللكترونية  نموذج موحدهل يمكن تصميم  -13

أم أن األمر يتطلب تصميم نموذج خاص بكل مكتبة ؟ المكتبات الجامعيةمن طرف كل 

 .انطالقا من واقعها و اإلمكانيات المادية و المالية و التكنولوجية و البشرية المتعلقة بها؟

  :أهداف الدراسة - 4- 1

  :ترمي الدراسة في مجملها إلى تحقيق األهداف األساسية التالية

إبراز تغير حركية التواصل العلمي من خالل التعرض إلى مفهوم االتصال العلمي   -1

اإللكتروني كأحد العناصر األساسية المؤثرة في سلوك األساتذة و الباحثين في النفاذ إلى 

المعلومات العلمية و التقنية و تداولها فيما بينهم، و معرفة مستويات تفاعل األساتذة 

لتعليم العالي بمدينة قسنطينة مع هذه األنماط التواصلية العلمية والباحثين بمؤسسات ا

  . الجديدة

إبراز دور المكتبات الجامعية كنظم توثيقية تلعب دورا أساسيا في تحقيق األهداف  -2

  .البحثية و التعليمية للجامعة

، وإبراز ضرورة )الجامعة ( إبراز العالقة بين المكتبات الجامعية و المؤسسة األم  -3

بتطويرها تماشيا مع متطلبات الساعة لمواجهة التحديات الكبرى التي تفرض  هتماماال

  .نفسها سواء على الجامعة أو على المكتبات الجامعية

تأثيرها  التعرف على مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية، و -4

، مع إبراز تأثير اإللكترونيةو المتمثلة في الخدمات  الخدمات الجديدة التي تفرزها على

  .تقديم هدا النوع من الخدمات على الجوانب التسييرية و التنظيمية للمكتبات الجامعية
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الفعالية من أعلى مستويات إستعراض كيفية تحسين الخدمة المكتبية المقدمة، و تحقيق  -5

تعود بها سواء  خالل تطوير الخدمات اإللكترونية في المكتبات الجامعية، و المنفعة التي

  .على المكتبات الجامعية أو على المستفيد

التعرف على األسباب و العوامل التي تعيق المكتبات الجامعية في تطوير خدماتها  -6

  .. ).أسباب تنظيمية، قانونية، مالية، مادية، بشرية( المكتبية 

، و كيفية سنطينةمؤسسات التعليم العالي بمدينة قدراسة المشاكل التي تواجه مكتبات  -7

  .حلها من خالل تطوير الخدمات اإللكترونية

 مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينةمكتبات  استعمالالوقوف على واقع  -8

تحسين أنماط  على تأثير ذلك، و مدى االتصالللتكنولوجيات الحديثة للمعلومات و 

  . خدماتها جودةتسييرها و 

 ساتذة و الباحثين بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة األ احتياجاتالتعرف على  -9

ه ذله مؤسساتهم التعليميةستعمال الوثائق و الخدمات اإللكترونية، و مدى تلبية المكتبات ال

  .االحتياجات

 مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينةتقديم أداة مساعدة للقائمين على مكتبات  -10

بتحسين و تطوير الخدمات المقدمة حاليا و مستقبليا يتعلق فيما  ات السليمةالقرار إلتحاد

  .في وسط جامعي يتميز بالحركية و الديناميكية المستمرة

لعرض الخدمات المكتبية اإللكترونية يتماشى مع واقع المكتبات  نموذج اقتراح -11

المستفيدين  الحتياجاتالمادية و المالية و البشرية و يستجيب  الجامعية من حيث إمكاناتها

   .ه الخدماتذله

  :أهمية الدراسة - 5- 1

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط األساسية التالية

يرتبط موضوع الدراسة مباشرة بجانب مهم من الجوانب التي تحضا باهتمام كبير من  -1

جديدة طرف المختصين في ميدان المكتبات و المعلومات، و المتمثل في التكنولوجيات ال

للمعلومات و االتصال، و جوانب تأثيرها على السلوكات العلمية و البحثية لألساتذة 
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والباحثين من جهة، و على الخدمات المقدمة من طرف المكتبات الجامعية من جهة 

 . أخرى

يعالج موضوع الدراسة قضية العالقة بين تطور وسائل االتصال و ظهور الشبكات   -2

بكة اإلنترنت و تغير أنماط التواصل العلمي المعتمدة بين العلماء اإللكترونية بما فيها ش

 .والباحثين و طرق نفاذهم إلى المعلومات العلمية و التقنية وتداولها فيما بينهم

هذه الدراسة تكشف النقاب عن مستويات إلمام القائمين على مكتبات مؤسسات التعليم   -3

الباحثين المستفيدين من خدماتها بمفهوم و مجتمع األساتذة و  العالي بمدينة قسنطينة

االتصال العلمي اإللكتروني و التحديات و األزمات الناتجة عنه، و كيفية تعاملهم مع هذا 

الوضع الجديد من خالل معرفة مستويات اعتمادهم على الوسائل االتصالية الجديدة 

عملة من طرفهم خدمة واتجاهاتهم نحو مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات و األدوات المست

 .لهذا المبدأ

مستويات اعتماد مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة عن تكشف هذه الدراسة  -4

قسنطينة على التكنولوجيات الجديدة في تقديم خدمات إلكترونية ذات قيمة مضافة، و أنماط 

كما تكشف مواطن الضعف والقوة في . و مستويات إتاحتها سواء محليا أو عن بعد

 .     االستراتيجيات المعتمدة في إتاحة هذا النوع من الخدمات من طرفها

هذه الدراسة تعرف بالخدمات المكتبية اإللكترونية من خالل عرض خصائصها   -5

وأنواعها و متطلبات إتاحتها و طرق تقييمها و استراتيجيات تسويقها و دورها في تحقيق 

 . هاأهداف المكتبات الجامعية و رفع مستوى آدائ

  :المفاهيم األساسية المستخدمة في الدراسة - 6- 1

  :تقوم هذه الدراسة على بعض المفاهيم التي نورد تعريفاتها اإلجرائية فيما يلي

 :الخدمات المكتبية اإللكترونية - 

يقصد بالخدمات المكتبية اإللكترونية تلك الخدمات التي تقدمها المكتبة الجامعية اعتمادا 

على التكنولوجيات الحديثة ممثلة في الحواسيب و شبكات االتصال اإللكترونية، سواء 

 (Opac)أتيحت هذه الخدمات محليا أي داخل جدران المكتبة مثل الفهرس اإللكتروني 
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شبكة اإلنترنت، أو عن بعد عبر موقع أو بوابة المكتبة على شبكة والحواسيب المرتبطة ب

و الخدمات األخرى  (Opac Web)اإلنترنت مثل الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 

  .المتاحة عن بعد

 :المكتبات الجامعية - 

يقصد بالمكتبات الجامعية تلك المصالح التابعة لمؤسسات التعليم العالي التي تهدف إلى 

األهداف البحثية و التعليمية للمؤسسة األم من خالل تقدم الخدمات المكتبية التي  تحقيق

  .تلبي احتياجات المجتمع األكاديمي للمعلومات و الوثائق

 : األستاذ الباحث - 

للتعبير عنه في  “األستاذ و الباحث” الذي تستعمل كذلك عبارةو  –يقصد باألستاذ الباحث 

ذلك العنصر البشري التابع إلى مؤسسة التعليم العالي، و الذي يضطلع بمهام  –الدراسة 

التعليم و البحث تحقيقا ألهداف المؤسسة المشار إليها أعاله، و الذي يمثل إحدى أهم 

  .الفئات التي تسعى المكتبات الجامعية إلى خدمتها و تلبية احتياجاتها

 :االتصال العلمي - 

العملية التي يتم من خاللها نقل و تداول المعلومات العلمية  يقصد باالتصال العلمي تلك

والتقنية بين باحثين أو أكثر، على اختالف الوسائل المستعملة في ذلك سواء كانت شفوية 

  .أو مكتوبة أو إلكترونية

 :الدراسات السابقة - 7- 1

بعد إجراء عملية حصر لألدبيات العلمية التي تناولت موضوع الخدمات اإللكترونية 

بالمكتبات الجامعية، اتضح لنا بأن هذا الموضوع لم يحض بالدراسة و البحث في المحيط 

دول الدراسات األجنبية خاصة في ال الكثيرالجزائري بشكل مباشر، حيث وجدنا 

عام الذي أجريت فيه هذه الدراسات يختلف عن سياق ، غير أن السياق الاألنجلوسكسونية

و من ثم، فإن هناك . وواقع مكتباتنا الجامعية نظرا للتفاوت الكبير في التطور التكنولوجي

اختالف بين االحتياجات و المنطلقات البحثية التي تنطلق منها هذه الدراسات في بيئة 

و على اعتبار . اتنا الجامعية الجزائريةو بيئة مكاتببشكل عام المكتبات الجامعية الغربية 
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تجاور و تقارب مفهوم الخدمات المكتبية اإللكترونية و خدمات المعلومات اإللكترونية 

وفيما . مثلما سنتطرق إليه الحقا، فقد أوردنا الدراسات بعض النظر عن المصلح المستعمل

ناولت و لو جزءا لدراسات التي تمكنا من الحصول عليها، و التي تبعض اعرض ليلي 

     :من موضوع الدراسة

 : 1دراسة الباحث ريحان عبد الحميد الموسومة -

« Pour la mise en place d’un service de référence virtuel au sein de la 

bibliothèque de l’Université Mentouri – Constantine »  

و هي دراسة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم في علم المكتبات بقسم علم 

و هي الدراسة التي يمكن اعتبارها األقرب . جامعة منتوري قسنطينة –المكتبات 

موضوعيا إلى دراستنا هذه، لكنوها تتناول إحدى أنواع الخدمات المكتبية اإللكترونية 

، حيث تعرض الباحث في هذه الدراسة إلى سبل راضيةاالفتالمتمثلة في الخدمة المرجعية 

، و مدى قابلية أعضاء هيئة إتاحة هذه الخدمة بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة المركزية

حيث قام الباحث بتوزيع استبيان على عينة ممثلة . التدريس بهذه الجامعة لإلفادة منها

وعة من النتائج من أهمها أن لهذه الجامعة، و خلص إلى مجم ألعضاء الهيئة التدريسية

أغلبية األساتذة المستجوبين يبدون رغبة صريحة في اإلفادة من هذه الخدمة و يعتبرونها 

و قد أفادتنا هذه الدراسة في معرفة بعض المؤشرات المتعلقة بتوجهات . مطلبا ضروريا

اإللكترونية  األساتذة بجامعة منتوري قسنطينة نحو استعمال إحدى أنواع الخدمات المكتبية

   .و تطلعاتهم اتجاه هذا النوع الجديد من الخدمات

تكنولوجيا المعلومات أنواعها، ” : 2دراسة الباحث بن السبتي عبد المالك الموسومة -

و هي . “جامعة منتوري قسنطينة نموذجا : ودورها في دعم التوثيق و البحث العلمي

لمكتبات بقسم علم المكتبات بجامعة دراسة مقدمة للحصول على دكتوراه الدولة في علم ا

حيث تناول الباحث موضوع تكنولوجيا المعلومات . 2002منتوري قسنطينة سنة 

                                                             
1 RIHANE Abdelhamid. « Pour la mise en place d’un service de référence virtuel au sein de la bibliothèque de 
l’Université Mentouri – Constantine. Th. Doctorat es Sciences : Bibliothéconomie : Constantine ; 2007. 253p. 

أطروحة . جامعة منتوري قسنطینة نموذجا: تكنولوجیا المعلومات أنواعھا، و دورھا في دعم التوثیق و البحث العلمي. بن السبتي عبد المالك  2
  .ص316. 2002قسنطینة؛ : علم المكتبات: لنیل شھادة دكتوراه دولة 
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المختلفة للمعلومات، و التجهيزات و البرمجيات و خدمات المعلومات وعالقتها بالتطورات 

دراستنا و قد تناولت الدراسة في جانبها الميداني جزءا من موضوع . و المهن المعلوماتية

و المتمثل في محور التبادل اإللكتروني للمعلومات بين الباحثين، حيث مكنتنا من معرفة 

مستويات اعتماد األساتذة بجامعة منتوري قسنطينة على وسائل االتصال اإللكترونية بشكل 

و قد  .باإلضافة إلى تحديد أنواعها و أنماط استعمالها. عام في تداول المعلومات فيما بينهم

هناك اتجاه واضح نحو خلصت الدراسة في نتائجها المتعلقة بهذا المحور بالذات إلى أن 

استخدام وسائل االتصال الحديثة، من خالل االهتمام المتزايد لألساتذة بشبكة اإلنترنت وما 

تمكنه من إمكانيات كبيرة في استرجاع المعلومات بالطرق اإللكترونية، كما خلصت 

ريد اإللكتروني يعتبر من أكثر وسائل االتصال اإللكترونية استعماال من الدراسة إلى أن الب

  .   طرف األساتذة المستجوبين

من بين الدراسات العربية تلك الدراسات التي أجريت من طرف البحث عبد المجيد  -

اتجاهات الباحثين العرب نحو األرشيف  ": ، و الموسومة2006سنة  1صالح بوعزة

أعضاء هيئة التدريس العرب : المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خالل شبكة اإلنترنت

تناولت الدراسة موضوع اتجاهات الباحثين حيث . "بجامعة السلطان قابوس نموذجا 

على الوصول  العرب بجامعة السلطان قابوس نحو النموذج الجديد لالتصال العلمي المبني

باحثا  60وتألف مجتمع الدراسة من . الحر إلى المعلومات المنشورة على شبكة الويب

ينتمون إلى تخصصات متنوعة، إلى أن الباحث العربي بجامعة السلطان قابوس لم يتبلور 

إدراكه بعد لمفهوم الوصول الحر إلى المعلومات العلمية، وأن تقبل الباحثين لنموذج 

من أفراد الدراسة لم ينشروا أبحاثا في % 78.8ما يزال ضعيفا، وأن الوصول الحر 

منهم غير مطلعين على المبادرات الدولية حول % 77.8المجالت المتاحة مجانا وأن 

الوصول الحر، وبين الباحثين أسباب رفضهم النشر في الدوريات اإللكترونية المتاحة 

منهم % 75فة بالنسبة إليهم، وأن مجانا في أن هيئة التحرير بالدوريات غير معرو

                                                             
أعضاء ھیئة : ح و الدوریات المتاحة مجانا من خالل شبكة اإلنترنتإتجاھات الباحثین العرب نحو األرشیف المفتو. عبد المجید صالح أبو عزة 1

  ]:على الخط]. [2006سبتمبر  20. [2006، سبتمبر 6ع. Cybrarians Journal. قابوس نموذجا السلطانالتدریس العرب بجامعة 
http://www.cybrarians.info/journal/no10/openacess.htm. 

http://www.cybrarians.info/journal/no10/openacess.htm
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يعتقدون أن المقاالت المنشورة في هذه الدوريات غير معترف بها من قبل اللجان 

منهم أن النشر في الدوريات المتاحة مجانا ال يوفر سوى % 50األكاديمية، كما أفاد 

و قد أفادتنا هذه الدراسة في ضبط  .حظوظ ضئيلة للحصول على منح في مجال البحث

المتعلقة بهذا المحور،  االستبيانض الجوانب المنهجية، خاصة فيما يتعلق بصياغة أسئلة بع

و كذا في تكوين رؤية مبدئية لواقع استخدام الباحثين العرب لألرشيفات المفتوحة 

والدوريات اإللكترونية المتاحة مجانا عبر شبكة اإلنترنت و توجهاتهم نحو هذه األدوات 

     . االتصالية الجديدة

 (John Crawford)التي تحصلنا عليها دراسة جون كراوفورد  األجنبيةمن الدراسات  -

 :1الموسومة

“ The use of electronic information services by students at Glasgow Caledonian 

University: background to the project and introductory focus groups ” 

بعض الجوانب التمهيدية لدراسة موضوع استعمال خدمات المعلومات حيث تناول الباحث 

 ”Glasgow Caledonian University“   اإللكترونية من طرف الطلبة و األساتذة بجامعتي

حيث اعتمد على المناهج . بالمملكة المتحدة   ”Leeds Metropolitan University“و 

قام بتوزيع استبيان على عينة من الطلبة النوعية و الكمية لمعالجة هذا الموضوع، و 

، قصد معرفة استعماالتهم لقواعد المعلومات التجارية الموضوعة بكلتا الجامعتين األساتذةو

تحت تصرفهم من طرف مكتبة الجامعة، و مقارنة ذلك مع استعمالهم للمصادر 

تأثير استعمال هذه كما قام الباحث بدراسة . اإللكترونية المتاحة مجانا عبر شبكة اإلنترنت

ستشهادات المرجعية ألعمالهم المصادر سواء على الطلبة أو األساتذة من خالل تحليل اإل

و قد خلصت الدراسة . العلمية و معرفة مستويات اعتمادهم على هذا النوع من المصادر

إلى جملة من النتائج من أهمها اعتماد الطلبة و األساتذة المنتمين إلى تخصصات العلوم 

الطبية بشكل أكبر على خدمات المعلومات اإللكترونية و على المصادر المرتبطة بها 

و قد مكنتنا هذه الدراسة من معرفة بعض العوامل المؤثرة . سواء كانت مجانية أو بمقابل
                                                             
1 CRAWFORD John. The use of electronic information services by students at Glasgow Caledonian University: 
background to the project and introductory focus groups. In: Journal of Librarianship and Information Science, 
March 2002, vol. 34, no. 1, pp. 43-52. 
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بطرق تنظيمها في استعمال هذا النوع من الخدمات و المصادر خاصة فيما يتعلق 

   .وإتاحتها

) 11(األجنبية التي تناولتها الدراسة، تلك التي أجريت أحد عشر  من بين الدراسات -

. و آخرون Christine Urquhart ،Rhian Thomas ،Linda Banwell: باحثا من بينهم

 Student Use of Electronic Information Services in Further »: 1الموسومة

Education ».  

كليات التكوين المستمر بالمملكة المتحدة، بمجموعة من  2002و هي دراسة أجريت سنة 

تهدف إلى إبراز مالمح سلوكيات الطلبة فيما يتعلق باستعمال خدمات المعلومات 

اإللكترونية، من خالل إبراز المعارات المتوفرة لديهم، و كذا دور كل من التدريب 

ذه و قد تمت ه. والتكوين الرسمي و الخبرات الشخصية في اكتساب هذه المهارات

  :الدراسة على مرحلتين بفريقي بحث مختلفين

اعتمدت على عينة . Wales بجامعة  JUSTEIS projectالمرحلة األولى تكفل بها فريق  -

   .كلية 17طالب من  270طبقية تتكون من 

أجريت . Northumbriaبجامعة  JUBILEE projectالمرحلة الثانية تكفل بها فريق  -

  .كلية 15طالبا من  580على عينة تتكون من 

و قد خلصت الدراسة إلى مالحظة االستعمال المتزايد لخدمات المعلومات اإللكترونية، 

حيث تم مالحظة . غير أن الممارسات و السلوكيات تختلف بحسب الكليات و التخصصات

بمنهجيات تقييم المعلومات المحصل عليها بالوسائل  تمكنهمعدم اهتمام الطلبة و 

. و دعت إلى ضرورة إدراج هذا العنصر ضمن المقررات الرسمية للتكوين اإللكترونية،

كما لوحظ بأن محركات البحث هي أكثر أدوات البحث استعماال، و أن المواقع التابعة 

للهيئات و المنظمات ذات الطابع العلمي هي أكثر أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية 

ما خلصت الدراسة إلى مالحظة تنوع طرق ك. استعماال من طرف الطلبة المستجوبين

اكتساب مهارات استعمال خدمات المعلومات اإللكترونية سواء بالطرق الرسمية أو 

                                                             
1 URQUHART Christine, THOMAS Rhian, SPINK Siân, et all. Student Use of Electronic Information Services in 
Further Education. New Library World, Vol. 104, Number 1184/1185, 2003, p. 27-41.  
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للتدريب و تلقين المهارات الالزمة  افتراضيةالشخصية، و اقترحت تطوير أرضيات 

الستعمال هذا النوع من الخدمات، و أنه يتوجب على المكتبيين التأقلم مع هذه الوسائل 

معرفة بعض جوانب و أوجه استعمال و قد مكنتنا هذه الدراسة من . واألدوات الجديدة

االت والتخصصات خدمات المعلومات اإللكترونية، و الفئات األكثر استعماال لها وفق المج

  . العلمية، و أهم طرق اكتساب مهارات استخدامها

باحثين من ) 07(هناك دراسة أجنبية أخرى، هي تلك التي أجريت من طرف سبعة  -

 Jennifer Rowley  ،Linda Banwell  ،Sue: ثالثة جامعات بالمملكة المتحدة، من بينهم

Childs  و الموسومة .و آخرون:  

« User Behaviour in Relation to Electronic Information Services within the UK 

Higher Education Academic Community » 

هدفت الدراسة إلى دراسة و تحليل سلوكيات المستفيدين لتحري و تحديد مالمح استعمال 

 و قد عرفت. خدمات المعلومات اإللكترونية في بيئة التعليم العالي بالمملكة المتحدة

المنتوجات / جملة من األدوات: خدمات المعلومات اإللكترونية في هذه الدراسة بأنها

المسلمة لتلبية طلبات المستفيدين بشكل إلكتروني، و هي تضم كل وسائل اإلعالم الممكن 

و قد ناقشت هذه الدراسة الجوانب المنهجية المعتمدة في تحليل . إتاحتها بواسطة الحاسوب

تها، كما تعرضت إلى النتائج التمهيدية المحصل عليها في شطرها السلوكيات و دراس

حيث طبقت على عينة من األساتذة . مراحل) 03(األول، علما بأنها تمت على ثالث 

و قد تم اعتماد المناهج النوعية و الكمية . فردا 1500والطلبة و المكتبيين، تتكون من 

. تمدة من طرف المستفيدين بمختلف فئاتهملتحديد و تحليل أشكال و أنماط السلوكيات المع

كما تطرقت الدراسة إلى أهم العوامل المشجعة الستعمال خدمات المعلومات اإللكترونية 

من جهة، و لتلك التي تعيق استعمال هذا النوع من الخدمات و دمجها ضمن البيئة 

ه الدراسة من معرفة ذهو قد مكنتنا . التعليمية الشاملة لمجتمع المستفيدين بالمملكة المتحدة

التعليم العالي بالمملكة  ببيئةأهم مالمح سلوكيات استعمال خدمات المعلومات اإللكترونية 

، وفق المتغيرات المتعلقة بنوعية مجتمع المستفيدين و فئاتهم و تخصصاتهم، على المتحدة

   . الرغم من اختالف هذه البيئة مع بيئة المجتمع األكاديمي الجزائري
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  :للدراسة الميدانية جراءات المنهجيةاإل - 2

  :المنهج المستخدم في الدراسة الميدانية - 1- 2

اعتمدنا في الجانب النظري للدراسة على المنهج الوصفي، من خالل التعرض إلى ظاهرة 

ها، حيث تم التطرق إلى موضوع االتصال ل لمكونةالعناصر او وصف مختلف الدراسة 

العلمي اإللكتروني، و كذا الخدمات المكتبية من حيث تعريفها و تحديد أنواعها 

واستراتيجيات تسويقها و تقييمها، ثم تطورها و تحولها إلى البيئة اإللكترونية مع إبراز 

   . مميزاتها و خصائصها و سبل إتاحتها

سة، فقد اعتمدنا على المنهج التحليلي من خالل تجميع وتنظيم أما في الجانب الميداني للدرا

النتائج المحصل عليها بعد توزيع االستبيانين على كل من عينة المكتبيين و األساتذة 

الباحثين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، مع تحليلها و التعليق عليها و محاولة 

  .تفسيرها و إبداء الرأي فيها

  :الدراسةعينة  - 2- 2

 :الميدانية لي للدراسةكتحديد المجتمع ال -1- 2- 2

يتمثل المجتمع الكلي للدراسة في كل من مجتمع المكتبيين و األساتذة الباحثين المنتمين إلى 

  : مؤسسات اللتعليم العالي المدروسة، و الممثلين فيما يلي

  :المجتمع الكلي للمكتبيين -1-1- 2- 2

في مجموع المكتبيين العاملين الميدانية في شطرها األول يتمثل المجتمع الكلي للدراسة 

بمكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة، و المنتمين إلى رتب ملحق بالمكتبات 

الجامعية، و محافظ و محافظ رئيسي، على اختالف المهام اإلدارية الموكلة لديهم سواء 

، و قد تم اختيار هذه الفئات دراء بالمكتبات الجامعية المدروسةكانوا رؤساء مصالح أو م

من المكتبيين العاملين بمكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة لطبيعة مهامهم سواء 

المكتبية و حتى اإلدارية، لعالقتهم المباشرة من الناحية النظرية بتحديد و رسم سياسة 

و يوضح الجدول التالي مجتمع المكتبيين  .تهمالخدمة المكتبية المقدمة من طرف مكتب

  : الحاملين للمواصفات المشار إليها أعاله بمكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة
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  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي .م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

38.09  08  00  00  20  01  46.66  07  أحمد عروة.مكتبة د

52.38  11  100  01  60  03  46.66  07  مكتبة جامعة منتوري

09.52  02  00  00  20  01  06.66  01  مكتبة مدرسة األساتذة

  100  21  100  01  100  05  100  15  مـوعـالمج

  1المجتمع الكلي للدراسة للمكتبين حسب رتبهم بالمكتبات الجامعية المدروسة: 01 الجدول رقم

و ما يالحظ من هذا الجدول هو عدم تجانس المجتمع الكلي للمكتبيين محل الدراسة، حيث 

فقط من  ٪09.52الذي يمثل  عددهم بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بيننسجل تفاوت كبير 

ة لجامعة األمير عبد وأحمد عر. مقارنة بكل من مكتبة د المجموع الكلي لمجتمع الدراسة،

اللتان سجلتا على  و المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة، القادر للعلوم اإلسالمية

و ينطبق هذا القول بطبيعة الحال على . مجموع ذاتھمن ال ٪52.38و  ٪38.09التوالي  

توزيع المكتبيين المكونين للمجتمع الكلي للدراسة حسب رتبهم، و هو ما يوضحه الشكل 

   :التالي

  
لمكتبين حسب رتبهم بالمكتبات الجامعية ل أفراد المجتمع الكلي للدراسة توزيع نسب: 01 الشكل رقم

  المدروسة مجتمعة
  :المجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين -1-2- 2- 2

يتمثل في مجموع األساتذة أما المجتمع الكلي للدراسة الميدانية في شطرها الثاني، ف

المكونين لهيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي المدروسة بمختلف رتبهم  والباحثين
                                                             

  .معلومات مستقاة من مدراء مكتبات مؤسسات التعلیم العالي المدروسة أثناء المقابلة التي أجریت معھم  1

71,42%

23,8%

4,76% ملحق بالمكتبات الجامعیة

محافظ بالمكتبات الجامعیة

محافظ رئیسي بالمكتبات الجامعیة
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ا الدائم و الوثيق و قد تم اختيار هذه الفئة من المجتمع األكاديمي الرتباطه. وتخصصاتهم

بمكتبة مؤسستهم التعليمية و ما تقدمه من خدمات، و كذا لطبيعة ممارساتهم البحثية 

والتعليمية و احتياجاتهم إلى الخدمات المكتبية اإللكترونية مقارنة بالفئات األخرى المكونة 

بمؤسسات و يوضح الجدول التالي المجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين . للمجتمع األكاديمي

  :التعليم العالي المدروسة

  المؤسسة التعليمية
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
. أ  ٪  دروسبال

. ت .أ  ٪  مح
  ٪  عالي

  06.11  138  03.5  10  06.09  22  09.1  85  03.09  21  جامعة األمير عبد القادر

  89.72  2026  96.49  275  90.58  327  84.9  793  93.06  631  قسنطينة نتوريمجامعة 

  04.16  94  00  00  03.32  12  05.99  56  03.83  26  ألساتذةل العليا مدرسةال

  100  2258  100  285  100  361  100  934  100  678  مـوعـالمج

مدروسة  يةتعليم ةمؤسسبكل توزيع أفراد المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين : 02 الجدول رقم
  1حسب رتبهم على حدا

  
لألساتذة والباحثين و ما يالحظ كذلك من هذا الجدول هو عدم تجانس أفراد المجتمع الكلي 

بالمؤسسات التعليمية المدروسة، سواء من حيث عددهم بكل منها، حيث تحتل جامعة 

من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة، بینما تسجل  ٪89.72منتوري قسنطينة أكبر نسبة بـ 

ـ كل من جامعة األمیر عبد القادر و المدرسة العلیا لألساتذة نسبا ضعیفة تقدر على التوالي ب

و كذلك یبرز عدم التجانس في توزیع أفراد . فقط من المجموع ذاتھ ٪04.16و  06.11٪

  :المجتمع الكلي للدراسة حسب رتبھم، و ھذا ما یوضحھ الشكل التالي

                                                             
ات نظرا لتضارب األرقام الواردة في المواقع الرسمیة لمؤسسات التعلیم العالي المدروسة و عدم دقتھا، فقد عمدنا على الحصول على اإلحصائی  1

  . من خالل االقتراب بمصلحة الموارد البشریة بكل منھاالمتعلقة باألساتذة و الباحثین 
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توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة الباحثين حسب رتبهم بمؤسسات : 02 الشكل رقم

  مجتمعةالتعليم العالي المدروسة 
  

و فيما يلي جدول يوضح خصائص أفراد المجتمع الكلي للدراسة بجامعة األمير عبد القادر 

  :للعلوم اإلسالمية

  تخصصال
  الرتبة

. أ  ٪  مج
. م  ٪  مساعد

. أ  ٪  بالدروس
. ت. أ  ٪  محاضر

  ٪  عالي
  59.42  82  70  07  81.81  18  60  51  28.57  06  علوم إسالمية

  27.53 38  20  02  13.63  3  25.88 22 52.38 11  علوم إجتماعية
  13.04  18  10  01  04.54  01  14.11 12 19.04 04  أدب و لغات

 100 138 100 10 100 22 100 85 100 21  المجـمـوع

توزيع أفراد المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين بجامعة األمير عبد القادر : 03 الجدول رقم
  لرتبحسب التخصصات و ا

  
بهذه الجامعة  لألساتذة و الباحثين و يبين الشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي

  :حسب رتبهم

30,02%

41,36%

15,98%

12,62%

مساعد, أ

بالدروس, م

محاضر, أ

تعلیم عالي, أ
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توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين بجامعة األمير عبد القادر : 03 الشكل رقم

  حسب رتبهم
  

الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين و يوضح الجدول التالي من جهته خصائص المجتمع 

  :بجامعة منتوري قسنطينة

  الكليـة
  الرتبة

. أ  ٪  مج
. م  ٪  مساعد

. أ  ٪  بالدروس
. ت. أ  ٪  محاضر

  ٪  عالي
  15.39  312  22.18  61  26.91  88  15.88  126  05.86  37  العلوم الدقيقـة
  12.68 257  06.54  18  08.86  29  20.8 165 07.13 45  علـوم األرض

  17.71  359  18.9  52  14.67  48  21.68 172 13.78 87  الهندسـة
  16.58  336  20  55  07.33  24  00.63 05 39.93 252  الطـب

  07.55  153  06.9  19  11  36  08.7 69 04.59 29  علوم الطبيعة و الحياة
  05.38  109  02.9  08  05.19  17  05.8 46 06.02 38  علوم اقتصادية

  07.94  161  09.09  25  03.36  11  08.7 69 08.87 56  الحقوق
  09.32  189  07.27  20  14.67  48  10.21 81 06.33 40  علوم إنسانية و اجتماعية

  07.4  150  06.18  17  07.95  26  07.56 60 07.44 47  آداب و لغات

 100 2026 100 275 100 327 100 793 100 631  المجـمـوع

بجامعة منتوري قسنطينة  ألساتذة و الباحثينالمجتمع الكلي للدراسة لتوزيع أفراد : 04 الجدول رقم
  حسب الكليات و الرتب

  
و يبين الشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين بجامعة منتوري 

  :قسنطينة حسب رتبهم

15,21%

61,59%

15,94%

7,24%

مساعد, أ
بالدروس, م

محاضر, أ
تعلیم عالي, أ
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لألساتذة و الباحثين بجامعة منتوري قسنطينة المجتمع الكلي للدراسة  أفراد توزيع نسب: 04 رقمالشكل 

  حسب رتبهم
  

الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين أما الجدول الموالي، فهو يبرز خصائص المجتمع 

  :بالمدرسة العليا لألساتذة

  التخصص
  الرتبة

. أ  ٪  مج
. م  ٪  مساعد

. أ  ٪  بالدروس
. ت. أ  ٪  محاضر

  ٪  عالي
  22.34  21  00  00  08.33  01  21.42  12  30.76  08  لغة إنجليزية
  19.14 18  00  00  16.66  02  17.85 10 23.07 06  لغة فرنسية
  24.46  23  00  00  25  03  21.42 12 30.76 08  العربياللغة و األدب 

  34.04  32  00  00  50  06  39.28 22 15.38 04  تاريخ و جغرافيا و فلسفة

 100 94 00 00 100 12 100 56 100 26  المجـمـوع

 العليا لألساتذة ةالمدرستوزيع أفراد المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين ب: 05 الجدول رقم
  حسب التخصصات و الرتب

  
 ةالمدرسالشكل التالي توزيع نسب أفراد المجتمع الكلي لألساتذة و الباحثين ببينما يوضح 

  :حسب رتبهم العليا لألساتذة

  

  

  

31,14%

39,14%

16,14%

13,57%

مساعد, أ
بالدروس, م

محاضر, أ
تعلیم عالي, أ
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توزيع نسب المجتمع الكلي للدراسة لألساتذة و الباحثين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب : 05 الشكل رقم

  رتبهم
  

  :عينة الدراسةتحديد  -2- 2- 2

انطالقا مما ذكرناه سابقا، فإن عينة الدراسة تتكون من فئة المكتبيين و األساتذة الباحثين 

المستجوبين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة، حيث جاءت البيانات المتعلقة بهما على 

  :النحو التالي

  : عينة المكتبيين المستجوبين -2-1- 2- 2

موع المكتبيين العاملين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة تم توزيع االستبيان على مج

بمدينة قسنطينة، و المنتمين إلى رتب الملحقين و المحافظين و المحافظين الرئيسيين 

بالمكتبات الجامعية بصرف النظر عن مسؤولياتهم اإلدارية،و ذلك لالعتبارات المشار 

وبين التي تمثل الشطر األول للدراسة و عليه، فإن عينة المكتبيين المستج. إليها سابقا

ان على هذه الفئة على النتائج بيالميدانية هي عينة مسحية، و قد أفرزت عملية توزيع اإلست

  : الموضحة في الجدول التالي

  

  

  

27,65%

59,57%

12,76%

0% مساعد, أ
بالدروس, م

محاضر, أ
تعلیم عالي, أ
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  المعتمدة االستمارات  المسترجعة االستمارات  الموزعة االستمارات  المكتبة

  08  08  08  أحمد عروة.مكتبة د

  10  10  11  جامعة منتوريمكتبة 

  02  02  02  مكتبة مدرسة األساتذة

  20  20  21  مـوعـالمج

  العينة الفعلية للمكتبيين المستجوبين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة الثالث: 06 الجدول رقم

يتضح من خالل هذا الجدول بأن العينة الفعلية للمكتبيين المستجوبين بمؤسسات التعليم 

من المجموع الكلي لهذه الفئة،  ٪95.23المدروسة الثالث تمثل ما ال يقل عن العالي 

  :ينة بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حداعويوضح الجدول التالي خصائص هذه ال

  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي .م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

  40  08  00  00  20  01  50  07  أحمد عروة.مكتبة د

  50  10  100  01  60  03  42.85  06  منتوري مكتبة جامعة

  10  02  00  00  20  01  07.14  01  مكتبة مدرسة األساتذة

  100  20  100  01  100  05  100  14  مـوعـالمج

  خصائص العينة الفعلية للمكتبيين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا: 07 الجدول رقم

مقارنة  يالحظ التفاوت الكبير في عدد المكتبيين المنتمين إلى مكتبة المدرسة العليا لألساتذة

منتوري قسنطينة و األمير عبد القادر بعينة الدراسة، إذ ال بنظرائهم المنتمين إلى جامعتي 

من المجموع الكلي للعينة المدروسة، و هو األمر الذي دفعنا إلى  ٪10تتعدى نسبتهم الـ 

محاولة تحليل و تفسير البيانات المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا من خالل إبراز 

و يوضح الشكل التالي . النتائج المتعلقة بكل منها في تعليقنا على الجداول المحصل عليها

فعلية للمكتبيين المستجوبين حسب رتبهم بمؤسسات من جهته توزيع نسب أفراد العينة ال

   : التعليم العالي المدروسة مجتمعة
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توزيع نسب أفراد العينة الفعلية للمكتبيين المستجوبين بمؤسسات التعليم العالي : 06 الشكل رقم

  المدروسة مجتمعة حسب رتبهم
  

حيث تمثل رتبة  و يالحظ كذلك تفاوت في توزيع أفراد عينة المكتبيين حسب رتبهم،

من مجموعهم الكلي، بينما ال يمثل كل من  ٪70ملحقي المكتبات الجامعة أعلى نسبة بـ 

فقط من المجموع  ٪05و  ٪25المحافظين و المحافظين الرئيسيين على التوالي سوى 

  . ذاته

  :ين المستجوبينساتذة و الباحثعينة األ -2-2- 2- 2

نظرا لعدم تجانس أفراد األساتذة و الباحثين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة سواء من 

الرتب و عدد المنتمين عدد المنتمين إلى كل مؤسسة تعليمية على حدا، و من حيث حيث 

فقد ارتأينا إلى تقسيم مجتمع  .و كذا من حيث التخصصات ،إلى كل رتبة على حدا

رتب األساتذة و الباحثين معتمدين في ذلك على متجانسة  الدراسة إلى أجزاء و طبقات

المدروسين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا، و هو ما سيمكننا من إجراء معالجة 

مع العمل على . منفردة لكل جزء أو طبقة انطالقا من المنطلقات و المعطيات المتعلقة به

ة تواجدها في المجتمع األصلي أن يكون تمثيل كل فئة أو طبقة في العينة بنفس نسب

لكل طبقة، و قمنا بتوزيع عدد  ٪10حددنا معامل الرفع المتمثل في نسبة حيث  .للدراسة

من االستمارات بشكل يتناسب مع هذه النسبة على كل رتبة بكل مؤسسة تعليمية مدروسة 

70%

25%

5%

ملحق بالمكتبات الجامعیة

محافظ بالمكتبات الجامعیة

محافظ رئیسي بالمكتبات الجامعیة
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الثاني من  و عليه، فإن عينة األساتذة و الباحثين المستجوبين التي تمثل الشطر .على حدا

 انبياالستو قد أفرزت عملية توزيع  .الدراسة الميدانية هي عينة عشوائية طبقية نسبية

  :على هذه الفئة على النتائج الموضحة في الجدول التالي

  المؤسسة التعليمية
المجتمع 
  الكلي

االستمارات 
  ٪  الموزعة

االستمارات 
  ٪  المسترجعة

االستمارات 
  ٪  المعتمدة

09.42  13  09.42  13  10.14  14  138  عبد القادرجامعة األمير 

08.04  163  08.44  171  09.87  200  2026  مكتبة جامعة منتوري

11.7  11  11.7  11  11.7  11  94  ألساتذةل العليا مدرسةال

08.28  187  08.63  195  09.96  225  2258  مـوعـالمج

بمؤسسات التعليم العالي المدروسة  العينة الفعلية لألساتذة و الباحثين المستجوبين: 08 الجدول رقم
  الثالث

المستجوبين بمؤسسات  ساتذة و الباحثينيتضح من خالل هذا الجدول بأن العينة الفعلية لأل

حيث قمنا  من المجموع الكلي لهذه الفئة، ٪08.28التعليم العالي المدروسة الثالث تمثل 

 ٪09.96بالمؤسسات التعليمية المعنية بالدراسة، بما يمثل  استبيان استمارة 225بتوزيع 

بما يمثل  استبيان استمارة 195من مجموع المجتمع الكلي للدراسة، و تم استرجاع 

ألسباب عدة أهمها عدم  استمارات) 08(ثم قمنا باستبعاد ثمانية . من المجموع ذاته 08.63

، و هي تمثل االستبيانالمطروحة في  إيفائها بشروط اإلجابة على عدد كبير من األسئلة

ويوضح الجدول التالي خصائص هذه  .فقط من مجموع المجتمع الكلي للدراسة 00.35٪

  :ينة بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حداعال

  المؤسسة التعليمية
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد. أ

. م
. ت .أ  ٪  مح. أ  ٪  دروسبال

  ٪  عالي

06.95  13  06.66  01  06.66  02  06.38  06  08.33  04   جامعة األمير عبد القادر

87.16  163  93.33  14  83.33  25  88.29  83  85.33  41  قسنطينة نتوريمجامعة 

05.88  11  00  00  10  03  05.31  05  06.25  03  ألساتذةل العليا مدرسةال

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  مـوعـالمج

خصائص العينة الفعلية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة : 09 الجدول رقم
  على حدا

  
قسنطينة يالحظ التفاوت الكبير في عدد األساتذة و الباحثين المنتمين إلى جامعة منتوري 

مقارنة بنظرائهم المنتمين إلى جامعة األمير عبد القادر و المدرسة العليا لألساتذة بعينة 
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من المجموع الكلي للعينة المدروسة، و هو األمر  ٪87.16الدراسة، إذ تتعدى نسبتهم الـ 

الذي دفعنا إلى محاولة تحليل و تفسير البيانات المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا من 

و يوضح  .خالل إبراز النتائج المتعلقة بكل منها في تعليقنا على الجداول المحصل عليها

لمجتمع الكلي للدراسة بكل مؤسسة الجدول التالي توزيع نسب أفراد العينة مقارنة با

  :تعليمية مدروسة على حدا حسب رتبهم

المؤسسة 
  التعليمية

  مج  عالي. ت. أ  محاضر. أ  بالدروس. م  مساعد. أ
  

  ٪  عينة  كلي  ٪  عينة  كلي  ٪  عينة  كلي  ٪  عينة  كلي  ٪  عينة  كلي
جامعة األمير 

09.42  13  138  10  01  10  09.09  02  22  07.05  06  85  19.04  04  21  عبد القادر

جامعة 
 نتوريم

  قسنطينة
631  41  06.49  793  83  10.46  327  25  07.64  275  14  05.09  2026  163  08.04

 مدرسةال
  11.7  11  94  00  00  00  25  03  12  08.92  05  56  11.53  03  26  ألساتذةل العليا

مـوـالمج
  ع

678  48  07.07  934  94  10.06  361  30  08.31  285  15  05.26  2258  187  08.28

توزيع نسب أفراد العينة مقارنة بالمجتمع الكلي للدراسة بكل مؤسسة تعليمية مدروسة : 10 الجدول رقم
  على حدا حسب رتبهم

  
يعبر هذا الجدول على نسب استجابة كل رتبة لالستمارات الموزعة، إذ يتضح بأن الفئة 

المكلفين بالدروس بـ األكثر تمثيال في عينة الدراسة تتمثل في فئة األساتذة المساعدين 

بینما تعتبر فئة . من المجموع الكلي ألفراد ھذه الرتبة بالمجتمع الكلي للدراسة 10.06٪

فقط المجموع الكلي  ٪05.26أساتذة التعلیم العالي األقل تمثیال في عینة الدراسة بتسجیلھا لـ 

 .ألفراد ھذه الرتبة بالمجتمع الكلي للدراسة بسبب ضعف استجابتھا لالستمارات الموزعة

ويوضح الشكل التالي من جهته توزيع نسب أفراد العينة الفعلية لألساتذة و الباحثين 

  :المستجوبين حسب رتبهم بمؤسسات التعليم العالي المدروسة مجتمعة
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زيع نسب أفراد العينة الفعلية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بمؤسسات التعليم تو: 07 الشكل رقم

  العالي المدروسة مجتمعة حسب رتبهم
  

يالحظ كذلك تفاوت في توزيع أفراد عينة األساتذة و الباحثين حسب رتبهم، حيث تمثل 

من مجموعهم الكلي،  ٪50.26رتبة األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس أعلى نسبة بـ 

بينما ال يمثل كل من األساتذة المساعدين و األساتذة المحاضرين و أساتذة التعليم العالي 

و هي نسب . فقط من المجموع ذاته ٪08.02و  ٪16.04و  ٪25.66على التوالي سوى 

 و يوضح الشكل التالي .تعكس إلى حد بعيد بنية المجتمع الكلي للدراسة المشار إليه سابقا

مؤسسة  لباحثين المستجوبين حسب رتبهم بكلتوزيع أفراد العينة الفعلية لألساتذة و ا

  :تعليمية مدروسة على حدا

25,66%

50,26%

16,04%

8,02%

مساعد, أ
بالدروس, م

محاضر, أ
تعلیم عالي, أ
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توزيع نسب أفراد العينة الفعلية لألساتذة و الباحثين المستجوبين حسب رتبهم بكل : 08 الشكل رقم

 مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا 
 

  :الدراسة و حدودها تمجاال - 3- 2

  :مجاالت الدراسة الميدانية و حدودها في النقاط التالية تمثلت

  :المجال البشري -1- 3- 2

يتمثل المجال البشري للدراسة الميدانية في كل من فئة المكتبيين العاملين بمكتبات 

ملحق و محافظ : مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة المدروسة، المنتمين إلى رتب

باإلضافة إلى . بات الجامعية بغض النظر عن مسؤولياتهم اإلداريةمحافظ رئيسي بالمكتو

: فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسات التعليمية ذاتها، و المنتمين إلى رتب

أستاذ مساعد، أستاذ مساعد مكلف بالدروس، أستاذ محاضر و أستاذ تعليم عالي بغض 

  .النظر عن مسؤولياتهم اإلدارية

  :المجال الجغرافي -2- 3- 2

تغطي الدراسة الميدانية مؤسسات التعليم العالي المتواجدة بمدينة قسنطينة، و المتمثلة في 

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، و المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم 

30,76%
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عة منتوري جام –مع اإلشارة إلى أن هذه األخيرة . ، و جامعة منتوري قسنطينةاإلنسانية

الجغرافي  االنتشارتمثل أقدم و أكبر المؤسسات التعليمية المدروسة من حيث  -قسنطينة 

كما نشير إلى أنه تم التعامل فقط مع الكليات التابعة . لملحقاتها على تراب مدينة قسنطينة

لهذه الجامعة بغض النظر عن موقعها الجغرافي، و هو ما يعني استبعاد معهد التغذية 

المتواجد بطريق عين اسمارة التابع لهذه الجامعة، الذي يتطلب  كنولوجيا الزراعيةوالت

    . حسب رأينا دراسة منفصلة بسبب المعطيات و اإلشكاليات الخاصة المتعلقة به

  :المجال الزمني -3- 3- 2

استغرقت الدراسة الميدانية منذ بداية تحديد العينة، مرورا بتحكيم و تجريب االستبيان 

يع نسخته النهائية على العينة الفعلية للمكتبيين و األساتذة و الباحثين المستجوبين، وتوز

واسترجاع استمارات االستبيان و تفريغها إلى غاية االنتهاء من تحليل النتائج المحصل 

  .2008إلى غاية سبتمبر  2007 فيفريعنها الفترة الممتدة من 

  :الميدانيةأدوات جمع بيانات الدراسة  - 4- 2

  :قمنا باستعمال األدوات المنهجية التالية لجمع بيانات الدراسة الميدانية

  :المالحظة -1- 4- 2

و ذلك من خالل التنقل إلى مكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة و التعرف على 

بيئتها العملية و الخدماتية، مع محاولة استعمال بعض األدوات و الخدمات المتاحة في 

د اإلمكانيات المتوفرة مثل الفهارس في شكليها الورقي و اإللكتروني، و هو ما مكننا حدو

من الحصول على بعض المعطيات األولية حول النظام الخدماتي لهذه المكتبات خاصة 

كما استعملنا . سواء كانت تقليدية أو إلكترونية فيما يتعلق بالخدمات الحضورية التي تقدمها

بهذه المكتبات، و هي صفحات تابعة للمواقع اإللكترونية المتاحة  صفحات الوب الخاصة

و هو ما مكننا من الحصول على معلومات عامة . على الوب للمؤسسات التعليمية األم

، كما مكننا ذلك من بناء نظرة شاملة عن المحتوى الداخليحول هذه المكتبات مثل نظامها 

خاصة فيما يتعلق بالخدمات اإللكترونية  صفحاتالمعلوماتي و الخدماتي المتاح عبر هذه ال

، و من ثم، فأن نوع األداة المستعملة في هذه الدراسة هو المالحظة المتاحة عن بعد
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البسيطة، بحيث عملنا على مالحظة مختلف جوانب الظاهرة المدروسة مع الحفاظ على 

  .الحياد المطلوب و دون المشاركة و التفاعل معها

  :1المقابلة -2- 4- 2

مقننة نصف موجهة مع مسؤولي مكتبات مؤسسات التعليم  مقابلةمن خالل إجراء و ذلك 

  :العالي المدروسة بمدينة قسنطينة، وفق الجدول الزمني التالي

  تاريخ إجراء الزيارة  المؤسسة التعليمية

  2007جوان  07  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  2007ن جوا 07  جامعة منتوري قسنطينة

  2007جوان  08  اإلنسانيةالمدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم 

مكتبات مؤسسات التعليم العالي  مسئوليالجدول الزمني لتواريخ إجراء المقابلة مع : 11 الجدول رقم
  المدروسة

  
حو نمحاور على ال) 05( خمسةسؤاال موزعة على  26 مقننةهذا، و قد ضمت المقابلة ال

  :التالي

   .التعريف بالمكتبة: المحور األول -

  .6إلى السؤال رقم  1يضم ستة أسئلة من السؤال رقم 

  .تجربة المكتبة في مجال الحوسبة: المحور الثاني -

  .12إلى السؤال رقم  7يضم ستة أسئلة من السؤال رقم 

 .الخدمات المقدمة من طرف المكتبة: المحور الثالث -

  .15إلى السؤال رقم  13يضم ثالثة أسئلة من السؤال رقم 

 .الوثائق اإللكترونية المتاحة من طرف المكتبة: المحور الرابع -

  .19إلى السؤال رقم  16ة أسئلة من السؤال رقم أربعيضم 

 .الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف المكتبة: المحور الخامس -

  .26إلى السؤال رقم  20ة أسئلة من السؤال رقم سبعيضم 

                                                             
  .1أنظر الملحق رقم   1
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من الحصول على البيانات التي لم يمكن باستطاعتنا الحصول عليها و هو ما مكننا 

سواء المتعلق بالشطر األول للدراسة الميدانية أو  االستبيانالمالحظة و كل من بواسطة 

 ، مثل البيانات المتعلقة بالميزانية عامة، و المبالغ المالية المخصصة القتناءبشطرها الثاني

للوثائق اإللكترونية، و كذا تجربة المكتبة في مجال  ذأو الحصول على تراخيص النفا

   .الحوسبة و ما إلى ذلك من البيانات األخرى

  :االستبيان -3- 4- 2

تمارتي استبيان لكل من فئة المكتبيين الذين يمثلون عينة الدراسة الميدانية سقمنا بتوزيع ا

الدراسة الميدانية في شطرها األول، و فئة األساتذة و الباحثين الذين يمثلون عينة في 

  :شطرها الثاني

  :لمكتبينإلى ااالستبيان الموجه  -3-1- 4- 2

  :العتبارات منهجية، مر االستبيان الموجه إلى المكتبيين بالمراحل التالية

  :مرحلة التحكيم - 3-1-1- 4- 2

إلى مجموعة من األساتذة المتخصصين في منهجية البحث  االستبيانتم تقديم نسخة من 

. د. أ: و االجتماعية، و هم السادة األساتذة التالية أسماؤهم اإلنسانيةالعلمي في العلوم 

و ذلك قصد تحكيمه من قبلهم، من . يوسف عنصر. على غربي و د. د. فضيل دليو، أ

تنظيمها وفقا  وبصياغة األسئلة المتعلقة خالل تقويم بنيته العامة و تصحيح األخطاء 

و هي األسئلة  ،سؤاال 12حيث مكننا ذلك من إعادة صياغة  .لمتطلبات و أهداف الدراسة

 باإلضافة إلى. 24و  22، 21، 20، 18، 17، 13، 10، 9 ،6، 4، 2: التالية أرقامها

قبل إخضاعه إلى التحكيم كان  االستبيان، علما بأن عدد أسئلة أسئلة) 06(استبعاد ستة 

   .سؤاال 31يقدر ب
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  :مرحلة التجريب - 3-1-2- 4- 2

بعد تحكيمه على عينة تجريبية من المكتبيين التابعين  االستبيانحيث تم تقديم نسخة من 

إلى مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة المدروسة، و التي تتميز بالمواصفات 

  :التي يوضحها الجدول التالي

  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي .م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

33.33  02  00  00  00  00  40  02  أحمد عروة.مكتبة د

  50  03  00  00  100  01  40  02  مكتبة جامعة منتوري

16.66  01  00  00  00  00  10  01  مكتبة مدرسة األساتذة

  100  06  100  00  100  01  100  05  مـوعـالمج

خصائص العينة التجريبية للمكتبيين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على : 12 الجدول رقم
  حدا

و معرفة مدى قابليته لالستعمال، و مستويات فهمه  االستبيانتجريب من ذلك هو قصد و ال

) 07(و قد مكننا ذلك من إعادة صياغة سبعة . و استيعابه من طرف مجتمع المبحوثين

بشكل يقترب أكثر . 22و  21، 17، 13، 9، 6، 2: أسئلة، و هي األسئلة التالية أرقامها

و فضال عن . من فهم مجتمع المكتبيين المستجوبين لمعاني هذه األسئلة و الغرض منها

لعبارات التقنية استنتجنا من عملية تجريب االستبيان ضرورة توضيح بعض اذلك، فقد 

المتخصصة مثل عبارة األرشيفات المفتوحة و الدوريات اإللكترونية الحرة و المجانية 

على الهامش ليسهل فهمها، و من ثم، اإلجابة على األسئلة المتعلقة بها بشكل صحيح من 

، 11، 8: و تتعلق هذه التوضيحات باألسئلة التالية أرقامها. طرف المكتبيين المستجوبين

   .  21و  16

  :1االستبيان النهائي - 3-1-3- 4- 2

على عينة  اي تم توزيعهتالنهائية، ال ته، تحصلنا على نسخو تجريبه بعد تحكيم االستبيان

المكتبيين المنتمين إلى مؤسسات التعليم العالي المدروسة بمدينة قسنطينة المشار إليها 

سؤال  الخيارات و ةمتعدد 14مغلقة، منها  10: سؤاال 25و يضم االستبيان النهائي . أعاله

  :محاور على الشكل التالي) 04(ن على أربعة يموزع .واحد مفتوح إلبداء الرأي
                                                             

  .2أنظر الملحق رقم   1
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المصالح الداخلية و عالقتها بالخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية : المحور األول -

   :المدروسة

  .6إلى السؤال رقم  1يضم ستة أسئلة من السؤال رقم 

المصادر الوثائقية المتاحة من طرف المكتبات المدروسة و الفئات : المحور الثاني -

  :المستفيدة منها

 .10إلى السؤال رقم  7يضم أربعة أسئلة من السؤال رقم 

الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة و الفئات المستفيدة : المحور الثالث -

 :منها

  .14إلى السؤال رقم  11يضم أربعة أسئلة من السؤال رقم 

الخدمات اإللكترونية و سبل إتاحتها من طرف المكتبات الجامعية : المحور الرابع -
  :المدروسة

  .25إلى السؤال رقم  15من السؤال رقم  سؤاال حد عشرةيضم أ

مع اإلشارة إلى أن هذا االستبيان بمحاوره األربعة موجه الختبار الفرضية الثانية المتعلقة 

بات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة بشكل كبير على الخدمات مكتباعتماد 

 .اإللكترونية كجزء أساسي ضمن استراتيجيات العرض الشامل لخدماتها

  :نساتذة و الباحثياالستبيان الموجه إلى األ -3-2- 4- 2

  :التاليةالعتبارات منهجية، مر االستبيان الموجه إلى األساتذة و الباحثين بدوره بالمراحل 

  :مرحلة التحكيم - 3-2-1- 4- 2

على غرار االستبيان الموجه إلى المكتبيين، فقد تم تقديم نسخة من االستبيان إلى مجموعة 

من األساتذة المتخصصين في منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و االجتماعية، 

يوسف . على غربي و د .د. فضيل دليو، أ. د. أ: وهم السادة األساتذة التالية أسماؤهم

و ذلك قصد تحكيمه من قبلهم، من خالل تقويم بنيته العامة و تصحيح األخطاء . عنصر

حيث مكننا ذلك من . المتعلقة بصياغة األسئلة و تنظيمها وفقا لمتطلبات و أهداف الدراسة

 ،11، 8، 7، 6، 5: سؤاال، و هي األسئلة التالية أرقامها )16( ستة عشرة إعادة صياغة

باإلضافة إلى استبعاد ستة . 31، 30، 27، 25، 23، 20و  17، 16، 15، 13، 12
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 38أسئلة، علما بأن عدد أسئلة االستبيان قبل إخضاعه إلى التحكيم كان يقدر ب) 03(

  . سؤاال

  :مرحلة التجريب - 3-2-2- 4- 2

ين الباحثساتذة و حيث تم تقديم نسخة من االستبيان بعد تحكيمه على عينة تجريبية من األ

التابعين إلى مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة المدروسة، و التي تتميز بالمواصفات 

  :التي يوضحها الجدول التالي

  المؤسسة التعليمية
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد. أ

. م
. ت .أ  ٪  مح. أ  ٪  دروسبال

  ٪  عالي

  21.62  08  00  00  22.22  02  13.33  02  40  04   جامعة األمير عبد القادر
  62.16  23  100  03  44.44  04  73.33  11  50  05  قسنطينة نتوريمجامعة 

  16.21  06  00  00  33.33  03  13.33  02  10  01  ألساتذةل العليا مدرسةال

  100  37  100  03  100  09  100  15  100  10  مـوعـالمج

المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية  ساتذة و الباحثينأللخصائص العينة التجريبية : 13 الجدول رقم
  مدروسة على حدا

  
مستويات فهمه و القصد من ذلك هو تجريب االستبيان و معرفة مدى قابليته لالستعمال، و 

، خاصة و أنه موجه إلى فئة كبيرة من األساتذة و استيعابه من طرف مجتمع المبحوثين

والباحثين غير المتخصصين في مجال المكتبات و المعلومات، األمر الذي يفرض علينا 

و قد مكننا ذلك من إعادة صياغة . ضرورة التأكد من فهمهم و استيعابهم ألسئلة االستبيان

، 19، 18، 17، 14، 7، 6، 5: أسئلة، و هي األسئلة التالية أرقامها) 13( رةثالثة عش

ين ساتذة و الباحثبشكل يقترب أكثر من فهم مجتمع األ. 31و  30، 26، 25، 24، 21

من كذلك و فضال عن ذلك، فقد استنتجنا . المستجوبين لمعاني هذه األسئلة و الغرض منها

ح بعض العبارات التقنية المتخصصة مثل عبارة عملية تجريب االستبيان ضرورة توضي

على الهامش  الخدمات اإللكترونية و خدمة تكوين المستفيديناألرشيفات المفتوحة و 

ساتذة ليسهل فهمها، و من ثم، اإلجابة على األسئلة المتعلقة بها بشكل صحيح من طرف األ

  .   24و 23، 18: الية أرقامهاو تتعلق هذه التوضيحات باألسئلة الت. ين المستجوبينو الباحث
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  :1االستبيان النهائي - 3-2-3- 4- 2

و تجريبه، تحصلنا على نسخته النهائية، التي تم توزيعها على عينة  بعد تحكيم االستبيان

ين المنتمين إلى مؤسسات التعليم العالي المدروسة بمدينة قسنطينة المشار ساتذة و الباحثاأل

متعددة الخيارات  21منها مغلقة،  14: سؤاال 36و يضم االستبيان النهائي . إليها أعاله

  :محاور على الشكل التالي) 04(موزعين على أربعة . وسؤال واحد مفتوح إلبداء الرأي

الباحثين نحو استعمال وسائل االتصال العلمي  توجهات األساتذة: المحور األول -

   :اإللكترونية وموقفهم من مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية

مع اإلشارة إلى أن  .13إلى السؤال رقم  1من السؤال رقم  سؤاال) 13(ثالثة عشر يضم 

األساتذة و الباحثون  المتعلقة باعتماد هذا المحور موجه الختبار الفرضية األولى

بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة بشكل كبير على وسائل االتصال اإللكترونية للنفاذ 

   .إلى المعلومات العلمية و التقنية و تداولها فيمل بينهم

  :توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الوثائق اإللكترونية: المحور الثاني -

 .21إلى السؤال رقم  14أسئلة من السؤال رقم ) 08(ة ثمانييضم 

 :توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية :المحور الثالث -

  .29إلى السؤال رقم  22أسئلة من السؤال رقم ) 08(ة ثمانييضم 

ترونية توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الخدمات المكتبية اإللك: المحور الرابع -

  :المتاحة عن بعد

  .36إلى السؤال رقم  30من السؤال رقم أسئلة  )07(سبعة يضم 

ة لثالختبار الفرضية الثا ةموجه المحاور الثاني و الثالث و الرابعمع اإلشارة إلى أن 

بمدى تلبية الخدمات اإللكترونية المتاحة من طرف مكتبات مؤسسات التعليم المتعلقة 

العالي بمدينة قسنطينة بدرجة كبيرة احتياجات األساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه 

 .    المؤسسات تماشيا مع تغير أنماط تواصلهم العلمي

  

                                                             
  .3أنظر الملحق رقم   1
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أدى االستعمال المتزايد للشبكات اإللكترونية بما فيها شبكة اإلنترنت من طرف 

العلماء و الباحثين للتواصل العلمي و تداول المعلومات العلمية و التقنية فيما بينهم إلى 

ظهور أنساق و إشكاليات جديدة، تتعلق أساسا بظهور أنماط تواصلية جديدة نتجت عنها 

و قد ألقى هذا . ا طرق و تقنيات جديدة لتلبيتها و مواكبتهااحتياجات  تتطلب بدوره

الوضع الجديد بظالله على المكتبات الجامعية التي أصبحت مطالبة بفهم و إدراك 

التغيرات الحاصلة في سلوكيات التواصل العلمي الذي أصبح يعتمد أكثر على الوسائل 

لعناصر الفاعلة في بيئة االتصال تغيير أدوار اأدى إلى  ، وهو مااإللكترونية و الشبكية

العلمي بما فيهم العلماء والباحثين و الناشرين و حتى المكتبات، و تغيير أنماط العالقات 

و سنحاول في هذا الفصل اإلحاطة بمفهوم االتصال العلمي . التي تربطهم فيما بينهم

لعلماء و الباحثين أو اإللكتروني و إبراز أهم التحديات الناجمة عنه سواء بالنسبة لمجتمع ا

للمكتبات الجامعية، كما سنحاول التعرض إلى أوجه تأثر المكتبات الجامعية ببيئة العمل 

اإللكترونية الجديدة والتحديات الناجمة عنها، و أهم السبل التي تمكنها من فرض وجودها 

  .في هذه البيئة المعلوماتية الجديدة

  :مفهومه و نماذجه: االتصال -2-1

و الدراسة  االهتمامبمفهومه العام من المجاالت التي حظيت بالكثير من  االتصاليعتبر 

كظاهرة متعددة الجوانب، و هو قديم قدم التجمع اإلنساني، و يقع في قلب اإلنتظامات 

، مما جعله يجلب اهتمام الدارسين من مختلف التخصصات، االجتماعيالمتصلة بالنظام 

، بل تعدى األمر إلى اقتصاديةة اجتماعية و سياسية و الذين عكفوا على دراسته كظاهر

و هو ما أدى إلى عدم وجود تعريف . ذلك إلى تخصصات العلوم الطبيعية و الرياضية

، و هو ما تؤكده الموسوعة البريطانية في طبعتها االتصالموحد متفق عليه لمصطلح 

يقة، كما تذهب في طر 50و تعريفه بأكثر من  االتصالبأنه يمكن تحليل  1998لسنة 

عاني بين األفراد من خالل ميعبر عن تبادل ال االتصالإحدى التعاريف التي توردها بأن 
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مفهوما من طرف كل األطراف المشاركة في الفعل  يكوننظام مشترك من الرموز 

 .1ياالتصال

مشتقة في لفظها اإلنجليزي من األصل الالتيني )  Communication(  اتصالو كلمة 

Communis  أوCommon  فنحن نحاول اتصالو معناها مشترك، فعندما نقوم بعملية ،

مع شخص أو جماعة أخرى، أي أننا نحاول ) Commonness (أن نقيم رسالة مشتركة 

يعبر في جوهره عن  االتصالف. أن نشترك سويا في معلومات و أفكار أو مواقف واحدة

المضامين المختلفة، على اعتبار أنه عملية  بين الرسائل ذات المعاني و االجتماعيالتفاعل 

   بل و الميول و العواطف من شخص إلى آخر  االتجاهاتنقل المعلومات و األفكار و 

  . 2أو من جماعة إلى أخرى

علومات الذي يعتبر من يرتبط بالم االتصالو ال بدا من اإلشارة كذلك إلى أن مفهوم 

له أكثر  يني يوزوا إلى أن مفهوم المعلوماتصالمصطلحات المراوغة، حيث يذهب الباحث ال

        و البيانات  للتعبير عن الرسائل و األخبار و هي كلمة متداولة بكثرة. تعريف 300من 

 .3و الوثائق و اإلنتاج الفكري و الرموز و العالمات و غيرها من المفاهيم المجاورةو المعرفة 

باختالف الرؤى، إذ يمكن تصنيف هذه  الاالتصو على هذا األساس، فقد اختلفت نماذج 

  .االتصالالنماذج إلى ثالث توجهات كبرى تعكس التعدد المعرفي في دراسة ظاهرة 

تؤثر على  اجتماعيةكظاهرة  تصاللال االجتماعياألول النموذج  النموذجو يمثل 

سياسة و ال االجتماعالتوجهات الثقافية و السياسية للمجتمع، و يتزعم هذا التيار عالم 

نموذجا  1948، الذي وضع سنة ) Harold Laswell( األمريكي هارولد الزويل 

من يقول ماذا؟ إلى من؟ بأي وسيلة؟ و ما هو : "يتمحور حول الرد على األسئلة التالية

و يهدف هدا النموذج إلى دراسة تأثير وسائل اإلعالم الجماهيرية على . 4"األثر المتوقع؟

راسة الظاهرة و تحليل العناصر المكونة لها و التي يمثلها الزويل الرأي العام من خالل د

 : يفيما يل

                                                
  .10.ص. 2003دار الثقافة العلمیة، : اإلسكندریة. الجدید في االتصال العلمي. أحمد أنور بدر 1

2 FONDIN Hubert. Rechercher et traiter l’information. Paris : HACHETTE, 1992. p.80. 
  .10.ص. المرجع نفسھ. أحمد أنور بدر 3

4 Qui dit quoi ? à qui ? par quel canal ? et avec quels effets ? 
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  ).المصدر ( تحليل الرقابة و التعديل  -1

  ).الرسالة ( تحليل المحتوى  -2

  ).الكتلة ( تحليل الجمهور المستقبل  -3

  ).الجهاز ( تحليل النظام  -4

  .1)التأثير ( تحليل النتائج  -5

كظاهرة آلية ميكانيكية، يتم دراستها باألساليب  االتصال، فهو ينظر إلى أما التوجه الثاني

الذي برز  تصالو الطرق اإلحصائية و الرياضية، و يمثل هذا التوجه النموذج الخطي لال

)     Claude Shannon( في نهاية األربعينيات من القرن الماضي على يد كلود شانون 

  :يمكن التعبير بالرسم على هذا النموذج كما يليو ).  Waren Weaver( و وارن ويفر 

  القنــاة

  

  

  

 2تصالالمخطط الخطي لال: 09الشكل رقم 

التي تعبر عن  ) Entropyأو Entropie (  3و يرتبط هذا النموذج بدراسة األنتروبي

قبل وحدة قياس كمية المعلومات و اإلشارات داخل الرسائل المبثة من المرسل إلى المست

كما تستعمل كذلك للتعبير على درجة الشك داخل ).  Bit( باستعمال وحدة البت الثنائية 

الرسائل و قياس نسبة الحشو ضمنها بطرق رياضية و إحصائية، بهدف الوصول إلى 

 .4يةاتصالأقصى درجة ممكنة من الفعالية في كل عملية 

يعرف بالنماذج الديناميكية   أو ما بينما يمثل التوجه الثالث النماذج األخرى غير الخطية 

 )Modèles dynamiques ( و هي التي تعكس بعض السلوك اإلنساني و عالقاته ،

                                                
1 ESCARPIT Robert. Théorie générale de l’information et de la communication. Paris : Hachette-Université, 
1976. p.183. 
2 FONDIN Hubert. idem. p.83. 

، ضمن نظریتھ المعروفة بمبدئ ) Sadi Carnot( من طرف عالم الفیزیاء األمریكي صادي كارن 1824ظھر ھذا المصطلح ألول مرة سنة  3
من طرف شانون ویفر ضمن نظریتھما المیكانیكیة لالتصال  ، ثم امتد استعمالھ إلى مجاالت المعلومات االتصال) Principe de Carnot( كارن
  .1948سنة 

4 ESCARPIT Robert. Idem. p.15. 

 المرسل

 الضوضاء

 المشفر المسلك مفكك الشفرة المستقبل



 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

43 
 

المتغيرة، أي أنها ليست نظم قياسات رياضية كتلك التي تقدم بها شانون و ويفر على 

  . 1الرغم من ارتباطها بها

  :العلمي االتصال - 2-1-1

في حد ذاته، و هو يرجع إلى الحضارات القديمة  االتصالدم العلمي قديما ق االتصاليعتبر 

المصرية و اآلشورية و البابلية و الهندية، و كان يعتمد أساسا على الطرق  الشفوية لتبليغ 

األفكار و اإلنجازات الفكرية و العلمية، غير أن بقايا الشواهد التاريخية كأوراق البردي 

وقد . العلمي في هذا الزمن البعيد االتصالوذج مقة لنوأقراص الطين ال تقدم لنا صورة دقي

بلورة بنيته األساسية  بعدة إنجازات أثرت بشكل مباشر على ارتبط عبر تاريخه الطويل

من طرف  1455ي نراه حاليا، إذ يعتبر اختراع الطباعة المتحركة سنة بالشكل الذ

مي المكتوب، كما أن العل االتصالعالمة بارزة في تاريخ )  Gutenberg( قوتنبرغ 

حدثا عظيما في إنشاء كل من الجمعية الملكية البريطانية و أكاديمية العلوم في فرنسا يعد 

صدور  و 1665في باريس سنة  و ذلك بصدور مجلة العلماء، العلمي االتصالتاريخ العلوم و 

لمية على الع 2الدورية كما تطورت. في السنة ذاتها في بريطانيا ةيمجلة األعمال الفلسف

العلمي بمقاالتها المقسمة إلى أجزاء تتناسب مع  تصالاعتبارها النموذج المثالي لال

مراحل عديدة إلى أن وصلت إلى بناء تركيبي إلكتروني جديد في  المجتمع األكاديمي، عبر

، و الذي يشكل التوجه المستقبلي للنشر 3عصرنا الحاضر يسميه البعض بالنمط القياسي

 .العلمي

  :العلمي االتصالتعريف  - 2-1-2

بمثابة أساس النشاط العلمي و المحرك األساسي له، إذ يذهب الكثير إلى  االتصاليعتبر 

، و أن هذه الميزة تميز العلم على كل النشاطات األخرى اتصالأنه ال وجود للعلم بدون 

من ذلك إلى أبعد )  Martine Barrère( و تذهب مارتن بارير . التي يقوم بها اإلنسان

 اكتشافأو  و تواصل، إذ ال يمكن ألي تقدم نظري اتصالمعتبرة بأن العلم هو أساسا 

تجريبي أن يحضى بأي قيمة علمية دون إيصاله و تبليغه إلى مجتمع الباحثين و الدارسين 
                                                

  .13.ص. المرجع السابق. أحمد أنور بدر 1
  .5.ص. المرجع نفسھ 2
  .المرجع السابق 3
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و من جهة أخرى، فإن العلم يستمد وجوده لكون   .1و إلى غيرهم ممن يهمهم هذا اإلنجاز

حثين يبلغون عن إنجازاتهم و اكتشافاتهم كتابيا أو شفويا، حيث وصفهم العلماء و البا

بأنهم أشخاص يكتبون و يتحدثون كثيرا )  Scott Montgomery( سكوت مونتجمري 

عن أبحاثهم و دراساتهم، و هذا ما أدى إلى تراكم و تكوين هذا الرصيد المعرفي الذي ما 

الباحثين، معتبرا بأنه ال وجود ألية حدود  كان ليكون بدون هذا التواصل بين العلماء و

. 2، و أنهما شيئان متالزمان ال يمكن الفصل بينهمااالتصالوفوارق بين البحث العلمي و 

إلى كون البحث العلمي  االتصالالوثيق بين العلم و  االرتباطو يرجع السبب في هذا 

مي، و بما أن هذا يهدف بالدرجة األولى إلى الوصول إلى أعلى درجات التطور العل

      األخير ال يمكن أن يكون إال لفائدة البشرية جمعاء و ليس حكرا على شخص واحد 

أو مجموعة ضيقة من األشخاص، و أن تحقيقه ال يمكن أن يتم إال بتضافر جهود العلماء 

 تو الباحثين، فإنه من الضروري أن يتواصلوا فيما بينهم و أن يبلغوا عن آخر المستجدا

و من ثم، فإن دور الباحث أو العالم ال . لمية التي توصلت إليها أبحاثهم و دراساتهمالع

يتوقف عند البحث و التقصي و التجريب، و إنما عليه كذلك أن يبلغ و ينشر نتائج أبحاثه 

  .3بمختلف الطرق و الوسائل

) Day(ي إحدى السمات األساسية لمهنة الباحث العلمي، إذ يقول دا االتصالو ربما كان 

ليس من الواجب على السباك أن يكتب عن قنوات صرف المياه التي قام . "في هذا الشأن

اللهم إال بعض  –و ليس على المحامي أن يكتب عن المرافعات التي يقدمها ‘ بتصليحها

و هي من دون شكم الحالة الوحيدة  –، و لكن على الباحث العلمي -النصوص القصيرة 

ن يقدم وثيقة مكتوبة يوضح فيها العمل الذي قام به، لماذا قان بذلك أ –من بين كل المهن 

؟ و عليه، فإنه ليس على الباحث أن العمل؟ كيف قام به؟ و ما هي النتائج التي توصل إليها

                                                
1 BARRERE Martine. Science et société, quelle raison partager ? Les cahiers de GLOBAL CHANGE, n°. 6, 
Fev. 1996. cité par : ROLAND Marie-Claude. La communication scientifique : Au delà de la technique et de la 
reproduction de pratiques existantes. [01 Avril 2006]. [en ligne] : 
http://www.reflexives-lpr.org/index_competences_41.php  
2 MONTGOMERY Scott. The chicago manuel, 2003. cité par : ROLAND Marie-Claude. Op.cit. 
3 BEN ROMDANE Mohamed. Caractérisation des publications spécialisées en Agronomie : Mémoire de DEA 
en SIC.Villeurbanne : ENSSIB : 1997. [01 Avril 2006]. [en ligne]: 
http://www.recodoc-univ_lyon1.fr/memoireDEA/index.htm.  
 

http://www.reflexives-lpr.org/index_competences_41.php
http://www.recodoc-univ_lyon1.fr/memoireDEA/index.htm
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و من هذا المنطلق، يمكن القول  .1"عن العلم" يكتب"العلم فقط، و إنما عليه أن " يمارس"

، إذ يتوجب على الباحث أن يطلع لمنعزل و األحادي الجانببأنه ال وجود للبحث العلمي ا

على البحوث و الدراسات السابقة، و أن يأخذ منها ما يفيده في إنجاز بحثه، و أن يحدد 

   كما عليه أن يضع لنتائج أبحاثه و دراساته مكانا بينما هو معروف . لبحثه موقعا بينها

 . 2بحثه مقارنة بما تم الوصول إليه سابقاو ما هو غير معروف، ليتبين ما هو جديد في 

هو ما تؤكده الكثير من الدراسات، التي تبين من خاللها بأن الباحث يقضي نصف وقته في و

ممارسة نشاطه البحثي بمختلف الوسائل حسب طبيعة التخصص، بينما يقضي النصف اآلخر 

بحاثه سواء بالطرق الكتابية و قراءة مؤلفات و دراسات اآلخرين، و في تبليغ نتائج أ في تصفح

 .3أو الشفوية

تلك األنشطة "العلمي بأنه  االتصال)  William Garvey( هذا، و يعرف وليم جارفي 

الخاصة بتبادل المعلومات، و التي تحدث أساسا في أوساط الباحثين العلميين المنغمسين 

بين إثنين من  ورالعلمي بدءا بما يد االتصالو تغطي هذه األنشطة . على جبهة البحث

 تصالالباحثين من مناقشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية، حتى الجوانب لال

كما عبر عن انبهاره بروعة هذا . 4"العلمي كالدوريات و المراجعات العلمية و الكتب

المعقد الذي أقامه العلماء و الباحثون بوعي في إطار تواصلهم العلمي  االجتماعيالنظام 

قد حدث  االنبهارمن الواضح أن هذا : "سس المعرفة و حمايتها من خالل قولهإلقرار أ

  .5"ي الخاص الذي أرسى النشاط العلمي دعائمهاالتصالنتيجة للبنيان 

                                                
  :ترجمة لـ 1

« Il n’est pas nécessaire que le plombier écrive au sujet des tuyaux qu’il répare, ni que l’avocat écrive sur ses 
plaidoiries ( sauf peut être des petits textes ponctuels ), mais le scientifique – cas sans doute unique parmi les 
métiers et professions – doit fournir un document écrit montrant ce qu’il a fait ? pourquoi il l’a fait ? comment il 
l’a fait ? et quels enseignements il en a tiré ?. Ainsi, le scientifique ne doit pas seulement « faire » la science, 
mais « écrire » la science ». DAY Robert. How to write and publish a scientific paper. Cambridge : Cambridge 
University press, 1989. p.150. cité par: BEN ROMDANE Mohamed. Op.cit. 
2 BESANCON François. Votre première publication : Comment construire et exposer votre première 
publication : thèse, mémoire, article de médecine ou de biologie. Paris : l’Expansion Scientifique française, 
1974, p.92. cité par : BEN ROMDANE Mohamed. Op.cit. 
3 BENICHOUX Roger. Guide pratique de la communication scientifique : Comment écrire – comment dire. 
Paris : Gaston Lachurie, 1985. p.33. 

. تیسیر سبل تبادل المعلومات بین المكتبیین الباحثین المھندسین الدارسین: اط العلمياالتصال أساس النش. ولیم جارفي، ترجمة حشمت قاسم 4
  .26.ص. 1983الدار العربیة للموسوعات، : بیروت

  .26.ص. المرجع نفسھ  5
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العلمي بأنه كل نشاط يهدف إلى نقل و تداول  االتصالو على صعيد آخر، يمكن تعريف 

مستويين، حيث يمثل المستوى المعرفة العلمية بين األشخاص، و هي عملية تتم على 

بين العلماء و الفئات الواسعة من الناس ممن لديهم القدرة على استيعاب  االتصالاألول 

الخطاب العلمي الموجه من طرف العلماء، و يهدف إلى بث و نشر المعرفة العلمية في 

لثاني، أما المستوى ا. أوساط المجتمع و يستعمل أسلوبا بسيطا يكون مفهوما لدى العامة

ي يتم بين العلماء و الباحثين فيما بينهم داخل نظام مغلق، و يتبنى اتصالفهو يمثل كل فعل 

العلمي يرتبط بمفاهيم أخرى مجاورة مثل  االتصالو هذا ما جعل . 1أسلوبا علميا صارما

و هي عبارات كثيرا ما يتم تداولها . و النشر العلمي IST (2( اإلعالم العلمي و التقني 

األوساط الجامعية و األكاديمية، و تحضى باهتمام العلماء و الباحثين في كل في 

التخصصات، باإلضافة إلى المكتبيين و الوثائقيين و الناشرين و حتى الصحفيين و عامة 

 االتصالالعلمي بمفهوم آخر مرادف له و هو  االتصالو يرتبط . 3الناس بدرجة أقل

  عالم، /غة العربية منها باحثلعديدة بال تمترادفاية لها اإلنجليز scholar، و كلمة 4البحثي

أي أن هذه الكلمة تغطي مجمل األنشطة المتصلة بالبحث و التحري خصوصا في بيئة 

 أكاديمية، كما تغطي األنشطة المتصلة بالمنهج التعليمي العالي سواء في العلوم الطبيعية 

  .5االجتماعيةأو 

     كنشاط يقع في صميم الممارسة العلمية  االتصالو على ضوء ما سبق، ندرك أهمية 

العلمي يتدخل في كل مراحل البحث العلمي، بدءا من  االتصالو البحثية، و هو يجعل 

فهو يقع في . مرحلة اإلعداد إلى مرحلة النشر و التبليغ، و حتى أثناء القيام بالعمل البحثي

          و إنجازات اآلخرين  شافاتاكتبداية البحث ألنه يمكن الباحث من التعرف على 

، و يتدخل أثناء البحث ألن الباحث يتواصل بصفة دائمة و مستمرة خالل استغاللهاو 

تواجده على جبهة البحث مع باحثين آخرين حول مسائل و اهتمامات بحثية مشتركة قد 

                                                
1 BEN ROMDANE Mohamed. Idem. 
2 Information Scientifique et Technique. 
3 COLAS DES FRANCS Brigitte. Promouvoir les activités de l’URFIST de Lyon : Mémoire de DESS : Service 
d’Information Documentaire. URFIST Lyon : 2004. [02 Avril 2006]. [en ligne] : 
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/01/81/mem_00000181_00/mem_00000181.pdf.   
4 Scholarly communication أو   Communication savante. 

  .21.ص. المرجع السابق. أحمد أنور بدر  5

http://memsic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/01/81/mem_00000181_00/mem_00000181.pdf
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لة من طرف تفيده على إتمام بحثه، كما يتدخل في نهاية البحث ليشكل ثمار الجهود المبذو

    اعتبارال يمكن : "في هذا الشأن Dayو يقول . الباحث لتبليغ النتائج التي توصل إليها

 و يوضح الشكل .1"أي بحث علمي منتهيا ما دامت النتائج المتوصل إليها لم تنشر بعد

  :التالي مختلف المراحل التي تشكل مسار عملية االتصال العلمي

  
  التصال العلميمسار عملية ا: 10شكل رقم ال

  :العلمي االتصالالرسمي و غير الرسمي لنظام  القطاعان - 2-1-3

العلمي دورة كاملة تضم كل المراحل التي تمر بها المعلومات العلمية بدءا  االتصاليشكل 

من بداية إنتاجها و صياغتها إلى غاية وصولها إلى صفحات الدوريات العلمية في شكل 

و في الوقت نفسه، تمثل هذه الدورة الكاملة نظاما . ةمقاالت أو في شكل كتب علمي

يحكمه نوعان من المعايير، يطلق على جانبه األول بالقطاع غير الرسمي بينما  مزدوجا

                                                
  :ترجمة لـ 1

« Une recherche scientifique ne peut etre achevée tant que ses résultats ne sont pas publiés ». DAY Robert. 
Idem. Cité par : BEN ROMDANE Mohamed. Idem.  
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و معنى ذلك أنه على الباحث أن ينتقل خالل . يطلق على الجانب اآلخر بالقطاع الرسمي

ذلك و  ي إلى القطاع الرسمي، من القطاع غير الرسمي االتصالمساره البحثي في سلوكه 

في للنظر  األساليب التي تمكنه من تحويل معلوماته الخام إلى ناتج نهائي صالح للتقديم بإتباع

إذ يمثل مقال الدورية العلمية في مجال العلوم . نشره في إحدى الوثائق الرسمية األولية

على محتواه و مستواه  مثال بصياغته المحكمة و ما يتعرض له من مراجعة و تدقيق للحكم

و مدى أصالته، يمثل الحد الفاصل بين القطاع غير الرسمي و القطاع الرسمي لنظام 

  .العلمي االتصال

       :العلمي تصالالقطاع الرسمي لال - 1- 2-1-3

كما تدل عليه تسميته، فهو يمثل كل القنوات و الوسائل الرسمية لبث نتائج البحوث 

لجانب الظاهر للنشاط العلمي، الذي ال يزال هناك ميل لوصفه العلمية، فهو بذلك يبرز ا

      ما ينطوي عليه القطاع الرسمي من عناصر تتمثل أساسا في الدوريات  أساسعلى 

و الكتب و اإلستشهادات المرجعية و غيرها من الوسائل الرسمية األخرى، لكون هذه 

سية للنشاط العلمي و هي المعلومات األوعية هي التي يتم فيها إيداع أحد المنتجات األسا

  .1أو المعرفة و المحافظة عليها

  :العلمي تصالالقطاع غير الرسمي لال - 2- 2-1-3

تشير الكثير من الدراسات حول سلوك الباحثين في البحث عن المعلومات، بأن معظم 

و هي  .2العلمي االتصالأنشطة تبادل المعلومات العلمية تبدو في المراحل المبكرة لدورة 

العلمي غير الرسمي، ذلك أنها مختلف الوسائل غير الرسمية  االتصالالتي تمثل أنماط 

و معنى  . التي تمكن الباحثين من الوصول السريع إلى ما يحتاجونه من معلومات علمية

فقط على المصادر الرسمية إلشباع حاجته من المعلومات، ذلك أن الباحث العلمي ال يعتمد 

يزا هاما من وقته و جهده في استغالل مصادر أخرى غير رسمية و إنما يخصص ح

إن إحدى : "من خالل قوله Cronin و هذا ما يذهب إليه. لتحقيق أهدافه البحثية و العلمية

أسباب تزايد عدد الشبكات غير الرسمية لتبادل المعلومات في األوساط العلمية، يتمثل فيما 

                                                
  .62.ص. المرجع السابق. ولیم جارفي، ترجمة حشمت قاسم  1
  .58.ص. المرجع نفسھ  2
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خلق طرق (...) بعبارة أخرى، فإنه على العلماء و . المعلوماتي باالنفجاريطلق عليه 

و كنتيجة لذلك، ظهرت (...). جديدة للتسجيل و التدوين تتماشى مع التدفقات المعلوماتية 

نظم جديدة ذات أوجه متعددة تحيط بقنوات النشر األولية، و التي نذكر من بينها الروابط 

نشرها، فضال عن اآلليات األخرى  و العالقات الشخصية، المؤتمرات، تبادل الوثائق قبل

  ."1غير الرسمية لتبادل المعلومات، و التي تحضى باهتمام بالغ من طرف الباحثين

  :العلمي الرسمي و غير الرسمي االتصالبين  االختالفأوجه  - 3- 2-1-3

غير الرسمي  االتصالعلى اعتبار أن  االتصالهناك تمييز عادة بين هذين النوعين من 

الرسمي دائما نسبيا و متاح لكافة الناس،  االتصالوره محدود، بينما يعتبر مؤقت، و جمه

حيث تفتقر المعلومات التي يتم بثها عبر القنوات غير الرسمية إلى ما تتميز به القنوات 

الرسمي  االتصالو من جهة أخرى، يقوم مصدر المعلومات في  .2استقرارالرسمية من 

 االتصالأما . ا إلى جهات محددة و معروفة من المستقبلينبتوجيه الرسالة التي يتم تبليغه

، فهو محكوم أساسا بالمستقبل غير الرسمي، و يحتوي عادة على عنصر غير الرسمي

 مستقبلمن )  Feed Back( التكرار، و لكنه يتميز بتحقيق عنصر التغذية المرتدة 

  ، 3و التغذية المرتدةالرسمي بتدني عنصري التكرار  االتصالالمعلومات، بينما يتصف 

و قد يرجع السبب في ذلك إلى وجود جانب كبير من التفاعل و التبادل المستمر أثناء 

قطاع الرسمي الذي يفتقر بشكل ي في القطاع غير الرسمي، على عكس الاالتصالالفعل 

   .وس إلى هذا الجانبمحس

، فالمحاضرة االتصالو قد يصعب في الكثير من الحاالت التمييز بين هذين النوعين من 

غير الرسمي، و لكنها إذا طبعت أو سجلت على شريط فيديو  االتصالمثال تدخل ضمن 
                                                

  :ترجمة لـ  1
« One of explanation for the proliferation of informal networks in science is the so called information explosion. 
In pratical terms, scientists and, to no less great an extent, social scientists have to devise ways of coping, with 
the flood of information (...). As a consequence an alternative, multifaced system has grown up around the 
primary publication channels, one of wich consist of “ad hoc” liaisons, conferences, preprints, exchange and a 
variety of informal information exchange mechanims, wich are prized by researchers ». CRONIN B. Invisible 
colleges and information transfert: A review and commentory with particular reference to the social sciences. 
Journal of Documentation, Vol.38, n°.3, September 1982. p.223. Cité par: BOUGHACHICHE Sebti. La 
demande d’informations scientifiques: Aspects psychologiques et quantitatifs. Implication pour la gestion des 
services d’information documentaire en milieu universitaire et de recherche : Thèse de Doctorat : Université de 
Bordeaux I : Sciences de Gestion : 1998. p.99. 

  .63.ص. المرجع السابق. ولیم جارفي، ترجمة حشمت قاسم  2
  .16.ص. مرجع السابقال. أحمد أنور بدر  3
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و معنى . 1 رسميا لكون القناة المستعملة تعتبر أداة رسمية لبث المعلوماتاتصاالتصبح 

    .هذا أن هناك تكامل و ارتباط وثيق بين كال القطاعين في مسار تدفق المعلومات العلمية

  :الجامعة غير الرسمية - 4- 2-1-3

، و قد استعملت invisible collegeو هو مفهوم معروف باللغة اإلنجليزية تحت تسمية 

عدة صيغ للتعبير عنه باللغة العربية مثل الجامعة أو الكلية غير المرئية أو الجامعة 

 2غير الرسمية، بينما يفضل أحمد أنور بدر استعمال عبارة الكلية أو الجامعة االعتبارية

و يعتبر ديريك دي . غير الرسمي السابق اإلشارة إليه االتصالالرتباطها الكبير بنظام 

هو أول من وضع هذا المفهوم في كتاب )  Derreck De Solla Price( صوال برايس 

خالل تحليله لتطور المؤسسات و الجمعيات العلمية، حيث وضع  العلوم منله حول تاريخ 

و فتحت المجال  ية االتصالشية الشهيرة التالية، و التي كشفت هذه الظاهرة مالحظته الهام

لجامعات غير رسمية جديدة في كل القطاعات األساسية إن التطور السريع : " لدراستها

  ." 3االجتماعيةالدراسات  اهتمامللبحث العلمي، يمكن أن يشكل مجال 

ارة عن شبكات غير رسمية تضم و يمكن تعريف هذه الجامعات غير الرسمية بأنها عب

     ت مباشرة فيما بينهم باعتماد طرق اتصاالمجموعة محدودة من األشخاص، يقيمون 

إلى جامعات معينة أو إلى تخصصات  انتماءهمة، بغض النظر عن و وسائل غير رسمي

و في الواقع، تعكس هذه الشبكات غير الرسمية المعلومات المتداولة بين جماعة . 4بعينها

من الباحثين في تخصص علمي محدد، و تقوم عضوية أي باحث إلى هذه الجماعة إلى 

إلى وجود فئة معينة )  Crane( بينما أشار كران . 5ت الشخصيةاالتصاالحد كبير على 

و هم  ،Gate-keepersضمن هذه الكليات أو الجامعات غير الرسمية، أطلق عليها تسمية 

يقومون بترتيب و انتقاء و تنظيم عمليات تداول    عناصر فاعلة ضمن هذه المجموعات،

                                                
  .المرجع نفسھ  1
  .18.ص. المرجع نفسھ 2
  :ترجمة لـ 3

« The new invisible colleges, rapidly growing up in all the most hard pressed sections of the scholarly research 
front, might well be the subject of an interesting sociological study ». PRICE D. J. De Solla. Science since 
Babylon. Yale University Press, 1961. Cité par:  BOUGHACHICHE Sebti. Op-cit. P.112. 
4 BOIS Christian. Publication immédiate des savoirs transitoires pour une interaction laborante : De l’épistémè à 
la science de l’épistémè de la recherche. [05 Avril 2006]. [en ligne] : 
http://atoustic.ouvatan.org/html/post/post_lexique_index.htm.  

  .18.ص. المرجع السابق. أحمد أنور بدر  5
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و تدفق المعلومات بين عناصر المجموعة، كما أكد بأن هذه الهياكل غير الرسمية تلعب 

السليم  السير دورا كبير في إعالم الباحثين بآخر المستجدات العلمية في تخصصاتهم و في

ت غير الرسمية دافعا قويا لنمو كما تعتبر هذه الجامعا. 1لبحوثهم و مشاريعهم العلمية

على  ةمجاالت علمية جديدة خاصة في مراحلها األولى، و قد أثرت اإلنترنت بدرجة كبير

 االعتماد، التي تحولت بفعل 2نشر و توسيع حجم و عدد الكليات و الجامعات غير الرسمية

، ) Collaboratoires( اإللكترونية إلى مختبرات تعاونية  االتصالالمتزايد على وسائل 

  .   و هو ما سنتعرض إليه الحقا

  : العلمي االتصالأنواع  -2-2

يعتمد العلماء و الباحثون على عدة طرق و قنوات إليصال و تبادل المعلومات العلمية فيما 

العلمي، نجد بأن هذا األخير قد يأخذ عدة  االتصالبينهم، فإذا رجعنا إلى إحدى تعاريف 

:" في قوله) Benichoux(، و هو ما يؤكده بنيشو ي يعتمد عليهاأشكال بحسب الوسيلة الت

: العلمي الحقيقي الذي يهدف إلى تبليغ نتائج البحث قد يأخذ عدة أشكال االتصالإن 

الشفوي في إطار الملتقيات و المؤتمرات و التجمعات العلمية، كما يأخذ شكال  االتصال

و ما  لة جامعية أو أطروحة أو كتاب مكتوبا في شكل مقال علمي أو مجلة عامة أو رسا

 االتصالمع اإلشارة إلى أن هذا التعريف يقتصر على ذلك الجانب من . " 3إلى ذلك

العلمي الذي يتدخل في نهاية العملية البحثية لتبليغ النتائج المتوصل إليها، علما بأن هذا 

، و عليه يمكن 4يتدخل في كل مراحل البحث كما سبقت اإلشارة إليه االتصالالنوع من 

  :العلمي وفق العناصر التالية االتصالتحديد أنواع 

  

  

                                                
1 CRANE D. De la nature de la communication et des influences dans le domaine scientifique. Revue 
Internationale des Sciences Sociales. Vol.22, n°.1, 1970. p.30-45. Cité par : BOUGHACHICHE Sebti. Idem. 
P.109. 

  .المرجع نفسھ. أحمد أنور بدر  2
  :ترجمة لـ  3

« La véritable communication scientifique de fin de recherche se présente sous plusieurs formes : La 
communication orale dans un congrès, un séminaire ou une réunion interne, l’article scientifique ou la revue 
générale et enfin le mémoire, la thèse, le livre etc… ». BENICHOUX Roger. Idem. Cité par : BENROMDANE 
Mohamed. Idem.  

  .7أنظر تعریف االتصال العلمي، صفحة   4
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  :اللقاءات العلمية :العلمي الشفوي االتصال - 2-2-1

العلمي في بداياته األولى أثناء  االتصاللى ان إسبق و أن اشرنا في بداية هذا العنصر 

، و ال يزال هذا عتمد بالدرجة األولى على األساليب الشفويةيالحضارات القديمة كان 

.      ي قائما إلى حد اآلن على الرغم من توفر أساليب أخرى جد متطورةاالتصالالنمط 

ت الشفوية حتى في المجتمعات المتقدمة رتبة عالية كوسيلة لبث االتصاالو تحتل 

المعلومات، كما تشير المسوحات التي تتم عن أساليب الوصول إلى المعلومات دائما إلى 

لزمالء على اعتبار أنها تحتل رتبة القمة للحصول على المعلومات ذات العالقة مناقشات ا

نمط الممارسة السائد في  االتصال، كما يعتبر هذا النوع من 1بالتخصص العلمي العالي

فعادة ما يتحدث معظم الباحثين عن أعمالهم العلمية قبل . البث غير الرسمي للمعلومات العلمية

 االتصالو يتم . 2إنجازهاقبل كثيرا منهم عادة ما يتحدثون عن هذه األعمال  الكتابة عنها، بل إن

علمية و بحثية مشتركة، و ينتمون في  اهتماماتالشفوي عادة بين علماء و باحثين لديهم 

تنقسم إلى مستويين  في إطار ملتقيات و لقاءات علميةأغلب الحاالت إلى التخصص نفسه، 

  :إثنين و هما

  :اءات العلمية المحدودةاللق - 1- 2-2-1

و هي تختلف في حجمها و تكوينها، و غالبا ما تقتصر على عدد محدود من المشاركين، 

  :و تشمل مختلف التجمعات العلمية التي نذكر من يبنها

منتديات الدوريات التي عادة ما تنظم في نطاق أحد األقسام المتخصصة أو بالتعاون  -

امات المشتركة في إحدى الجامعات أو في أحد مراكز بين عدد من األقسام ذات اإلهتم

الت المنشورة حول مواضيع معينة، اقو هي تتناول بالنقاش و التحليل آخر الم. البحوث

، 3كنا تعتبر فرصة للتعرف على الجهود الجديدة المبذولة حول مسائل و اهتمامات معينة

ضمن تقاليد الجامعات  مع اإلشارة إلى أن هذا النوع من التجمعات العلمية يدخل

  .األنجلوسكسونية بالدرجة األولى

                                                
  .19ص. المرجع السابق. أحمد أنور بدر  1
  .89.ص. المرجع السابق. ولیام جارفي، ترجمة حشمت قاسم  2
  .90.ص. المرجع السابق  3
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الحلقات الدراسية التي تنظم من طرف الهيئات األكاديمية و مراكز البحوث الصناعية  -

الستقدام الباحثين المعروفين في بعض مجاالت البحث، بهدف إحاطة زمالئهم بما يقومون 

  .1به من بحوث و درجة تقدمهم في إنجازها

العلمي، و هي  االتصالالعلمية أو الفنية التي تلعب دورا بالغ األهمية في نظام  اللجان -

  تنشط في المجاالت السياسية، كتلك التي تشكل لمناقشة و تخطيط سياسة أحد المجاالت 

كما تتدخل في المجاالت العلمية كتلك . أو الوقوف على اإلتجاهات اإلجتماعية و السياسية

و يمكن مقارنة . 2قرار أو رفض أحد البحوث التي تحتاج إلى تمويلتتشكل إلاللجان التي 

هذا النوع من اللجان في سياق البحث العلمي بالجزائر بتلك الللجان المشكلة على المستوى 

الوزاري المركزي بهدف تقييم عمل مخابر البحث و دراسة مدى جدوى المشاريع 

  .المقترحة للبحث قصد تمويلها

  :ات العلمية الموسعةاللقاء - 2- 2-2-1

  :و هي تضم اللقاءات و التظاهرات العلمية التالية

الوطنية، حيث غالبا ما تجمع الفروع الوطنية و المحلية للجمعيات اللقاءات المحلية و  -

العلمية الوطنية أعضاءها معا في لقاءات تخدم األغراض اإلجتماعية و العلمية على 

من المواد التي  %10أ أن حوالي .م.لدراسات بالوو قد اتضح من خالل بعض ا. السواء

تنشر فيما بعد في الدوريات العلمية البؤرية قد سبق لها أن عرضت في اللقاءات العلمية 

ن فيها عالالمحلية، غير أنه على الرغم من أهمية هذا النوع من اللقاءات إال أنه ال يتم اإل

  .3عن النتائج العلمية الجوهرية

قليمية أو الجهوية، و هي تأخذ مرتبة الوسط بين اللقاءات المحلية و اللقاءات اللقاءات اإل -

الوطنة، و تجمع أعدادا أكبر من المشاركين و من تخصصات قد تكون مجاورة إن لم نقل 

  .4مختلفة

                                                
  .91.ص. المرجع نفسھ  1
  .93.ص. المرجع نفسھ  2
  .95.ص .المرجع السابق  3
  .المرجع نفسھ  4
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اللقاءات القومية أو الوطنية، التي أصبحت تحتل في أيامنا هذه جزءا ال يتجزأ من نظام  -

الشامل، حيث تكون عادة أول مناسبة رئيسية للبث المبكر لنتائج األعمال  العلمي االتصال

ال سيما و أن أغلب هذه اللقاءات تتم بصفة دورية منتظمةعادة ما تكون سنوية، . العلمية

مما يتيح للحاضرين فرصة التعرف على اإلتجاهات السائدة في مجاالت تخصصهم و أهم 

  .1ضيةالتطورات الحاصلة خالل السنة الما

و قد  المؤتمرات العلمية الدولية التي مكنت النشاط العلمي من المحافظة على طابعه الدولي، -

 االتصالشهدت ستينيات القرن الماضي بروز هذه المؤتمرات كواحدة من أهم وسائل 

الباحثين الذين عادة  العلمي، و هي ال تزال لحد اآلن تشكل أولوية بالنسبة للكثير من العلماء و

     .المؤتمرات الدولية في هذه ما يدخرون أهم ما توصلوا إليه من نتائج حديثة لإلعالن عنها

العلمي غير  االتصال و غالبا ما تشكل هذه اللقاءات العلمية أرضا خصبة إلنشاء شبكات

ت الشخصية التي تتم فيها االتصاالالرسمي التي تتجاوز كل الحدود السياسية و الجغرافية بفضل 

 و هو ما أكدته العديد من الدراسات من بينها ما خلصت إلية دراسة .2العلماء المشاركين بين

عددا كبيرا من العلماء ين من خاللها أن بالتي ت)  Paisley et Parker( بيسلي و باركر 

و الباحثين المعروفين و المتمرسين ال يحضرون الجلسات العلنية التي تقدم فيها األوراق 

ات الجانبية و التجمعات االتصاالملتقيات و التجمعات العلمية، بسبب إنشغالهم بالعلمية بال

 . 3غير الرسمية التي يقيمونها على هامش هذه التظاهرات العلمية

العلمي الشفوي على اللقاءات سابقة الذكر سواء كانت محدودة  االتصالهذا، و ال يقتصر 

لكالمية المباشرة أو تلك التي تعتمد على أو موسعة، و إنما يضم كذلك أبسط المحاورات ا

كالهاتف، و التي كثيرا ما يعتمد عليها العاملون في الحقل العلمي  تصالالوسائل الحديثة لال

 .4للتواصل فيما بينهم و الحصول على ما يحتاجونه من معلومات علمية

  

  

                                                
  .96.ص. المرجع نفسھ  1
  .107.ص. المرجع نفسھ  2

3 PAISLEY W.J et PARKER E. B. Cités par DEMAILLY A. Comportement de communication et processus 
heuristique des chercheurs scientifiques : Thèse Universitaire : Montpelier, Université Paul Valéry : 1976. Cité 
par BOUGHACHICHE Sebti. Op-cit. p.104.  
4 BENROMDANE Mohamed. Op-cit. 
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  :العلمي المكتوب االتصال - 2-2-2

بالغ من طرف العلماء و الباحثين، فعلى الرغم  العلمي المكتوب باهتمام االتصاليحضي 

من بروز الطرق الشفوية في تداول المعلومات العلمية بين المنتمين إلى األوساط العلمية، 

ي في الوصول الفعلي و السريع إلى المعلومات العلمية، االتصالو تأكد فعالية هذا النمط 

هائية ليكون بمثابة الدليل المادي المكتوب يفرض نفسه في المحصلة الن االتصالإال أن 

الذي يتم بواسطته إعتماد و قبول النتائج المتوصل إليها، كما يعتبر بمثابة ثمرة الجهود 

من  %90و تشير بعض التقديرات في هذا الشأن بأن حوالي . المبذولة من طرف الباحث

الرسمي سواء المواد التي تنشر في مقاالت الدوريات قد سبق تداولها في القطاع غير 

المكتوب ينقسم من حيث الطرق  االتصالو معنى ذلك أن . 1بالطرق الشفوية أو المكتوبة

النظام الرسمي و األساليب التي يعتمد عليها في بث و تداول المعلومات العلمية إلى 

  :والنظام غير الرسمي عبر قنوات نستعرضها فيما يلي

  :لمي المكتوبالع تصاللالالقنوات غير الرسمية  - 1- 2-2-2

العلمي المكتوب غير  تصالالوسائل التالية كقنوات لال)  Garvey( يحدد جارفي 

  :الرسمي

التقارير التحريرية التي يقوم الباحث بإعدادها و تقديمها قبل أن يقدم مسودة تشتمل على  -

و هي أداة تفيد في البث المبكر . البحث للنشر كمقال في إحدى الدورياتن عتقرير 

 التقاطعلومات كما تفيد في تجنب التأخر الذي نصادفه في نشر الدوريات، فضال عن للم

و هو يعتبر بمثابة مسودة مبدئية ألصل المقال، فقد يساعد ما . الجمهور في مرحلة مبكرة

 يسفر عنه هذا التقرير من تعليقات و تلقيم مرتد نقدي في صياغة أصل المقال مع تعديل 

ردة في التقرير األولي، ضمانا ألعلى درجات الجودة عند نشر و تصحيح األخطاء الوا

  .2المقال في شكله النهائي

التقارير الفنية التي يتم توزيعها في أغلب الحاالت خالل نفس العام أو في العام الموالي  -

. لبدء العمل في البحث، و هي تشمل على وصف عام له و للنتائج المرجو الوصول إليها

                                                
  .87.ص. المرجع السابق. ولیم جارفي، ترجمة حشمت قاسم  1
  .112.ص. المرجع السابق  2
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تعتبر مجرد تقارير مرحلية في نظر الباحثين، غير أن أهميتها تكمن في و بذلك، فهي 

بإنتاجه من تقارير  كون المضمون األساسي لحوالي نصف ما يقوم الباحثون و العلماء

ما العلم بأن  .1فنية، ينتهي به المطاف بالنشر في شكل مقاالت بالدوريات في نهاية األمر

في  ، و هي تضم2ية يطلق عليها كذلك بوثائق ما قبل النشركال من التقارير التحريرية و الفن

مجملها الوثائق غير الرسمية التي تسبق النشر الرسمي للمادة العلمية في شكل مقال بدورية 

  .علمية

 %16الرسائل الجامعية و األطروحات، إذ تبين بعض الدراسات في هذا الشأن بأن ما بين  -

على  دوريات البؤرية في كل مجال من مقاالت، يعتمدمن المواد التي تنشر بال %20إلى 

و هو ما  منها قبل نشر المقالة بأكثر من عام و نصف، االنتهاءأطروحة أو رسالة جامعية تم 

يعكس أهمية األطروحات و الرسائل الجامعية في تعزيز حركية البحث العلمي كونها تمثل 

  .3ت العلمية على أوسع نطاقإحدى القنوات غير الرسمية األساسية لبث المعلوما

هذا، و تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوثائق المشار إليها باإلضافة إلى بعض األنواع 

، و هو يضم في 4األخرى ذات الطابع غير الرسمي، تنتمي إلى ما يسمى باألدب الرمادي

الرسمي مجمله كل الوثائق ذات الطابع العلمي، و التي يتم تداولها داخل إطار النظام غير 

األدب الرمادي  AFNOR5العلمي المكتوب، و تعرف الجمعية الفرنسية للتقييس  تصاللال

نعين تحت تسمية األدب الرمادي كل وثيقة سواء كانت مكتوبة : " على النحو التالي

بواسطة اآللة الراقنة أو مطبوعة، و التي عادة ما تتسم بطابع مؤقت و مرحل، و يتم 

. " 6ال تتجاوز ألف نسخة خارج إطار المسالك التجارية للنشر و البثنسخها و بثها بأعداد 

  :م هذا التعريف الوثائق التاليةضو ي

  .تقارير البحوث التي تنتجها هيئات خاصة أو عمومية، مدنية أو عسكرية -

                                                
  .114.ص. المرجع نفسھ  1

2 Préprint ou prépublications. 
  .116.ص. المرجع نفسھ  3

4 Littérature grise. 
5 Association Française de Normalisation. 

  :ترجمة لـ  6
« On désigne sous l’appellation de Littérature grise tout document dactylographié ou imprimé, souvent de 
caractère provisoire, reproduit et diffusé à un nombre d’exemplaires inférieur au millier, en dehors des circuits 
commerciaux de l’édition et de la diffusion ». Association Française de Normalisation. Projet de norme 
enregistrée CF/TC 46/SC 3 N 63. Vocabulaire de la Documentation. Novembre 1983. 
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 .إليها سابقا المشاروثائق ما قبل النشر  -

 .األطروحات و الرسائل الجامعية -

 .أعمال المؤتمرات -

 .1االختراعبراءات  -

  :العلمي المكتوب تصالالقنوات الرسمية لال - 2- 2-2-2

باإلضافة إلى الوسائل سابقة الذكر لبث المعلومات العلمية ضمن النظام غير الرسمي في 

العلمي المكتوب يعتمد في نظامه الرسمي على مقال الدورية  االتصالشكل مكتوب، فإن 

و يعتبر المقال العلمي . مي لنتائج البحوث العلميةالعلمية بالدرجة األولى كأداة للنشر الرس

العلمية التي تكفل أمرا حيويا للوسط العلمي، فهو يمثل الوحدة األساسية في نشر الدورية 

في اعتماد و يرجع الطابع الرسمي  .2الرسمي الشائع و المنظم بين العلماء تصالنظاما لال

مرت مسبقا لكون المقاالت المنشورة قد الدورية كقناة رسمية لبث و نشر نتائج البحوث 

بمرحلة التحكيم ثم المراجعة لبلوغ أقصى درجات اإلجادة، حيث يسمح لها بعد ذلك 

، عمال 3بها االستشهادبالمرور إلى القطاع الرسمي، و يصبح باإلمكان الرجوع إليها و 

ارمة، حتى إن إحدى القواعد الص: " كما يلي)  Khun( بالقاعدة التي يعبر عنها كون 

بالعلم إذا ما تعلق األمر  االمتناعوإن لم تكن مدونة بشكل رسمي، للحياة العلمية تتمثل في 

ذلك أن المجتمع العلمي يبقى و بصفة حصرية الحكم الوحيد . عن اللجوء إلى العامة

ما ينشر بها من  انتقاءو تنبني قواعد إصدار الدوريات على أساس . " 4لإلنجازات المهنية

الت من طرف لجان قراءة و تحكيم تضم علماء و باحثين لهم مكانتهم في الوسط مقا

  :و معنى هذا أن‘ العلمي، وفقا لمبدأ الجدارة العلمية

  .ما تشتمل عليه المقاالت من بحوث قد تم إجراؤها وفقا ألصول منهجية سليمة -

                                                
1 SUCH Marie-France, PEROL Dominique. Initiation à la Bibliographie scientifique. Paris : Editions du Cercle 
de la Librairie, 1987. p.74. 

  .129.ص. المرجع السابق. جارفي، ولیم؛ ترجمة قاسم، حشمت  2
3 BENROMDANE, Mohamed. Op.cit. 

  :ترجمة لـ  4
« L’une des règles les plus strictes, quoique non écrite, de la vie scientifique est l’interdiction de faire appel, en 
matière de sciences, à la masse publique. La communauté scientifique demeure l’arbitre exclusif des réalisations 
professionnelles ». KHUN, T. La structure des révolutions scientifiques. Paris, Flammarion, 1983. p.230. 
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واضحا للجهود لنتائج هذه البحوث صلتها بالتقدم العلمي، أي أنها تمثل استمرار  -

و هي عوامل تكفي في  .1السابقة، و تحدد معالم المسار المستقبلي للعمل على جبهة البحث

حد ذاتها لتجعل من الدورية العلمية مصدرا رسميا لبث نتائج البحوث العلمية لما تتصف 

  .به من مميزات الموثوقية و المصداقية العلمية

 تصالوسيلة أساسية ضمن النظام الرسمي لالو على غرار الدورية العلمية التي تعتبر 

العلمي المكتوب، فإن هذا األخير قد يأخذ كذلك عدة أشكال أخرى حسب الهدف المراد 

  :تحقيقه، إذ يمكن تقسيمه إلى

العلمي المكتوب للوثائق األولية التي تنشر النتائج األصلية للبحث، و هو يتجه  االتصال -

  .نظام مغلقمن الباحثين نحو الباحثين ضمن 

العلمي المكتوب للوثائق التي تخدم األهداف التعليمية و البيداغوجية، و هو  االتصال -

  .موجه أساسا نحو فئة الطلبة و الدارسين

العلمي المكتوب الموجه نحو عامة الناس، و هو يهدف إلى نشر الثقافة العلمية  االتصال -

  .2في أوساط المجتمع

على  االعتمادالجوهرية في  االختالفاتاإلشارة إلى بعض  و على صعيد آخر، ال بدا من

ففي حين يعتمد الباحثون في . االجتماعيةمختلف قنوات البث بين التخصصات العلمية و 

التخصصات العلمية و التقنية على الدوريات العلمية كوسيلة أساسية للبث و الوصول إلى 

على الكتب بالدرجة  االجتماعيةسانية و المعلومات العلمية، عتد نظراؤهم من العلوم اإلن

على الدوريات العلمية  االعتماد، مع اإلشارة إلى التزايد المالحظ في 3األولى للقيام بذلك

ضمن هذه التخصصات خالل السنوات األخيرة بسبب ظهور عدد متزايد من الدوريات 

 .4عبر شبكة اإلنترنت االجتماعيةالعلمية اإللكترونية في مختلف فروع العلوم اإلنسانية و 

و المطبوعة للمعلومات يرتبط بعدة عوامل من أعلى المصادر الشفوية  االعتمادو يبقى 

و معنى ذلك أن هذه . بينها نوع التغذية المرتدة و حداثة المعلومات و ما إلى ذلك
                                                

  .129.ص. المرجع السابق. جارفي، ولیم؛ ترجمة قاسم، حشمت 1
2 BRIGITTE , Colas Des Francs. Op.cit. 
3 Idem. 
4 LIPEUTREC, Claire. Etude prospective : les revues numériques francophones en Sciences Humaines et 
Sociales. Dossier Urfist – Paris: Urfist, 2000 [ 10 Avril 2006 ]. [en ligne]: 
http://www.ext.umpc.fr/urfist/revueshs/som.htm 

http://www.ext.umpc.fr/urfist/revueshs/som.htm
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تتكامل فيما  –بالنسبة للمصادر المطبوعة  –المصادر سواء كانت رسمية أو غير رسمية 

الذي يشكل حصيلة و ثمرة النشاط العلمي، و أنها تعمل في  ها لتقديم المنتوج العلميبين

   .العلمي تصالإطار تفاعلي و منسجم داخل النظام الشامل لال

  :العلمي اإللكتروني االتصال -2-3

 االتصالتفيد الدراسات أن المنتسبين إلى الوسط العلمي يسعون دوما إلى تشكيل وسائل 

و احتياجاتهم و متطلبات عملهم البحثي، فإذا أصاب أي وسيلة ما يحول دون  بما يتناسب

النهوض بوظيفتها على أحسن وجه، أو إذا لم تتوفر الوسيلة المناسبة فعال، فإنه يمكن 

بمستوى أداء  لالرتفاعللباحثين العلميين تطويع الوسائل المتاحة أو إيجاد وسائل جديدة 

و يرى البعض بأن . التطلعات و المتطلبات البحثية الجديدةي نحو تلبية االتصالالنظام 

في  بالبطءي القائم حاليا، و الذي استغرق أكثر من ثالثة قرون، يتسم االتصالالنظام 

ذلك أن القنوات . 1المتسارعة و المتغيرة للعلماء و الباحثين لالحتياجات االستجابة

ى الدرجة التي يصبح معها من المستحيل تبث أحجاما متزايدة من المعلومات، إل يةاالتصال

النظام جميعا، و هو ما قد يشكل مصدرا آخر للشوشرة داخل  استيعابهاعلى أي فرد 

العلمي، لكون المعلومات  تصالي العلمي، و قد تأخذ المشكلة بعدا أكبر بالنسبة لالاالتصال

الل السنوات السابقة، التي سيراد اختبارها ليست تلك الجارية، بل تلك التي تم إنتاجها خ

و مع زيادة . فضال عن التعقد الموضوعي و زيادة اللغات التي تنشر بها هذه المعلومات

جديدة تسمح للباحث  ية بحثيةاتصالالحجم الهائل للنمو المعرفي و تعقده، وجدت أساليب 

 وو ه  ، البيانات و المعلومات بمعدالت ضخمة بالقياس للوسائل السابقة بالحصول على

 المتداولة و أدى إلى ظهور قنوات جديدة تتماشى مع االتصالالتزايد الذي أثر على قنوات 

 االعتماداإللكترونية و البريد اإللكتروني      و  االتصالالمعطيات الجديدة مثل شبكات 

. 2منزله أكثر على النهايات الطرفية التي أصبحت متواجدة على مكتب الباحث و حتى في

 االتصالفي  إلى ظهور نمط جديد للتواصل بين العلماء و الباحثين يتمثل و هو ما أدى

  . العلمي االلكتروني

                                                
  .88.ص. المرجع السابق. جارفي، ولیم؛ ترجمة قاسم، حشمت 1
  .20.ص. المرجع السابق. بدر، أحمد أنور 2
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  :للباحثين االتصال العلمي اإللكتروني و األنماط السلوكية الجديدة - 2-3-1

بوجه  تصالااللكتروني كشكل من األشكال األساسية لال تصالوردت عدة تعاريف لال

التي يتم  االتصالتبره مصطلحا عاما يضم كل أشكال عام، أهمها التعريف الذي يع

سواء في إطار فردي أو  االعتماد فيها على الحاسوب في تبادل الرسائل بين األشخاص

 االتصالمصطلح شامل يستعمل للتعبير عل كل أشكال " كما عرف كذلك بأنه    .1جماعي

قمار الصناعية، الكابل، المعتمدة على الوسائل االلكترونية مثل اإلنترنت، الفاكس، األ

 االتصالكما ورد تعريف آخر يعتبر  ".2التلفاز، الحواسيب، الشبكات و ما إلى ذلك

أخرى باستعمال  نقطةااللكتروني كل عملية يتم بمقتضاها نقل رسالة معينة من نقطة إلى 

عريف و هناك ت .3المحاضرات عن بعد االلكترونية مثل البريد االلكتروني و تقنية الوسائل

الحاسوبية  عبر الوسائل و القنوات آخر يعتبر أن كل عمليات تبادل الرسائل و المعلومات

   .4إلكترونيا اتصاالتعتبر 

و من الطبيعي أن تركز هذه التعاريف مجتمعة على الوسائل و القنوات اإللكترونية كأداة 

العلمي  تصالاالاإللكتروني، و معنى هذا أن  االتصاللنقل و تداول المعلومات في 

اإللكتروني يضم في محتواه كل األنشطة المتعلقة بتبادل المعلومات المشار إليها سابقا، من 

أجل تحقيق األهداف العلمية و البحثية للعلماء و الباحثين، غير أنه يعتمد في القيام بهذه 

سخرت النشاطات على الوسائل و القنوات اإللكترونية التي أصبحت متاحة حاليا، و التي 

من طرف المنتسبين إلى الوسط العلمي لتحقيق أقصى درجات الكفاءة و اإلفادة في 

العلمي اإللكتروني  االتصالو سنتناول في هذا السياق عالقة . تواصلهم البحثي و العلمي

                                                
1 SCHWALM, Karen. Using computer conferencing to enhance classroom instruction..  Arizona: Glendale 
Community College. [ 22 Avril 2006 ]. [en ligne] : 
http://www.gc-maricopa.edu/kschwalm/ccguide/defs.html. 

  « :ترجمة لـ 2
« A macro-term to describe all forms of communication via electronic means. Such as the Internet, facsimile, 
satellite, cable , television, computers, networks etc.. ». Groton Public Schools. USA. [ 22 Avril 2006 ]. [en 
ligne]: 
http://www.groton.k12.ct.us/etcpt8.htm. 
3 Nevada Department of Education. Computer and technology glossary : glossary of computer and technology 
education standards.. Nevada : Nevada Department of Education. USA. [ 22 Avril 2006 ]. [en ligne]: 
http://www.doc.nv.gov/standards/standcomp/comptech-standards/comptech-glossary.html. 
4 Princeton University. WordNet : a lexical database for the english language.Princeton:  Princeton University. 
USA. [ 22 Avril 2006 ]. [en ligne]: 
http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn. 

http://www.gc-maricopa.edu/kschwalm/ccguide/defs.html
http://www.groton.k12.ct.us/etcpt8.htm
http://www.doc.nv.gov/standards/standcomp/comptech-standards/comptech-glossary.html
http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn
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باإلضافة على بروز بالطرق الجديدة لدوران و تداول المعلومات بين العلماء و الباحثين، 

ي اتصالالتعاونية التي تعد امتدادا للجامعات غير الرسمية كنمط سلوكي  مفهوم المختبرات

العلمي، و كذا عالقته بحركة األرشيف  االتصالجديد في ظل هذا النموذج الجديد من 

العلمي و تخطي كل الصعوبات و الحواجز  االتصالالمفتوح التي تهدف إلى دفع و تفعيل 

و أخيرا سنتعرض إلى موقع المكتبة . اصلهم العلميالتي تواجه العلماء و الباحثين في تو

الجامعية في البيئة اإللكترونية الجديدة و ضرورة مواكبتها للتطورات التكنولوجية 

  . العلمي االتصالالحاصلة، ال سيما في مجال 

  :العلمي اإللكتروني االتصالدوران و تداول المعلومات في ظل  - 2-3-2

طرق دوران و تداول المعلومات في البيئة اإللكترونية  من بين أبرز مظاهر التغير في

الشخصي و الفردي للمعلومات، فبعدما كان  االستعمالالجديدة، إمكانية العودة إلى 

 محتكرا لفتراتالمكتوبة و المحفوظة على وسائط مادية شخصيا و استعمال المعلومات 

تحول  ،1ن الوسطىطويلة من طرف فئات معينة، ال سيما في أوروبا خالل القرو

االستعمال من شخصي إلى جماعي بأماكن خصصت لهذا الغرض، و كانت المكتبات 

تعرض مجموعاتها على فئات واسعة من العلماء أشبه ما يكون بمعابد المعرفة، 

و أصبحت الوثائق المتاحة من طرفها بمثابة ملكية جماعية بإمكان شرائح  ،والدارسين

و كنتيجة لظهور و انتشار الشبكات . 2ا و االستفادة منهاواسعة من المجتمع استغالله

الرقمية التي تعتبر سمة هذا العصر، أصبح االستعمال الشخصي و الفردي للمعلومات 

أمرا ممكنا من جديد، حيث أصبح باإلمكان إجراء تبادل مباشر بين مؤلفين أو أكثر حول 

الشفوي  االتصالعليها طابع  أثناء الحضارات التي يغلب األمرنص معين، مثلما كان 

أن شبكة الوب )  Georges Steiner( و في السياق ذاته، يعتبر جورج ستاينر . المباشر

العودة إلى المحاورة الحية، و التبادل المستمر، و هو ما يشكل مصدرا لحركية "مكنت من 

                                                
إلى أنھ في الوقت الذي كانت فیھ الكتب و المكتبات حكرا على رجال الدولة و الدین فقط بأوروبا خالل )  Hubert Fondin(یشیر ھیبار فوندان  1
  :أنظر. لقرون الوسطى، فإن نظیراتھا بالعالم العربي كانت تعرف تطورا و ازدھارا كبیرین خالل تلك الحقبةا

FONDIN, Hubert Op.cit. p.12. 
2 OLLENDORFF, Christine. Construction d’un diagnostic complexe d’une bibliothèque académique. Th. De 
Doctorat : Bibliothéconomie : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Paris : 1999. P.14. 
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جاله ، كما يعتبرها عالما ينبغي على كل فرد يعيش فيه أن يكون بيئته و م"1جديدة

فالمستفيد الذي كان يعتمد على مساعدة أخصائي المكتبي و أخصائي . المعلوماتي

و مبادرة  استقالليةالمعلومات إلجراء بحوثه و حل مشكالته المعلوماتية، أصبح اليوم أكثر 

   .2المتداولة عبر الشبكاتو أكثر تفاعال مع المعلومات 

نت تتيح استعماال مباشرا للمعلومات دون و عالوة على ذلك، يرى الكثير بأن شبكة اإلنتر

و هو ما يشكل تحديا  –في المكتبة  أساساالحاجة للرجوع إلى وسيط معلوماتي ممثل 

، إذ يمكن -كبيرا للمكتبات إذا أرادت أن تفرض وجودها و أن ال تبقى فائضة عن الحاجة 

  :للمستفيد أن يقوم بصفة مستقلة بعدة وظائف تتمثل في

معلومات بواسطة أدوات البحث المتوفرة عبر الشبكة العالمية، و التي البحث عن ال -

  .تزداد فعاليتها باستمرار

تحميل و تخزين المعلومات بكميات و أحجام كبيرة، بفضل التطور الكبير و المستمر  -

  .إلمكانيات و طاقات التخزين التي تتميز بها الحواسيب و وسائط التخزين المختلفة

علومات عن طريق إمكانية تصميم مواقع و صفحات شخصية و وضعها نشر و بث الم -

   .3على الشبكة، و هو أمر أصبح متناول عامة الناس حاليا

فمع التحول التكنولوجي من الوعاء الورقي إلى الوعاء االلكتروني، تغيرت الممارسات 

 إنتاجهاطرق الفردية و الجماعية المرتبطة بخلق و نقل المعلومات، بشكل أدى إلى تغير 

فالثورة التي نشهدها حاليا ترتبط بمفاهيم و أدوات جديدة مثل . و تجهيزها و تنظيمها

الوسائط المتعددة، الوثائق و الشبكات االلكترونية و النصوص الفائقة، و هي كلها عوامل 

. أدت إلى تغير الفضاء المعلوماتي، و من خالله إلى تغير طرق إنتاج و تداول المعارف

يه، فإن المجتمع العلمي أصبح يضم في فضاء موحد شبكات من العالقات اإلنسانية و عل

شبكات االتصال االلكترونية، مع ما تمتلكه كليهما التي ترتبط ببعضها البعض من خالل 

                                                
  :ترجمة لـ  1

Le web « autorise ce retour à une conversation vivante, à un échange constant, source d’une dynamique 
nouvelle ». STEINER, Georges. Op.cit. 
2 LINK-PEZET, J. De la représentation à la coopération : évolution des approches théoriques du traitement de 
l’information. Solaris, 5, 1999. [en ligne]. [ 22 Avril 2006 ]: 
http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html. 
3 Idem. 

http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html
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من قدرات و طاقات على إنتاج و إيصال المعلومات، و كذا على خلق ذكاء مشترك يمكن 

   .1ائمة و ال متناهية من المعلومات العلمية الجديدةتقاسمه و تشاطره ضمن تدفقات د

غير أن ما يميز هذا الفضاء المعلوماتي الموحد، هو أن عمليات تخزين المعلومات       

و معالجتها و تجهيزها و إيصالها تتم كلها بطريقة متزامنة، وفق مسار لبناء نظام 

أما عن ميزة . تجانس و التوزيععدم ال: معلوماتي جديد، يتسم بميزتين أساسيتين و هما

  :عدم التجانس، فهي ترجع لكون

عمليات الرقمنة التي تساهم في التحول التدريجي من البيئة الورقية إلى البيئة  -

االلكترونية، تسهل إدماج مختلف األشكال المعلوماتية النصية و غير النصية، بما في ذلك 

  .الصوت و الصورة

بإدماج مصادر مختلفة في فضاء معلوماتي موحد، بفضل هذا النظام الجديد يسمح  -

إمكانيات اإلبحار و التنقل عبر المصادر عن طريق الروابط النصية، كما يمكن من بلوغ 

  .مستويات مختلفة و متفاوتة من المعارف

يضم هذا النظام فئات متعددة من المستفيدين ذوي أهداف و اهتمامات و احتياجات  -

  .مختلفة

ا النظام مجاالت خدمية متعددة تشمل الجانب الثقافي و العلمي و حتى يغطي هذ -

   .2التجاري

و أما عن ميزة التوزيع، فهي ترجع لكون هذا النظام قد يأخذ شكل شبكة تتكون من آالف 

الحواسيب، فاتحة بذلك المجال للدخول في حركية لتكوين ذاكرة جماعية مشتركة         

و تداول المعارف من خالل خلق و توزيع المعلومات عبر و موزعة، فضال عن تنسيق 

فقد أصبحت الفضاءات المعلوماتية الجديدة موزعة         . 3القنوات و الوسائط المختلفة

كل الحواسيب ببعضها البعض بشكل يجعل و متسارعة التطور، و أصبح باإلمكان ربط 

و من ثم، فإن . تباعد للمسافات، مقصيا بذلك كل من كل حاسوب نافذة مفتوحة على العالم

الطرق الجديدة لالتصال التي يعتمد عليها العلماء و الباحثون أصبحت تقوم على هذه 

                                                
1 STEINER, Georges. Op.cit. 
2 Idem 
3 Idem. 



 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

64 
 

الشبكات الحاسوبية، و يمكن تجسيد هذا التحول الجذري في أنماط االتصال في الحاسوب 

      لنشاط الباحث، إذ يمكنه من تحميل امتداداالشخصي المحمول الذي أصبح يعد بحق 

و تخزين المعلومات التي يجدها على اإلنترنت أو التي يحصل عليها عن طريق التراسل 

االلكتروني، قصد معالجتها و استعمالها الالحق، دون أن يكون ملزما بالتواجد في مكان 

  .، و هو األمر الذي يجعله أكثر تحررا في ممارسة عمله البحثي1معين

ر ما يمكن أن نطلق عليه ببطاقات التعريف و من جهة أخرى، يمكن اعتبار ظهو

االلكترونية، مظهرا من مظاهر التغير بفعل التطورات التكنولوجية الحاصلة، من خالل 

الصفحات الشخصية التي يضعها الباحثون في متناول الجميع عبر الشبكة العالمية، و التي 

فهي بذلك تعد  ،2كاملةكثيرا تضم مجمل أو بعض أعمالهم و أبحاثهم العلمية بنصوصها ال

  . أداة إضافية لبث المعلومات العلمية و التقنية على أوسع نطاق عبر القنوات االلكترونية

  :المختبرات التعاونية كنمط سلوكي جديد في ظل االتصال العلمي االلكتروني - 2-3-3

 سبق و أن أشرنا إلى بروز شبكات من العالقات الشخصية غير الرسمية بين الباحثين،

الفاعل في تسهيل نقل و تداول المعلومات العلمية و التقنية فيما بينهم باعتماد  ودورها

و إلى استعمال عبارة الكلية أو الجامعة غير . مختلف الوسائل غير الرسمية لالتصال

مر، فقد برر و في حقيقة األ. الرسمية كمصطلح جامع للتعبير على هذا النوع من الشبكات

ند إشارته إلى هذا النوع من العالقات بين الباحثين، وجود هذا النوع ع)  Price(برايس 

من الجماعات غير الرسمية بعدة عوامل، أهمها محاولة العلماء مواجهة المشاكل 

العلمي و المعرفي الذي  االنفجارالمطروحة لتسهيل التواصل العلمي فيما بينهم، من جراء 

فهو يعتبر بأن وجود الجامعة غير . االتصاليةأخذ أبعادا تفوق إمكانياتهم و طاقاتهم 

الرسمية ما هو إال وسيلة لمواجهة ما سمي بأزمة االتصال العلمي، من خالل تقليص عدد 

يؤدي إلى تفعيل و تسهيل التواصل األعضاء المنتمين إلى جماعة علمية معينة، بشكل 

التنظيم الجيد للعمل فضال عن دور هذه الجماعات غير الرسمية في . الشخصي فيما بينهم

العلمي من خالل وضع نظام فعال من العالقات الشخصية بين النخب العلمية المتواجدة 

                                                
1 LINK-PEZET, J. Op.cit. 
2 Idem. 
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كذلك بأن هذه  رأيناكما  .1ممكنة اتصاليةعلى مختلف جبهات البحث لتحقيق أكبر فعالية 

هده الوسائل االتصالية المتاحة لتفعيل تواصلها العلمي، و هو ما نشالجماعات تتبنى أحدث 

إذ يذهب . حاليا من خالل االعتماد المتزايد على وسائل االتصال االلكترونية الحديثة

الكثير إلى أن تطور شبكة اإلنترنت قد أثر بصفة جذرية على الهيكل العام لنظام االتصال 

العلمي في مجمله، و من مظاهر ذلك تزايد حجم االتصاالت غير الرسمية بين الباحثين، 

ى إمكانيات التراسل بشكليه التقليدي أو االلكتروني، فضال عن ظهور التي تعتمد عل

جديدة لتبادل المعلومات و تشاطر أدوات و طرق العمل، و هو ما  افتراضيةفضاءات 

بفضل ما  ،2يشكل في حد ذاته حركة تدعيمية للجامعة غير الرسمية بمفهومها التقليدي

عة للتواصل و تبادل األفكار و الخبرات، توفره التكنولوجيات الجديدة من إمكانيات واس

  .تتعدى الحدود و الحواجز السياسية و الجغرافية و المؤسساتية و حتى اللغوية

أ على هذا النموذج االتصالي .م.بالو NSF (3( هذا، و قد أطلقت الوكالة الوطنية للعلوم 

  collaboratory مصطلح 4الجديد الذي يعتبر بمثابة النسخة االلكترونية للجامعة غير الرسمية

، و الذي ترجم 5باللغة الفرنسية collaboratoireباللغة اإلنجليزية الذي يقابله مصطلح 

كما . 6من طرف منظمة اليونسكو" المختبرات التعاونية"إلى اللغة العربية تحت تسمية 

راسة حاول العديد من الباحثين كشف خبايا هذه الشبكات البحثية غير الرسمية، من خالل د

 William Turner(7(و تحليل أنماط و قنوات تدفق المعلومات داخلها، من بينهم وليم تيرنر 

، )Collaboratoire de recherche" (المختبرات التعاونية البحثية"الذي اقترح من جهته عبارة 

                                                
1 PRICE, Derek J. De Solla ; Trad. par GENEVIEVE, Levy. Science et suprascience. Paris : Fayard, 1972. 
p.124. 
2 CHARTRON, Ghislaine. Nouveaux modèles pour la communication scientifique ? Colloque : Une nouvelle 
donne pour les revues scientifiques ? 19-20 Novembre 1997, ENSSIB/SFSIC. [ 12 Mars 2004 ]. [en ligne]: 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/enssibv2.htm. 
3 National Sciense Foundation. 
4 FLICHY, Patrice. L’imaginaire d’Internet de 1969 à nos jours.. Paris : Centre de Recherche en Histoire des 
Innovations. Université Paris-Sorbonne-ParisIV. [ 12 Mars 2004 ]. [en ligne]: 
http://www.paris4.sorbonne.fr/documents/ed/ed_hmc/crhi/sem_00_01/sem_crhi_23-03.pdf. 
5 BENROMDANE, Mohamed. Op.cit. 

) یونسكو ( ھي الترجمة العربیة المعتمدة من طرف المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم  "المختبرات التعاونیة"یجب اإلشارة إلى أن عبارة   6
باللغتین اإلنجلیزیة و الفرنسیة، كما ورد في تقریرھا حول مجتمع المعرفة الذي نشر في شھر  Collaboratoireو  Collaboratoryلمصطلحي 

  .لمجتمع المعلومات التي انعقدت بتونس خالل تلك الفترةتحضیرا للقمة العالمیة  2005نوفمبر من سنة 
 CERESI-CNRS  )Centre de Recherche des Sciences Infométriques-Centre National de la Rechercheباحث بمخبر   7

Scientifique .(  

http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/enssibv2.htm
http://www.paris4.sorbonne.fr/documents/ed/ed_hmc/crhi/sem_00_01/sem_crhi_23-03.pdf
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التي  للتأكيد على احتواءها فقط على النخب العلمية و البحثية و اتسام التبادالت المعلوماتية

   .1تتم ضمن إطارها بالطابع العلمي البحت

  :تعريف المختبرات التعاونية - 1- 2-3-3

أ من خالل .م.السياسة بالو تبرات التعاونية على أعلى المستوياتلقد تم إقرار أهمية المخ

إبراز دور و أهمية وسائل االتصال االلكترونية في وضع القواعد و األسس لما سمي 

و هو ما ورد في الوثيقة التي تحدد األهداف الكبرى . 2"الوطنية للمعلوماتبالبنية التحتية "

في هذا المجال، التي وضعت ) Bill Clinton(إلدارة الرئيس األمريكي السابق بيل كلنتون 

مثالي لتفعيل مفهوم المختبرات التعاونية كنموذج  اعتماد، و التي تم من خاللها 1993سنة 

بدون "مراكز لإلنتاج العلمي "أ، حيث عرفتها بأنها .م.ي بالوو دعم حركية البحث العلم

، أين يقوم الباحثون بإنجاز أعمالهم العلمية دون أن يكونوا مقيدين بتواجدهم في "جدران

التي  ]بفرنسا RENATERمن نوع [أماكن جغرافية متباعدة، و ذلك بفضل الشبكات 

ات أخرى، و الولوج عن بعد إلى و التفاعل مع زمالئهم من جامعتمكنهم من التواصل 

أدوات عمل مشتركة، و تبادل المعطيات و مصادر المعلومات الحاسوبية، فضال عن 

كما شكل هذا التعريف إطارا . "3المتاحة عبر المكتبات االلكترونيةالولوج إلى المعلومات 

نر ، حيث تبنى تيرةللعديد من التعاريف األخرى التي وردت عن المختبرات التعاوني

أهم ما جاء في مضمونه مع التركيز على البعد االجتماعي، ) Turner et all(وآخرون

معتبرا بأن المختبرات التعاونية ما هي إال هياكل تنظيمية و اجتماعية جديدة للنشاط 

العلمي، تقوم على أساس التعاون و العمل المشترك بواسطة شبكات الحواسيب، فهي بذلك 

عية و اإلنسانية بين العلماء و الباحثين و تقرب بينهم من خالل تعزز العالقات االجتما

                                                
1 TURNER, William A. Les professionnels de l’Information auront-ils une place dans les collaboratoires de 
recherche ?. Solaris, 2, 1995. [ 15 Mai 2005 ]. [en ligne]: 
http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/d02/2turner.html. 
2 National Information Infrastructure. 

  :ترجمة لـ  3
Les collaboratoires sont des « centres de production scientifique et technique « sans murs » dans lesquels les 
chercheurs réalisent leurs recherches sans etre limités par leurs localisation géographique. Grâce aux réseaux      
[ du type RENATER en France ], ils peuvent tout à la fois interagir interactivement avec leurs collègues dans 
d’autres universités ; accéder à des instruments à distance ; partager leurs données et leurs ressources 
computationnelles et enfin, accéder aux informations réunies dans les bibliothèques électroniques ». Presidential 
Task Force. The National Information Infrastructure : Agenda of action. Washington, September 1993. Cité par 
TURNER, William A. Idem. 

http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/d02/2turner.html


 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

67 
 

خلق فضاء موحد و أدوات عمل مشتركة بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية 

مصطلح المكون ال UNESCO(2(كما اعتبرت منظمة اليونسكو  .1والسياسية و الثقافية

و التجهيزات التي ات نيات و األدوأنه يعني مجمل التق" التعاون"و  "المختبر"من تعبير 

و مهندسين بأن يعملوا في منشآت و كليات بينها مسافات كانت سابقا تجعل  تسمح لعلماء

قيام العمل الجماعي أمرا صعبا، و هو ما تم اعتباره ثورة حقيقية في مفهوم العمل العلمي 

 باالعتمادات و نفسه، إذ يمكن من إقامة برامج بحث مشتركة دون أن تعوق ذلك المساف

من إنجاز البرامج البحثية المعقدة  فقط على مؤهالت المشاركين فيها، فضال عن تمكينه

، إذ أصبح من 3، و تدخل فروع و تخصصات علمية متعددةدولياالتي تتطلب تعاونا 

الصعب أن يقوم مختبر معزول بمفرده بتطبيق مثل هذه البرامج دون مشاركة مختبرات 

ون من فروع علمية متقاربة أو مختلفة، و هو ما يعبر عن عولمة أخرى يمكن أن تك

  .البحث العلمي

باللغة اإلنجليزية هي عبارة عن كلمة مركبة من كلمتي  Collaboratoryو كلمة 

Collaboration  وLaboratory4 استعملت ألول مرة من طرف وليم وولف ،

)William Wulf(5  م مركز و هي تعبر كما جاء في معج. 1989سنةICH6  ،على الخط

عن العمل البحثي الجماعي المهيكل و المنظم، و الذي يستمد قيمته المضافة من مبدأ 

و هو األمر . تشاطر الجهود و المصادر بشكل يضمن جودة و استمرار البحث العلمي

الذي يرجع بأكبر قدر من المنفعة لكل عضو ينتمي إلى هذه المجموعة قياسا بإمكانياته 

بينما جاء تعريف المختبر التعاوني في معجم . 7ية الخاصة المستثمرة في الميدانالبحث

الكندية للغة الفرنسية ) Quebec(مصطلحات اإلنترنت على الخط لديوان مقاطعة كيبك 

                                                
1 TURNER, William A., DE GUTHTENEIRE, P., VAN METER, K. Merit review, digital library design and 
cooperative cognition. Solaris, 3, 1996. [ 15 Mai 2005 ]. [en ligne]: 
http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html. 
2 United Nations of Education, Science and Culture Organization. 

المنظمة العالمیة : باریس. تمعات المعرفةمن مجتمع المعلومات إلى مج: التقریر العالمي للیونسكو. المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم  3
  .114ص. 2005للتربیة و الثقافة و العلوم، 

  .Laboratoireو  Collaborationباللغة الفرنسیة التي تجمع كلمتي  Collaboratoireالمبدأ نفسھ لكلمة  4
  .أ.م.بالو) National Research Council( NRCللمجلس الوطني للبحث )  2006(مختص في اإلعالم اآللي، الرئیس الحالي   5

6 Interoperability Clearinghouse. 
7 Interoperability Clearinghouse. Center. Glossary of terms. [ 15 Février 2006 ]. [en ligne]: 
http://www.ichnet.org/glossary.com 

http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/solaris/index.html
http://www.ichnet.org/glossary.com


 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

68 
 

هو عبارة عن مخبر علمي إفتراضي، يسمح للباحثين بفضل استعمال : "على النحو التالي

قع اإلفتراضي و اإلنترنت، بإنجاز أعمالهم البحثية بشكل مثل الوا التكنولوجيات الجديدة

تعاوني، عن بعد و في الوقت الحقيقي، دون أن تطرح لديهم إشكالية التباعد الجغرافي فيما 

أنحاء العالم، للعمل سويا و هو ما يفتح المجال أمام العلماء و الباحثين من كل ". 1بينهم

ية تبادل نتائج أبحاثهم العلمية الجارية       حول مشاريع بحث مشتركة، فضال عن إمكان

  .و مقارنتها مع ما تم التوصل إليه في المجال نفسه

وخالصة القول، فإن مجمل التعاريف الواردة تركز على اإلمكانيات و القدرات الكبيرة 

، ممثلة أساسا في شبكة اإلنترنت االتصالالتي توفرها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و 

عالمية، مع ما تتيحه من إمكانيات التراسل اإللكتروني و تبادل األفكار و المعلومات عبر ال

أطر و وسائل مختلفة، مثل المنتديات و مجموعات النقاش االلكترونية، التي أصبحت 

مما قد يوحي إلى حدوث تغيرات . أدوات كثيرة االستعمال من طرف العلماء و الباحثين

ممارساتهم في البحث عن المعلومات العلمية، و في كيفية توظيفها و  مسلوكياتهجذرية في 

و هو ما أدى إلى . و استغاللها و تداولها فيما بينهم عبر مختلف القنوات غير الرسمية

تحويل و نقل الهياكل االجتماعية للنشاط العلمي من مفهومها التقليدي ممثال في نموذج 

، إلى المفهوم الحديث المتمثل في )Price(رايس الجامعة غير الرسمية الذي أشار إليه ب

المختبرات التعاونية التي تؤدي نفس المهام و تطمح إلى تحقيق نفس األهداف، و لكن بتوظيف 

أدوات و وسائل أكثر تطورا مكنتها من توسيع مجال تأثيرها الجغرافي، و تحقيق فعالية أكبر 

  معلومات و تشاطر أدوات العمل بين الباحثين، من ناحية الوقت و الجهد المبذولين في تداول ال

المستويات، يؤثر بصفة أكبر على و هو ما جعلها تشكل واقعا ملموسا و معترفا به على أعلى 

، و يفرض نفسه كذلك على المكتبات البحثية و الجامعية التي نظام االتصال العلمي بشكل عام

 ضع نظامها الخدمي الموجه إلى فئة العلماء يجب أن تتعامل معه و تأخذه بعين االعتبار عند و

   .حثيناو الب

                                                
  :ترجمة لـ 1

« Laboratoire scientifique virtuel permettant aux chercheurs grâce à l’utilisation des nouvelles technologies telles 
que la réalité virtuelle et Internet, d’effectuer leurs travaux de recherche en collaboration, à distance et en temps 
réel, sans être soumis à des contraintes d’ordre géographique ». Office Québécois de la Langue Française. 
Vocabulaire d’Internet – Banque de terminologie du Québec. [ 15 Février 2006 ]. [en ligne]: 
http://www.olf.gouv.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/internet/fiches/8588786.html. 

http://www.olf.gouv.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/internet/fiches/8588786.html
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  :نموذج عن المختبرات التعاونية - 2- 2-3-3

إلى ما سبق، يمكن معرفة و تحليل كيفية عمل المختبرات التعاونية كهياكل  استنادا

جديدة لإلنتاج العلمي، من خالل اإلطالع على طريقة تنظيم أحد المختبرات  اجتماعية

أ، و هو مختبر تعاوني .م.بالو) NSF(الممونة من طرف الوكالة الوطنية للبحث  التعاونية

، Caenarhabtidis Elegansأنشأ خصيصا لدراسة إحدى الحشرات المتمثلة في دودة 

و قد . للتعرف على خصائصها الوراثية و العناصر الحيوية المتعلقة بنموها و تطورها

هذه الحشرة في نهاية الستينات من القرن  شرع المجتمع العلمي المتخصص في دراسة

أ ما يقارب .م.بالو 1995الماضي، حيث وصل عدد الباحثين المهتمين بها خالل سنة 

و هم يتبعون إلى مخابر بحث منتشرة . باحث كلهم ينتمون إلى هذا المختبر التعاوني 400

الرغم من ذلك  عبر التراب األمريكي و متباعدة جغرافيا عن بعضها البعض، لكنهم على

. يتعارفون جيجا، و لديهم تقاليد قديمة في التواصل العلمي و تبادل المعلومات فيما بينهم

غير أن ما يميز هذا المختبر التعاوني النموذجي، كون المعلومات التي يتم تداولها بين 

  :العلماء و الباحثين يمكن تصنيفها وفق األقسام الكبرى التالية

 Les informations archivées: زنةالمعلومات المخ -1

 :و تضم هذه الفئة أنواع البيانات التالية

و هي التي تصف مختلف البيانات الوراثية المتعلقة بهذه الحشرة،  :المعلومات الوراثية •

معلومة أو حالة وراثية من  500على حوالي  1995إذ تم التعرف إلى غاية سنة 

 .1حالة متوقعة 5000مجموع 

و هي نوع من البيانات الدقيقة التي تصف السلوك الوراثي لهذه : الوراثيةالبطاقات  •

 .الحشرة في مختلف مراحل نموها

 ADN(2(و هي تصف خصائص الحمض النووي الوراثي  :البطاقات الفيزيائية •

 .لهذه الحشرة، و مختلف التحوالت التي تطرأ عليه عبر مراحل تطوره

                                                
1 TURNER. William A. Les professionnels de l’information auront-ils une place dans les collaboratoires de 
recherche ? Op.Cit. 
2 Acide Désoxyribonucléique. 
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بيانات تصف بعض مكونات الحمض  و هي :جزئيات الحمض النووي الوراثي •

 .للحشرة، و كيفية تفاعلها مع بعضها البعض) ADN(النووي الوراثي 

عبارة عن جدول مدعم بشروحات نصية، يصف ما ال يقل عن  :قائمة الخاليا •

 .خلية مكونة للحشرة، مع تحديد مواطن تأثيرها داخل الهيكل الوراثي العام للحشرة 959

التبادل و التفاعل بين الخاليا العصبية  أشكالضح و هو يو :جدول الروابط •

 .خلية عصبية 302للحشرة، التي يقدر عددها بـ 

و هو يقدم صورة كاملة عن التطور الكامل لكل خلية،    :جدول التطورات الخلوية •

 .و يمكن من تحديد الخاليا التي تتعرض إلى تحوالت شكلية أثناء نموها

  Les informations publiées: المعلومات المنشورة -2

  :و تضم هذه الفئة أنواع البيانات التالية

و هي عبارة عن بنك معلومات يضم بيانات وصفية عن : البيانات البيبليوغرافية •

 .1995مقال منشور حول هذه الحشرة إلى غاية سنة  1200ما يقارب 

رية مثل و هي خدمة تمكن من مساءلة بنوك المعلومات التجا :الملخصات الوثائقية •

Medline  وBiosis  وAgricola لتوفير ملخصات المقاالت المنشورة لفائدة أعضاء ،

 .المختبر التعاوني حسب الطلب

و هي خدمة تمكن من تقديم بعض النصوص الكاملة للمقاالت  :النصوص الكاملة •

العلمية المنشورة، غير أن نشر هذا الصنف من المعلومات مرتبط بالشروط التي تفرضها 

 1حقوق الملكية الفكرية، التي تمنع وضع األعمال العلمية بنصوصها الكاملة عبر الشبكة

  .التي يضمها المختبر التعاوني، دون الرخصة القانونية الالزمة

و هي خدمة تسمح بتصفح صفحات تم رقمنتها و حفظها في : الصفحات المرقمنة •

عضاء المختبر التعاوني شكل صور عل أقراص مضغوطة، و هو األمر الذي يمكن كل أ

من الولوج إلى أشكال عديدة من المعلومات المكتوبة، سواء في شكل نصي أو المتاحة 

                                                
1 Idem. 
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و يمكن القيام بعملية البحث الحر في نص . في شكل رسومات أو جداول أو أشكال بيانية

 .الصفحة باالستعانة بروابط تحيل إلى بنك الصور لتصفح الصفحات المرقمنة المطلوبة

و هو كتاب يضم حوصلة عن أهم المقاالت المنشورة  :C-elegansب حشرة كتا •

 .بالتعليقات و التصويبات المتعلقة بها مرفقا حول هذا النوع من الحشرات

  Les informations informelles: المعلومات غير الرسمية -3

  :تدخل ضمن هذا الصنف أنواع البيانات التالية

 The worm breeder’s »قدم نشرة بعنوان و هي ت: النشرات المعلوماتية •

Gazette » التي تم وضعها و اعتمادها خالل الثمانينات من القرن الماضي، و هي ،

تسمح بنقل و تداول مختلف المالحظات التي يسجلها الباحثون حول النتائج األولية 

آخر األخبار لتجاربهم و اختباراتهم العلمية، و الطرق المستعملة في ذلك، باإلضافة إلى 

 .المتعلقة بالحياة العلمية للمجتمع العلمي التابع لهذا المختبر التعاوني

و هي تضم ملخصات المداخالت و األوراق العلمية التي يقدمها  :أعمال المؤتمرات •

أعضاء المجتمع العلمي التابع للمختبر التعاوني خالل لقاءاتهم العلمية، علما بأنه يتم تنظيم 

 .ن خالل كل سنةمؤتمرين علميي

و هو يقدم قوائم كاملة عن المخابر التابعة للمختبر التعاوني،  :دليل المخابر •

 .باإلضافة إلى الباحثين الذين ينشطون في هذا المجال مع مختلف البيانات المتعلقة بهم

  Les données non publiées: البيانات غير المنشورة -4

قة بنتائج األبحاث العلمية التي تم إنجازها بالمخابر تضم هذه الفئة النتائج األولية المتعل

   1التابعة لهذا المختبر التعاوني، و هي بيانات يتم وضعها في شكل نصي يشمل مختلف

المالحظات و المعلومات المنهجية حول كيفية إجراء البحوث و التجارب العلمية، أو في 

  .شكل صور مجهريةشكل بطاقات تضم رسومات و أشكال توضيحية، أو حتى في 

و خالصة القول، فإنه يتضح من خالل هذا النموذج بأن المختبرات التعاونية توفر هيكال 

جديدا للباحثين، يمكنهم من التنظيم الجيد لعملهم البحثي في إطار تعاوني، و يصنف 

                                                
1 Idem. 
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المعلومات المتداولة فيما بينهم وفق طبيعة الحاجة و طبيعة البحث في حد ذاته، مما 

من كما يكشف  .م من بلوغ أهدافهم العلمية بأقصى درجات الجودة و الكفاءة العلميةيمكنه

 االعتبارجهة أخرى، على رؤية جديدة للولوج إلى المعلومات العلمية و التقنية تأخذ بعين 

  :العناصر التالية

من جهة، يالحظ بأنه ال يوجد فرق ملموس و حدود واضحة داخل هذا النموذج بين  -

العلمي الرسمي عبر المقاالت العلمية، و االتصال العلمي غير الرسمي  التصالاأشكال 

عبر البريد اإللكتروني، في مسار عملية إنتاج المعارف العلمية و التقنية، حيث نالحظ 

مزجا بين أنماط االتصال العلمي الرسمي و غير الرسمي في فضاء معلوماتي موحد 

  .ين في إطار هذا المختبر التعاونيبالنسبة للعلماء و الباحثين العامل

من جهة أخرى، فإن مفاهيم األرشيف و المكتبة و بنك المعلومات، ال يمكن اعتبارها  -

كهياكل تنظيمية مختلفة عن هذا الفضاء المعلوماتي الذي يشكله هذا النموذج، فهي تشكل 

من أي  طالقااننقاطا إلتاحة المعلومات ضمن المختبر التعاوني، يمكن الولوج إليها 

  .حاسوب مرتبط بالشبكة دون تغيير واجهة و طرق البحث

أخيرا، فإنه ال يمكن إنكار دور الحواسيب في عمليات إنتاج و تنظيم و بث المعارف  -

العلمية و التقنية، و هو ما دفع بالبعض إلى وصف هذه المختبرات التعاونية بالشبكات 

 .1لمعرفيةالهجينة لتسيير المصادر المعلوماتية و ا

و على صعيد آخر، يتميز هذا النموذج من الناحية التقنية بتوفير األدوات و اآلليات التي 

تمكن من دمج مختلف أصناف المعلومات المشار إليها سابقا ضمن هيكل معلوماتي 

   اندماجو هي طريقة تسمح بتيسير  .2موحد، يحترم خصوصيات كل فئة من هذه البيانات

ة متباينة في نظام موحد، مع سهولة استرجاعها و تداولها عبر معلومات ذات طبيع

  .مختلف النقاط المشكلة للشبكة رغم تباعدها الجغرافي

  

  

                                                
1 TURNER, William A. Les réseaux hybrides d’intelligence. Cahiers du LERASS, Mai 1993. Cité par 
TURNER, William A. Idem. 
2 Idem. 
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  :دور المختبرات التعاونية في تقليص الهوة الرقمية و المعرفية - 3- 2-3-3

 إن أهمية و دور المختبرات التعاونية في دعم السياسات العلمية أصبح أمرا معروفا لدى

من بين أهم الوسائل  اعتبارهامختلف الهيئات العلمية و الثقافية، و ليس أدل على ذلك 

التي من شأنها أن تضع األسس الكبرى لنظام علمي عالمي يفتح المجال أمام الجميع 

في المجال  االتصالمن القدرات الكبيرة للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات و  لالستفادة

مة التي تدعو إليها منظمة ف إقامة مجتمعات المعرفة المتقاسالعلمي و البحثي، بهد

، و هو ما جاء في تقريرها حول مجتمعات المعرفة تحضيرا للقمة العالمية اليونسكو

و يشير ذات التقرير في تحليله . 2005لمجتمع المعلومات التي أقيمت بتونس سنة 

بين دول الشمال و الجنوب،       لألوضاع العالمية بأن الهوة الرقمية الني نشهدها حاليا

و التي أصبحت واضحة كذلك حتى داخل المجتمعات المتقدمة في حد ذاتها، قد أدت إلى 

ترسيخ و توسيع هوة أخرى تعتبر أقدم و أكثر خطورة تتمثل في الهوة المعرفية التي 

فعالة،     تفصل بين البلدان التي تمتلك إمكانيات قوية للبحث و التنمية، و نظما تربوية 

و تفتح المجاالت واسعة للتحصيل العلمي و المعرفي ألكبر عدد ممكن من الناس، عن 

نظمها التربوية، و عجز مؤسساتها البحثية و العلمية، و هو أمم أخرى تعاني من ضعف 

و خلق حركة كبيرة لنقل الكفاءات العلمية         األدمغةما أدى إلى تفاقم ظاهرة هجرة 

و الجهود المبذولة من طرف  االستثماراتن الجنوب إلى الشمال، على حساب و التقنية م

و يمتد التأثير السلبي لهذه الظاهرة إلى . 1دول الجنوب لتكوين و تأهيل هذه الكفاءات

البرامج و الخطط الموجهة لتنمية و تسيير الموارد البشرية بالدول النامية، على حد تعبير 

إن اختطاف العقول ليس فقط : "اد الذي يقول في هذا الشأنالرئيس السنغالي عبدوالي و

ذا كلفة مادية، لكنه يخلق فراغا في خطة استخدام الموارد البشرية في البلدان النامية،    

 و يبدو من خالل الحلول المقترحة من طرف المنظمة عبر هذا. "2و خاصة في إفريقيا

قوة "لجهود و الطاقات نحو استغالل التقرير، بأنه أصبح من الضروري حاليا توجيه ا

عوض تشجيع انتقال " برأس المال المعرفي"حيث يوجد، من خالل تداول ما سمي " العقل

                                                
  113ص. المرجع السابق. المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم  1
  .2004جویلیة  10أ في .م.الخطاب الذي ألقي في سي آیالند، في الو. عبدوالي واد  2
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و عودة الكفاءات بسبب فشل كل المحاوالت التي كانت ترمي إلى ذلك، و هو ما أدى إلى 

ماء لى خلق شبكات تعاون أو دعم شبكات قائمة بيم العلإظهور عدة مبادرات تهدف 

فبينما يساعد برنامج نقل المعرفة عبر المغتربين . المغتربين و بلدهم األصلي

)TOKTEN ( الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة من أجل التنمية)PNUD(1  المغتربين

في الحفاظ على صالتهم ببلدهم األم عبر زيارات علمية، تهدف برامج أخرى إلى تحسين 

مشروع "ين مغتربين في برامج وطنية، على شكل مشاركة محترفين و مختصو تدعيم 

باإلضافة إلى الشبكات و الجمعيات التي أنشأها . التايالندي" هجرة العقول المعاكسة

العرب في الخارج  التكنولوجيينالعلماء المغتربون بشكل عفوي مثل جمعية العلماء و 

)ASTA(2  أو جمعية علماء أمريكا الالتينية)ALAS(3 ن تتدعم بفضل التي يمكن أ

المختبرات التعاونية التي تسمح بفصل حركية األشخاص عن حركية المعرفة، و هو ما 

     .4يجعلها قادرة على إيجاد حل جزئي و لكن دائم لمشكلة هجرة العقول

غير أن ما يؤكد أهمية المختبرات التعاونية في تقليص الهوة الرقمية و المعرفية، 

ضمن التوصيات العشر للتقرير المشار إليه سابقا حول اعتمادها بشكل صريح و واضح 

ضرورية و دائمة للتشارك في البحث العلمي، و تقاسم ثمار مجتمعات المعرفة، كأداة 

المعرفة اإلنسانية دون أي إقصاء، و وصل أمكنة و أقطاب المعرفة عبر الشبكة العالمية 

يق نحو مجتمعات المعرفة هو ما يمهد الطرو . 5و التشاطر في المعلومات المالئمة

المتقاسمة، على اعتبار أن بناء هذه األخيرة ال يتم فقط عبر التنافس و المزاحمة، و لكن 

  .من خالل التعاون و العمل المشترك أيضا

     :مشاريع رائدة في مجال إقامة مختبرات تعاونية - 4- 2-3-3

مي الجماعي، من تحقيق مكنت المختبرات التعاونية التي تقدم شكال جديدا للعمل العل

إنجازات مدهشة في الكثير من الميادين العلمية كالصحة التي شكلت أولى التجسيدات 

                                                
1 Plan des Nations Unies pour le Développement. 
2 Arab Scientists and Technologists Abroad. 
3 Association of Latin American Scientists. 

  .114ص. المرجع السابق. المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم  4
  .المرجع نفسھ  5
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كما يقدم . 1المورثات الجينية البشرية الكبيرة لمفهوم المختبر التعاوني من خالل مشروع

أ و اليابان و روسيا و الصين في مشروع مفاعل تجريبي ذي .م.تعاون أوروبا و الو

، مثاال واضحا عن التعاون الدولي إنجاز مثل هذه ITER(2(نووي حراري  هارانص

و تعتبر منظمة اليونسكو رائدة في مثل هذه المشاريع، حيث . البرامج البحثية المعقدة

تحتوي  افتراضيتضع في متناول الباحثين من البلدان النامية علبة أدوات لتصميم مختبر 

، كما تعد شبكات مراكز موارد األحياء الدقيقة 3حرة على تعليمات و برامج معلوماتية

)MIRCEN(4  ثمرة للتعاون الدولي تحت إشراف هذه المنظمة العالمية، و هو يوضح

  .االفتراضيةالبرامج و التعاون و األدوات  التقاءأهمية و ضرورة 

هي جامعات أو معاهد أبحاث في البلدان الصناعية و البلدان  MIRCENو مراكز 

مية خلقت، بالتعاون مع الحكومات و بعثات اليونسكو لوطنية في البلدان المعنية، شبكة النا

لوضع البحث في الميكروبيولوجيا و تطبيقات تكنولوجيات الميكروبيولوجيا في خدمة 

مركز مصادر جرثومية عبر  24البشرية، بواسطة التعاون العلمي الدولي، حيث تم إقامة 

، و برنامج PNUE(5(مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  شتراكباال 1975العالم منذ سنة 

تضم  ، و يهدف هذا المشروع إلى تأمين بينة تحتية عالمية)PNUD(األمم المتحدة للتنمية 

مخابر تتعاون على الصعيد الوطني و اإلقليمي و الدولي قصد تحقيق عدة أهداف من بينها 

اليد العاملة  ميكروبيولوجيا، و المساهمة في تشكيلو البيئية لل االقتصاديةتشجيع التطبيقات 

التعاون العلمي  المستقبلية للتنمية في ميدان لالحتياجاتو استباقا . 6المؤهلة في هذا المجال

و الهدف األول لهذا  الدولي، وضعت اليونسكو البرنامج الدولي المتعلق بالعلوم األساسية،

   لعلمي، او التعليم  و التأهيل  ميدان البحث النظريالبرنامج هو تمكين القدرات الوطنية في 

                                                
دولة، یضم مراكز بحث جامعیة بتمویل رسمي، یھدف إلى وضع جدولة للحمض الریبي النووي  18ھو عبارة عن مشروع عالمي تشارك فیھ   1

، حیث كان من المقرر 1190و بدأ تنفیذ ھذا المشروع عام . و تحدید خصائصھ و إعالن ھذه االكتشافات) ADN(لبشر المنقوص األوكسجین لدى ا
، لكنھ و بفضل الدعم الكبیر الذي حظي بھ تم االنتھاء منھ إثر نشر األطلس الوراثي للخصائص و الصفات ) 2005أي سنة ( عاما  15أن ینتھي بعد 
  .2000جوان  26البشریة یوم 

2 International Thermonuclear Experimental Reactor. 
  :یمكن الحصول على ھذه الخدمة على عنوان الموقع التالي  3

http://virtuallab.tu-freiberg.de. 
4 Microbian Ressources Centers. 
5 Plan des nations Unies pour l’Environnement. 

  .116ص. المرجع نفسھ  6
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و يتعلق األمر خصوصا بالتركيز على نقل و اقتسام المعلومات و الجودة العلمية عبر التعاون 

  .1جنوب-جنوب و جنوب-شمال

و على ضوء ما سبق، نالحظ بأن المختبر التعاوني كنمط سلوكي جديد للعلماء          

الجديدة، قد يأخذ صفة رسمية مؤسساتية بفضل  االفتراضيةلبيئة و الباحثين في ظل ا

البرامج و المشاريع الدولية التي تطلقها الهيئات العلمية أو الحكومية على غرار مشروع 

، كما يمكن أن تأخذ صفة غير اليونسكوالمجين البشري أو البرامج التي وضعتها منظمة 

و التلقائي لشبكات االتصال اإللكترونية من  المكثف االستعمالرسمية و عفوية من خالل 

  .طرف العلماء و الباحثين للتواصل العلمي فيما بينهم

  :و أزمة االتصال العلمي النفاذ الحر إلى المعلومات -2-4

يذهب الكثير إلى أن نموذج االتصال العلمي الذي وضع معالمه كل من جارفي 

)Garvey ( و جريفيت)Griffith (ل اإلزدياد الكبير في عدد الوثائق بدأ يندثر بفع     

و المصادر اإللكترونية و التحول التدريجي من اإلعتماد على الوعاء الورقي إلى الوعاء 

في ) Lancaster(و اإلنتقال إلى المجتمع الالورقي الذي تنبأ به النكستر . اإللكتروني

ت التقدم نحو هذا على الرغم من تفاوت درجا .2نهاية السبعينات من القرن الماضي

ع إلى آخر بحسب التفاوت في القدرات و اإلمكانيات المتوفرة مالنموذج المتنبأ به من مجت

و يرجع السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى وجود الكثير من . لدى كل مجتمع على حدا

المعوقات ضمن هذا النموذج التقليدي التي تحد من الوصول إلى المعلومات و المعارف 

ية، هذا األخير الذي يعتبر من المبادئ التي ما انفك ينادي بها المجتمع العلمي بهدف العلم

تحقيق و تدعيم التواصل في مجال البحث العلمي و تبادل األفكار و إتاحة نتائج البحوث 

  العلمية، و إثراء الحوار بين الباحثين و تهيئة الظروف المالئمة التي من شأنها أن تساهم 

و يبدو من جهة أخرى، بأن نظام االتصال العلمي الحالي أصبح ال يقدم . لعلميفي التقدم ا

من العلماء و الباحثين، و من مؤشرات ذلك حالة الفائدة المرجوة منه إلى فئات واسعة 

الحرمان التي ما فتأ يجد الباحث نفسه أمامها، بسبب قدرته المحدودة على الوصول إلى 

                                                
  . فسھالمرجع ن  1
ھـ         1426جمادى اآلخرة -، محرم1، ع11مج.  Ғ     ǚ Ө       ǚ Ғ Қ   Ғ Ұ.المكتبات الرقمیة و بعض القضایا الفكریة. عبد المجید بوعزة 2
  .م2005یولیو -فبرایر/  
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علما بأن األمر يزيد تعقيدا في الدول النامية التي تعاني  .1المعلومات العلمية و التقنية

فهي تعاني أكثر من غيرها من قلة اإلعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي و بالتالي 

ية الالزمة لممارسة العمل العلمي، إذ تشير المعلومات العلمية و التقنمن قلة فرص توفير 

        مية في إجمالي اإلنفاق العالمي على البحث اإلحصائيات إلى أن حصة البلدان النا

و ترجع الكثير من التحاليل السبب . 20052خالل سنة  %20و التطوير ال تفوق 

تسميات أخرى ها الرئيسي لهذه المشكلة إلى ما سمي بأزمة االتصال العلمي التي اقترنت ب

خضت عنها جملة من مثل أزمة النشر العلمي أو أزمة الدوريات العلمية، و التي تم

  المفارقات التي توصف بالغريبة، أدت إلى تقليص دور المكتبات في توفير سبل الولوج 

، و حرمان المجتمع العلمي من اإلستفادة من ثمار الجهود و النفاذ إلى المعارف العلمية

العلمية و استثمارها، على الرغم من األموال الكثيرة المسخرة لتحقيق هذا الغرض ال 

  .يما في الدول المتقدمةس

  :العلمي نشرو أزمة ال الجامعية المكتبات - 2-4-1

من الواضح أن تطور التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال أدى إلى تغيير مسار 

من مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة بث نتائج البحوث العلمية، غير أن  االتصال العلميو وجه 

 ير على دور و مهام المكتبات  خاصة البحثية والجامعيةذلك أدى من جهة أخرى إلى التاث

، على اعتبارها حلقة أساسية و عنصرا فاعال في مسار نظام االتصال العلمي في منها

و على إثر ذلك، أخذ وعي الجمعيات المهنية المكتبية في التنامي موازاة مع . مجمله

، و تعد جمعية حهارديدة التي تطالتصال العلمي و اإلشكاليات الجلالجديدة نماط األبروز 

رائدة في هذا المجال، حيث كانت سباقة في فتح  ARL(3(المكتبات البحثية األمريكية 

و الجامعية، من على المكتبات البحثية النقاش حول أزمة االتصال العلمي و تأثير ذلك 

 Andrew W. Mellon4خالل مشاركتها في وضع دراسة مهمة بالتعاون مع وكالة 

                                                
أعضاء ھیئة : من خالل شبكة اإلنترنتإتجاھات الباحثین العرب نحو األرشیف المفتوح و الدوریات المتاحة مجانا . عبد المجید صالح أبو عزة 1

  :]على الخط[. ]2006سبتمبر  20[. 2006، سبتمبر 6ع. Cybrarians Journal. التدریس العرب بجامعة السلطلن قابوس نموذجا
http://www.cybrarians.info/journal/no10/openacess.htm. 

  .104ص. ابقالمرجع الس. المنظمة العالمیة للتربیة و الثقافة و العلوم 2
3 Association of Research Libraries.  

، تھتم بدراسة القضایا    Old Dominionو  Avalonبعد ضم كل من وكالتي  1969ھي وكالة ال تھدف إلى تحقیق الربح المادي، أنشأت سنة  4
  :موقعھا على اإلنترنت. السیاسات المتصلة بھاو المشاكل المتعلقة بالتربیة و التعلیم بمختلف أطواره، و اقتراح البرامج و المشاریع و 

http://www.cybrarians.info/journal/no10/openacess.htm
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 University Libraries and" (المكتبات الجامعية و االتصال العلمي" ت عنوان تح

Scholarly Communication(1 في إثني عشر ، عكست استنادا على معطيات ميدانية

المكتبات الجامعية التي بمختلف جوانب أزمة االتصال العلمي في عالقتها فصال، ) 12(

  .2سعار الدوريات العلميةتأثرت سلبا بفعل اإلرتفاع المضطرد أل

      قنيةالت" بعنوان 1999و مواصلة لنفس الجهود، وضعت الوكالة دراسة أخرى سنة 

، تناولت Technology and scholarly communication(3" (و االتصال العلمي

بشيء من التحليل تأثير النشر اإللكتروني على نظام االتصال العلمي بشكل عام من 

   تبيين و الناشرين، من خالل دراسة بعض النماذج و الحاالت الواقعية وجهة نظر المك

تقبلية حول هذا الموضوع، ال سيما فيما يتعلق بالنماذج الرؤى المسمن و تقديم جملة 

االقتصادية المفروضة مستقبال، و المعايير التقنية المناسبة و المسائل المتعلقة بحقوق 

الباحثين و المكتبيين و الناشرين ضمن هذه الديناميكية الملكية الفكرية، و تغير أدوار 

  .الجديدة

  و في السياق ذاته، تشير بعض التقديرات إلى أن أسعار الدوريات العلمية ترتفع سنويا 

بينما تشير إحصائيات جمعية ، 4%20 و 10و بطريقة منتظمة بنسبة تتراوح ما بين 

و الجامعية التابعة لها، من المكتبات البحثية  المستقاة) ARL(المكتبات البحثية األمريكية 

من  خالل الفترة الممتدة %188قد ارتفعت بنسبة ال تقل عن ات العلمية يإلى أن أسعار الدور

و تراخيص النفاذ  و الحصول على حقوق االشتراك، بينما ارتفعت تكاليف 2004إلى  1986

 :، و هو ما يوضحه الشكل التاليسهاخالل الفترة نف %272بنسبة تجاوزت لها المنجرة عنها 

                                                                                                                                                   
http://www.mellon.org. 

  :البیانات الكاملة للدراسة 1
CUMMINGS M. Anthony, WITTE L. Marcia, BOWEN G. William, et all. University libraries and scholarly 
communication: A study prepared for the Andrew W. Mellon Foundation. Washington D. C.: Anderw Mellon 
Foundation, 1992. 206p.  
2 BONNELLY Claude. Le développement des nouvelles technologies dans les bibliothèques universitaires Nord-
américaines : Réalisations et perspectives. Repères : Virtuel et nouvelles technologies. N°6, 1997. p.55. 

  :بیانات وصفیة عن الدراسة 3
EKMAN Richard, QUANDT E. Richard. Technology and scholarly communication. Washington D. C.: Anderw 
Mellon Foundation, 1999. 250p. 

  .المرجع السابق. المكتبات الرقمیة و بعض القضایا الفكریة. عبد المجید بوعزة 4

http://www.mellon.org
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سعر التجزئة للدوریات
المصاریف المرتبطة بالدوریات

  

  ARLتطور أسعار و المصاريف المتعلقة بالدوريات بالمكتبات التابعة لجمعية : 11شكل رقم
  42001إلى  1986من 

 

أصحاب المقاالت ينتمون أغلبية ل هذه القضية مفارقة غريبة تكمن خباياها في كون مثو ت

الجامعات  ممثلة في موميةمية ممولة في أغلب األحيان من السلطات العإلى مجتمعات عل

مكافآت مالية  ال يتلقون أن هؤالء الباحثين نجد و المخابر وغيرها، بينمابحث لومراكز ا

وعلى العكس من ذلك ، اشرين التجارييننمع تنازلهم عن حقوقهم لفائدة ال مقابل إنتاجهم

. دفع مبالغ مالية لكي تنشر مقاالتهم وترى النورفقد يضطرون في بعض الحاالت إلى 

من الباحثين الذين ينتمون إلى في أغلب األحيان كما أن محكمي تلك المقاالت يتشكلون 

لى أن حجم المقاالت التي ينتجها إشارة إلو تجدر ا. و جهات علمية عمومية جامعات

الترقية المهنية على وجه بالباحثون في تزايد مستمر العتبارات تنافسية و أخرى متعلقة 

على تصحيح أخطاء الطباعة  تقتصر مهمة الناشر التجاري و في المقابل. التحديد

ويتألف زبائن هؤالء الناشرين من المكتبات التي . وإخراج عدد الدورية والتوزيع
                                                
1Association of Research Libraries. ARL statistics 2001-02. Washinton D.C : ARL, 2006. [ 15 Février 2006 ]. 
[en ligne]: 
 http://www.arl.org/stats/arlstat/idex.html. 

http://www.arl.org/stats/arlstat/idex.html
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ى تلك الموارد من السلطات تتتأ و ،من مواردها المالية لالقتناءهاما  اًتخصص جزء

التي تمول بدورها منح البحث ورواتب الباحثين المنتجين لتلك المقاالت ة يمموالع

و المشاكل المالية التي تعاني  سعارو أمام تضاعف عدد الوثائق و ارتفاع األ. 1العلمية

ها المكتبات الجامعية، أصبحت هذه األخيرة غير قادرة على مواجهة هذا الوضع الذي نم

   :نتج عن ذلك مايلي و قد. ا يوما بعد يومدتعقي داديز

  .وصول و نفاذ في تناقص مستمر إلى وثائق في تزايد مستمر -

ارتفاع كبير و مستمر لألسعار مقابل تناقص محسوس في القدرة الشرائية للمكتبات  -

  .الجامعية

  .إضغاف و تقليص مستمر لحجم المجموعات -

ع العلمي الجامعي الذي ال عدم قدرة المكتبات الجامعية على تلبية كل احتياجات المجتم -

االتصال العلمي  جنموذ يعود بالدرجة األولى إلىيعي بأن السبب الرئيسي لهذا العجز 

  . 2المعمول به حاليا

مقتنية و ة داعمة للبحث العلميموميوهكذا تتبلور معالم المفارقة حيث تصبح السلطات الع

على هذا الوضع، ظهرت عدة و كرد فعل  .نتائجه بأسعار مرتفعة جداًلفي الوقت نفسه 

لتمكين المجتمع العلمي من  من مختلف الهيئات العلمية و المهنيةو مبادرات محاوالت 

  .حق اإلطالع على اإلنتاج العلمي بمختلف الطرق و الوسائل

  :مبادرات الهيئات العلمية و الجمعيات المهنية المكتبية - 2-4-2

المكتبات البحثية و الجامعية و الهيئات شكل موضوع أزمة النشر العلمي و ما تعانيه 

المرتبطة بها من مشاكل إزاء هذه األزمة محل اهتمام العديد من المنظمات العلمية       

و المهنية، ال سيما بأمريكا الشمالية و أوروبا، أين بذلت عدة جهود و مبادرات لتخطي 

  :هذه المشكلة، نورد أهمها في النقاط التالية

  

  

                                                
  .المرجع نفسھ 1

2 BONNELLY Claude. Op.cit. p.56. 
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   :الجمعيات األمريكيةادرات مب - 1- 2-4-2

ذي ساهمت هذه الجمعية ، و الالمشار إليه أعاله) Rapport Mellon(وضع تقرير ملون 

بأن تقنيات النشر  عتبرجملة من الحلول لتخطي هذه األزمة، حيث ي في وضعه،

 و الشبكات اإللكترونية من امكانيات كبيرة، اإللكتروني، و ما توفره التكنولوجيات الجديدة

تمثل السبيل األمثل إلعادة هيكلة نظام االتصال العلمي القائم حاليا بشكل يخدم أكثر 

كما . على منتوجه البحثي و العلميو التحكم جتمع العلمي، و يمكنه من السيطرة الم

يوصي التقرير ذاته باستغالل مختلف هذه التقنيات لتطوير أشكال و نماذج جديدة لبث 

و قد شكل هذا التقرير نقطة . تقنية بشكل أكثر يسرا و مرونةالمعلومات العلمية و ال

انطالق للعديد من المبادرات الرامية إلى إيجاد مخرج لهذه األزمة، حيث أنشأ كل من 

لجنة  ARU(1(و جمعية الجامعات األمريكية ) ARL(جمعية المكتبات البحثية األمريكية 

دراء المكتبات بهدف دراسة هذه الجامعات و ممشتركة تتكون رؤساء و نواب رؤساء 

و قد تفرع عن هذه اللجنة التي أطلق عليها  ة و اقتراح الحلول المناسبة لها،المشكل

، ثالث فرق عمل كلف كل )Research Libraries Project( "مشروع المكتبات البحثية"

  :منها بدراسة جانب معين من المسألة وهي

موعات و المواد المتعلقة باللغات األجنبية       فريق العمل حول إقتناء و توزيع المج -

  .2و المواضيع المرتبطة بها

  .3فريق العمل حول اإلستراتيجية الوطنية لتسيير المعلومات العلمية و التقنية -

  .4فريق العمل حول حقوق الملكية الفكرية في البيئة اإللكترونية -

الث تقريرا مشتركا يقترح ، وضعت هذه الفرق الث1994و في شهر أفريل من سنة 

وضع نماذج أكثر مرونة لبث و توزيع المعلومات العلمية و التقنية و تشجيع المبادرات 

  .5القائمة على التكنولوجيات و الشبكات الرقمية

                                                
1 Asssociation of American Universities. 
2 Task Force on Acquisition and Distribution of Foreign Language and Area Studies Materials. 
3 Task Force on a National Strategy for Managing Scientific and Technological Information. 
4 Task Force on Intellectual Property right in an Electronic Environment. 
5 BONNELLY Claude. Idem.  



 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

82 
 

فريق العمل " كما ظهرت تحالفات بين الجمعيات المهنية المكتبية و الناشرين، من أهمها 

الذي أنشأ من طرف  "1ية و المهنية في العصر اإللكترونيالمشترك حول المعلومات العلم

و جمعية ) Council on Library Ressources" (مجلس المصادر المكتبية"كل من 

يحدد  و هو، ).Association of American Publishers Inc(الناشرين األمريكيين 

واجهة تحديات البيئة أوجه و سبل العمل المشترك و التكامل بين المكتبات و الناشرين لم

: المكتبات و الناشرين في مسار المعلومات العلمية:" اإللكترونية في تقرير له بعنوان

  ."2إلى العصر اإللكتروني االنتقال

و على صعيد آخر، أنشأت تحالفات أخرى مع هيئات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات 

الف من أجل المعلومات على التح"و اإلعالم اآللي و االتصال عن بعد، من أبرزها 

  :في إطار شراكة بين الهيئات التالية 1990الذي تم تأسيسه سنة  CNI(3" (الشبكة

  ).ARL(جمعية المكتبات البحثية األمريكية  -

    .CAUSE(4(جمعية تسيير و استغالل المصادر المعلوماتية في التعليم العالي  -

ت تكنولوجيا المعلومات ألغراض التعليم، تكتل الجامعات و المعاهد المهتمة بتطبيقا -

  ).EDUCOM(التعلم و البحث 

يعمل هذا التحالف على المساهمة في تطوير شبكات معلوماتية ذات طاقة كبيرة لتدعيم 

التعليم و البحث و تسهيل التواصل العلمي بين العلماء و الباحثين، من خالل تبني عدة 

 ضع استراتيجيات وضع معايير عمل موحدة، وو  مشاريع تتعلق بتطوير أدوات اإلبحار

األمثل للشبكات المعلوماتية، و تطوير المحتويات المعلوماتية داخل  لالستغاللو سياسات 

  .  5هذه الشبكات

و هناك تحالف آخر يجمع بين الهيئات الثالث سابقة الذكر، يتمثل في ما أطلق عليه بـ 

HEIR Alliance ،4أو  3تقارير القصيرة المكونة من الذي قام بنشر سلسلة من ال 

 What presidents need" (ما يجب أن يعلمه رؤساء الجامعات: "صفحات تحت عنوان
                                                
1 Joint Working Group on Professional and Scholarly Information in the Electronic Age. 
2 Libraries and Publishers in the Scholarly Information Process: Transition in the Electronic Age. 
3 Coalition for Networked Information. 
4 Association for managing and using information ressources on higher education. 
5 BONNELLY Claude. Idem. p.57. 
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to know(          و هي موجهة لتحسيس و تنبيه رؤساء الجامعات و المجتمع العلمي ،

و الجامعي بالتحديات التي تواجه االتصال العلمي في ظل التكنولوجيات الجديدة 

ناوين التقارير المنشورة من طرف هذا و فيما يلي بعض ع. لمعلومات و االتصالل

  :التحالف

  :ما يجب أن يعلمه رؤساء الجامعات حول"

  .في المجمعات الجامعية تإدماج التكنولوجيا -1

  .التقنية و االتصال العلمي: مستقبل المكتبات الجامعية -2

  .ت الجامعيةتأثير الشبكات اإللكترونية على المجمعا -3

  .فوائد االستثمار في تكنولوجيا المعلومات -4

  .مخطط عمل للمكتبات الجامعية -5

  1."تقييم مصادر المعلومات المؤسساتية -6

  :مبادرات الجمعيات الكندية -2- 2-4-2

و قد ظهرت مبادرات أخرى شبيهة بكندا، حيث شكل كل من جمعية المكتبات البحثية 

، AUCC/CARL(3(جمعية الجامعات و الكليات الكندية و  2)ABRC/CARL(الكندية 

حول المكتبات الجامعية و االتصال العلمي مكونة من رؤساء    1994لجنة مشتركة سنة 

و نواب رؤساء الجامعات و مديري المكتبات الجامعية و البحثية، وضعت وثيقة تفكير 

و نسق جديد لالتصال نح: "حول الموضوع بعنوان 1995مبدئية قي شهر سبتمبر من سنة 

حاولت من خاللها دراسة تأثير أزمة االتصال العلمي على التعليم العالي بكندا،  . 4"العلمي

و على إثر ذلك، تم وضع التقرير . و تحديد إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه األزمة

                                                
  :ترجمة لـ 1

“What Presidents need to know on : 1- Integration of technologies on campus. 2- Future of University Libraries : 
Technology and scholarly communication.- 3- Impact of networking on campus. 4- Payoff on the Information 
technology investment. 5- AAU Action Agenda for University Libraries. 6- Evaluating institutional information 
resources”. BONNELLY Claude. Idem. p.58. 
2 Association des Bibliothèques de Recherche du Canada. 
3 Association des Universités et Collèges du Canada. 
4 AUCC, ABRC/CARL. Vers un nouveau paradigme de la communication savante : Document de travail préparé 
par le Groupe de travail de l’AUCC et de l’ABRC/CARL sur les bibliothèques universitaires et la 
communication savante. Septembre 1995. [ 15 Janvier 2004]. [ en ligne]: 
http://library.uwaterloo.ca/documents/savante(aucc-abrc).html.  

http://library.uwaterloo.ca/documents/savante(aucc-abrc).html
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اختيارات تحديات و : العالم الجديد لالتصال العلمي: "بعنوان 1996النهائي للجنة سنة 

حول المكتبات  ABRC/CARLو  AUCCالتقرير النهائي لمجموعة عمل : كندا

توصية يمكن تلخيصها في  28و قد خلص التقرير إلى . 1"الجامعية و االتصال العلمي

  :المحاور األساسية التالية

تحسيس كل األطراف الفاعلة في الوسط العلمي و الجامعي بالتحديات و الفرص  -

  .لم التعليم العالي و البحث العلميالماتحة لعا

مساندة المكتبات الجامعية في مواجهة أزمة االتصال العلمي من خالل تبني طرق  -

  .و توفير المصادر المالية الالزمة كثر نجاعةتسيير علمي أ

خلق أدوات تحليلية تمكن من معرفة و تحديد نقاط ضعف و قوة مجموعات و أرصدة  -

  .ية تحسين الخدمات المقدمةالمكتبات الجامعية بغ

  .تدعيم مؤسسات التعليم العالي ببنية حديثة و متينة لوسائل االتصال اإللكتروني -

  .إنشاء مكتبة رقمية موزعة لتخزين و حفظ الوثائق على المدى الطويل -

  .تدعيم كل النشاطات المتعلقة بالنشر اإللكتروني في الوسط الجامعي -

فؤا من خالل الحفاظ على مصالح كل العناصر الفاعلة في مسار خلق محيط عمل أكثر تكا -

االتصال العلمي، و إعادة النظر في نظام الكفاءات العلمية القائم حاليا بالجامعات و مراكز 

  .2البحث الكندية

  :3SPARCمشروع  - 3- 2-4-2

في هذا  التي تمثل الريادة) ARL( ةو دائما بمبادرة من جمعية المكتبات البحثية األمريكي

المجال، و سعيا لمواجهة اإلرتفاع المستمر ألسعار الدوريات العلمية، ال سيما في مجاالت 

إنشاء  العلوم الطبيعية و الطبية و البيويلوجية التي تعاني أكثر من غيرها من هذه األزمة، تم

       بهدف تشجيع  1998سنة  SPARC(4(تحالف النشر العلمي و المصادر الجامعية 

                                                
1AUCC, ABRC/CARL. Le nouveau monde de la communication savante : Les défis et les choix du Canada : 
Rapport final du Groupe de travail de l’AUCC et de l’ABRC/CARL sur les bibliothèques universitaires et la 
communication savante. Novembre 1996. [ 15 Janvier 2004]. [ en ligne]: 
http://www.aucc.ca/français/sites/aucccarl.htm. 
2 OLLENDORFF, Christine. Op.Cit. p. 30. 
3 The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. 
4 PINTAT Roland. Archives ouvertes et logiciels libres : Une alternative à la subordinatination des 
bibliothécaires aux éditeurs numériques. Bulletin des Bibliothèques de France. t.48, n°2, 2003. p.91. 

http://www.aucc.ca/fran
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دعيم إنشاء دوريات علمية بديلة لتلك المقدمة من طرف كبار الناشرين التجاريين، و ت

بشكل يؤدي إلى  تقليص هيمنتهم على سوق النشر العلمي من خالل اقتراح دوريات 

و تعتمد استراتيجية هذا . 1علمية بأقل كلفة و أكثر مواءمة الحتياجات المجتمع العلمي

سة في سوق النشر العلمي لدفع مختلف األطراف الفاعلة التحالف على خلق نوع من المناف

المتوفرة  فيه و خاصة كبار الناشرين التجاريين الذين يستحوذون على أغلبية الدوريات العلمية

كاهل ميزانيات  حاليا، إلعادة النظر في سياسات التسعير المعتمدة من طرفهم التي أصبحت تثقل

. المتزايدة لإلنتاج العلمي لها غير قادرة على مواجهة الطلباتالمكتبات البحثية و الجامعية و تجع

  :و من هذا المنطلق تم وضع ثالث برامج لتحقيق األهداف الكبرى لهذا التحالف و هي

   :SPARC Alternativesبرنامج  -1- 3- 2-4-2

و هو يهدف إلى إنشاء دوريات علمية جديدة قصد منافسة تلك التابعة إلى الناشرين 

ين، حيث مكن هذا البرنامج من إنشاء عدة دوريات علمية تتمثل اهمها في العناوين التجاري

  :التالية

 305التي تبلغ تكاليف اإلشتراك بها  Evolutionary Ecology Researchمجلة  -

  و التي  Wolters Kluwerالتابعة لـ  Evolutionary Ecologyدوالر، لمنافسة مجلة 

  .دوالر 800ال يقل عن  تبلغ تكلفة اإلشتراك بها ما

 Machineالتي تنافس مجلة  Journal of Machine Learning Researchمجلة  -

Learning  2ذاتهالتابعة للناشر.  

 Journal of التي تنافس مجلة Theory and Practice of Logic Programmingمجلة  -

logic and algebraic programming  التابعة للناشرElsevier.  

للناشر  Chemical Physics Lettersلمنافسة مجلة  PhysChemCommمجلة   -

  نفسه، حيث تعتبر كلفة اإلشتراك في الدروية األولى أقل بعشرين مرة من تلك المرتبطة 

  

                                                
1 SALAUN Jean-Michel. Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques. Bulletin des 
Bibliothèques de France. t.49, n°6, 2004. p.25. 
2 SCHMITZ Jessica. Réflexions sur quelques nouveaux modèles de communication scientifique : Diplôme 
d’études spécialisées (D.E.S) : Sciences et Technologies de l’Information : Univ. Libre de Bruxelles, Faculté de 
Philosophie et Lettres, Section Infodoc : 2004. p.24. 
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  .1بالدورية الثانية

  : SPARC Leading Edgeبرنامج  - 3-2- 4-2- 2

مبتكرة للنشر العلمي، من  إلى تدعيم المبادرات التي تقترح نماذج جديدة وو هو يهدف 

خالل مساندة الهيئات التي تستعمل التكنولوجيات الجديدة لتحسين و تسهيل طرق النفاذ إلى 

و نذكر من بين . ارية أكثر مرونة و تحفيزا للبحث العلميجتتبنى نماذج ت و المعلومات

ة العنكبوتية تقدم مقاالتها على الشبك، التي New Journal of physics هذه الهيئات مجلة

. بدفع مبلغ مالي معين مقابل نشر مقاالتهم العالمية بشكل مجاني، بحيث يقوم مؤلفي المقاالت

بعاد الثالثة إلثراء محتوياتها تقنية األ Internet Journal of Chemistry بينما تستعمل مجلة

ألبعاد الثالث، المجهرية باعرض مكونات األجسام الحية  أكثر تفاعال، بحيث تمكن من او جعله

    .2هقديمو هو ما تعجز الدوريات الورقية عن ت

  : SPARC Scientific Communitiesبرنامج  -3- 3- 2-4-2

و هو يهدف إلى تجميع المحتويات ذات العالقة باإلحتياجات الخاصة بمجموعة علمية 

ثين و يعمل هذا البرنامج على تشجيع كل أنواع التبادل و التعاون بين الباح. معينة

كما يحفز الجامعات على تطوير بنية أساسية للنشر . ومختلف المؤسسات والهيئات العلمية

  :اإللكتروني خاصة بهم، و من بين المشاريع التي تندرج ضمن هذا البرنامج نذكر

أ الذي يهدف إلى وضع نموذج .م.لجامعة كولومبيا بالو eScholarship3مشروع  -

 تائج األبحاث العلمية على أوسع نطاق و بأقل التكاليفلالتصال العلمي يعمل على بث ن

و يتم أخذ بعين اإلعتبار كل . باستعمال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال

إنتاج الوثائق، لجان : العناصر المكونة لدورة النشر العلمي ضمن هذا النموج بما فيها

كما يتم بث . حفظ الوثائق المنتجة القراءة و التحكيم، تسيير المقاالت المودعة، بث و

خالل  الدراسات المعتمدة إما من خالل اإليداع الذاتي الذي يقوم به مؤلف الدراسة، أو من

  .من من خالل النشر اإللكتروني للكتب و األعمال العلمية النشر على شبكة اإلنترنت أو

                                                
1 PINTAT Roland. Op.cit.  
2 SCHMITZ Jessica. Op.cit. p.25. 
3 http://www.cdlib.org/programs/escholarship.html. 

http://www.cdlib.org/programs/escholarship.html
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ادر المتعلقة بعلوم بالجامعة نفسها، الذي يهدف إلى تجميع المص Earthscape1مشروع  -

األرض و البيئة لفائدة المجتمع العلمي المتخصص بهذه الجامعة، بحيث يتم بث المصادر 

المعلوماتية بأحدث الطرق وفقا لإلحتياجات الشخصية لكل باحث عمال بمبدئ البث 

  .اإلنتقائي للمعلومات

جموعة الذي يمكن اعتباره كمختبر تعاوني يضم م MIT3هد لمع CogNet2مشروع  -

، يضم مختلف الوسائل الالزمة و الذماغية من العلماء المتخصصين في العلوم الذهنية

         خبارأ أدوات العمل المشتركة، و للنشاط العلمي و البحثي، مثل النصوص العلمية

  عروض التوظيف باإلضافة إلى حول الملتقيات و آخر المستجدات العلمية،  و معلومات

  .4ش المتخصصةو مجموعات النقا

  : SPARC Europeمشروع  - 4- 2-4-2

أ، اهتـمت هيئات أروبية متخصصـة على رأسـها رابطـة .م.نظـرا لنجاح التجربة في الو

بشكل مستقل، مع  بأروبابنقل هذا النموذج و تطبيقه  LIBER(5(المكتبات البحثية األروبية 

د تم إنشاء النسخة األروبية التي اعتماد نفس المبادئ المعمول بها بأمريكا الشمالية، و ق

إلى الرابطة بمساهمة عدة هيئات باإلضافة  2001سنة  SPARC Europeأطلق عليها 

و يضم هذا المشروع هيئات من عدة   .7SCONULو  JISC6سابقا، من بينها  المذكورة

و يهدف إلى تحقيق جملة . عدة دول أروبية من بينها بلجيكا و بريطانيا و هولندا و فرنسا

  :من األهداف من بينها

    تشجيع كل المبادرات التي تهدف إلى إنشاء المستودعات الخاصة بالهيئات البحثية  -

و الجامعية، و التي تمكن من إيداع أعمال الباحثين و الجامعيين و وضعها تحت تصرف 

   .العلميمالية و قانونية، اقتداءا بمبدئ النفاذ الحر و المفتوح لإلنتاج الجميع بدون قيود 

                                                
1 http://www.earthscape.org. 
2 http://cognet.mit.edu. 
3 Massachussets Institute of Technology. 
4 Idem. p.26. 
5 Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche. 
6 Joint Information Systems Committee.  
7 Society of College, National and University Libraries. 

http://www.earthscape.org
http://cognet.mit.edu
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العمل على تحقيق األهداف المستوخاة من طرف مختلف الحركات العالمية التي تهدف  -

إلى تحقيق النفاذ الحر إلى مجمل اإلنتاج الفكري العلمي العالمي، على اعتباره ملكا لكل 

البشرية بدون استثناء و غير قابل لإلحتكار من طرف أي جهة أو منظمة مهما كانت،    

لمبادرات التي يتبناها هذا المشروع، مبادرة بوداباست للنفاذ الحر للمعلومات و من بين ا

)Budapest Open Access Initiative ( و مبادرة األرشيف المفتوح)Open 

Archive Initiative (التي سنتعرض إليها الحقا.  

لى العلمي، ع نشرلالى إنشاء دوريات علمية منافسة لتلك التي تحتكر سوق عالعمل  -

  .اإلستفادة من دعم الهيئات العلمية التابعة للمشروعمن خالل . أ.م.غرار ما يحدث في الو

مساندة كل المبادرات التي تعتمد على تقنيات النشر اإللكتروني، و التي من شأنها  -

، من خالل اقتراح النماذج و البرامج     تيسير الوصول إلى المعلومات العلمية و التقنية

لمساعدة التقنية و المادية الالزمة للهيئات العلمية و البحثية األروبية التي ترغب و تقديم ا

  .1في القيام بهذه المبادرات

  :مجتمع العلمي العالميال اتمبادر - 2-4-3

لم تقتصر محاوالت تخطي أزمة االتصال العلمي على الهيئات العلمية و الجمعيات 

ثين أنفسهم، الذين ساهموا بشكل كبير في خلق المهنية، بل تجاوزت إلى العلماء و الباح

جديدة لالتصال العلمي من خالل مبادراتهم المرتبطة أساسا بإنشاء ما سمي  حركية

الوثائق المتاحة  )Entrepots ou dépots de documents( بخزانات أو مستودعات

من  بشكل حر و مجاني في أغلب الحاالت، و هي تدخل جميعا ضمن الحركة التي ظهرت

" التي أطلق عليها المصطلح الشامل و و انتشارها،  إنشاء هذه المستودعات الوثائقية جراء

لحركة تشكل إحدى البدائل األساسية ألزمة النشر ، حيث أصبحت هذه ا"رشيف المفتوح األ

  .العلمي القائمة حاليا

  

                                                
1 PROSSER David. Introducing SPARC Europe. Oxford: SPARC Europe, 2004. [ 12 Octobre 2006 ]. [ en ligne]:  
http://www.sparceurope.org. 

http://www.sparceurope.org
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  :1OAIمبادرة األرشيفات المفتوحة  - 1- 2-4-3

تي تهدف إلى إعادة العلماء و الباحثين لسيطرتهم على إنتاجهم تعتبر من أبرز المبادرات ال

إلى مصادر العلمي، وعيا منهم بأهمية و ضرورة ضمان إتاحة مفتوحة و دائمة 

المعلومات العلمية و التقنية لتأمين عملهم العلمي و البحثي، ال سيما في الفضاء التشابكي 

مار قدرات التكنولوجيات الجديدة      الذي يوفر فرصا كبيرة لتحقيق ذلك من خالل استث

  .عبر إنشاء المستودعات اإللكترونية لألرشيف المفتوح

  :مفهوم األرشيف المفتوح -1- 1- 2-4-3

ال بدا من اإلشارة بداية إلى أن ثمة نوع من الغموض حول استعمال عبارة األرشيف 

سياق، فعبارة ، نظرا الرتباطها بمفاهيم أخرى تختلف من حيث المعنى و الالمفتوح

التعريف التقليدي المتداول للوثائق األرشيفية من كما هو معروف تحيل إلى " أرشيف"

التي تنتج أو تستلم من قبل المؤسسات و اإلدارات في حيث كونها مجموعة من الوثائق 

بينما يحيل هذا المصطلح . 2إطار نشاطاتها، مهما كان وعاؤها، شكلها أو تاريخ إنتاجها

ة التي تم اإللكترونيالوثائقية ني إلى تلك المستودعات والتصال العلمي اإللكترفي سياق ا

تحيل عبارة في حين ، 3إنشاؤها من طرف الباحثين أو الهيئات العلمية التي يتبعون لها

إلى عدة مفاهيم حسب السياق الذي تستعمل فيه، فقد تعني مجانية الولوج إلى  "مفتوح"

، و هذا رية القيام بذلك بدون ضوابط و عوائق تقنية أو قانونيةالوثائق كما قد تحيل إلى ح

باللغة  Open Archiveعبارة  من Openراجع إلى اللبس المرتبط بفهم مصطلح 

و قد يرتبط . اإلنجليزية الذي قد يؤدي مفهوم المجانية أو حرية اإلستعمال في الوقت نفسه

 Logiciel Open(مفتوحة المصدر هذا المفهوم كذلك في نظر البعض بحركة البرمجيات 

Source( أو البرمجيات الحرة ،)Logiciels Libres( و هي تلك البرمجيات التي ،

، و من ثم تتيح إمكانية تعديلها و توظيفها وفق 4تسمح باإلطالع على شفرة مصدرها

                                                
1 Open Archive Initiative. 
2 CHARTRON Ghislaine. Les archives ouvertes dans la communication scientifique. Paris : Urfist, 2003. [ 22 
Mai 2004 ]. [ en ligne]: 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist. 
3 Idem. 
4 PINTAT Roland. Op.Cit. 

http://www.ccr.jussieu.fr/urfist
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التي تتيحها رخصة البرمجيات  1اإلحتياجات الخاصة للمستعمل وفق الحريات األربع

     .GNU/GPL2الحرة 

مي اإللكتروني يخص لمفهوم األرشيف المفتوح في عالقته باالتصال العو عليه، فإن 

أساسا التبليغ اإللكتروني للمعلومات العلمية و التقنية من خالل المستودعات الوثائقية 

فهو يعبر عن النزعة التي تهدف إلى إتاحة . المشار إليها سابقا، بدون قيود مالية و قانونية

   المطبوعات العلمية بطرق مبسطة تسمح بتقاسم المعارف و استعمال البحث المتقاطع، 

  .3و بالتالي العمل على اإلطالع الحر على الوثائق العلمية اإللكترونية

بأنه يتمثل في عملية تخزين من وجهة نظر تقنية، رشيف المفتوح يمكن تعريف األ كما

على ) من بينها المكتبات ( ن طرف هيئات وسيطة الوثائق العلمية من طرف مؤلفيها أو م

من أكثرها استعماال برمجية ( خوادم مشغلة بواسطة برمجيات حرة أو مفتوحة المصدر 

E-Prints (4، تسمح بالبحث المتقاطع مع خوادم أخرى و تتيح محتوياتها بشكل مجاني.  

  :ظهور و انتشار مستودعات األرشيف المفتوح -2- 1- 2-4-3

ذور األولى لهذه المبادرة إلى بداية التسعينات من القرن الماضي مع إنشاء تعود الج

 التي شهدت إنشاء أول مستودع 1991المستودعات الوثائقية األولى، و بالتحديد في سنة 

)ArXiv(  من طرف عالم الفيزياءPaul Ginsparg  بمخبرLos Alamos  بجامعة

هو عبارة عن مستودع لألرشيف المفتوح  األمريكية، و )Cornell University( يلنكور

، 5متخصص في علوم الفيزياء، توسع فيما بعد إلى مجاالت الرياضيات و اإلعالم اآللي

و نسخ ما بعد النشر ) Preprints(يضم نسخ ما قبل النشر للبحوث العلمية 

)Postprints (للتقليص من مشكلة طول مدة صدور المقاالت العلمية في شكلها النهائي ،

                                                
، و ھذا یشترط حریة دراسة و معرفة كیفیة عمل البرنامج -2). 0حریة (حریة تشغیل البرمجیة ألي غرض  -1: تتمثل الحریات األربع فیما یلي 1

). 2حریة (حریة نسخ البرمجیة و إعادة توزیعھا دون اللجوء إلى تراخیص مسبقة في المجال  -3). 1حریة (الحصول على شفرة مصدر البرمجیة 
  ).3حریة (حریة تطویر البرمجیة   و تطویعھا في اتجاه مواءمتھا مع احتیاجات المستعمل  -3

2 GNU is not Unix/ Grand Public Licence. 
3 MAHE Annaig. Libre accès à l’information scientifique : Contexte et enjeux. Paris : Urfist, Juin 2005.  [ 22 
Avril 2006 ]. [ en ligne]: 
http://www.ext.upmc.fr/urfist. 
4 GUHA Kumar. Dossier Open Access : Terminologie. Paris: Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Service 
documentaire, 2006. [ 02 Juin 2006 ]. [ en ligne]: 
http://www.enpc.fr/fr/documentation/doc_electronique/open_access_6.html. 
5 PIGNARD-CHEYNEL Nathalie. Les enjeux de la publicisation des sciences sue Internet. Colloque La 
publicisation de la science, Grenoble 24-26 Mars 2006. p.120. 

http://www.ext.upmc.fr/urfist
http://www.enpc.fr/fr/documentation/doc_electronique/open_access_6.html
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و منذ ذلك  .و هو األمر الذي يعيق كثيرا تقدم العمل بالنسبة للكثير من المشاريع العلمية

  :من بينهانذكر ألرشيف المفتوح اعات دمستو الحين ظهر عدد كبير من

 1991، الذي انشأ سنة The Mathematical Physics Preprint Archiveأرشيف  -

  .1عة تكساس األمريكيةمبجا

 ، الذي أنشأه عالم اإلقتصادWorking Papers in Economics (WoPEc)أرشيف  -

Thomas Krichel  و الذي تحول فيما بعد إلى 1993سنة EconPapers.  

 Thomas Krichel، دائما بمبادرة من Research Papers in Economicsأرشيف  -

بنصوصها و هو ال يحتوي على المقاالت العلمية . أ.م.بالو Surreyبجامعة  1997سنة 

الكاملة، و إنما على إشارات بيبليوغرافية عنها، باإلضافة إلى إحاالت إلى مواقع وب 

     متخصصة، و برمجيات، أدلة و أدوات بيبلوغرافية، فضال عن قوائم بأسماء الهيئات 

              .2و األشخاص المتخصيين في مجال العلوم اإلقتصادية

، و هو من أبرز 1997سنة  Stevan Harnard ، الذي أنشاهCogPrintsأرشيف  -

يضم نسخ . منشطي حركة األرشيف المفتوح و النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية

         الت علم النفس و علم األعصابما قبل و ما بعد النشر لمختلف األعمال في مجا

  .3و السلوك و غيرها من العلوم المجاورة

 ألرشيفات اإللكترونية و تنوعها، ظهرت الحاجة إلى وضع مواصفاتو أمام تزايد عدد ا

تودعات بطرق و بنية هيكلية تبر من المسعالم كمو مقاييس موحدة لتسهيل استغالل هذا ال

موحدة، و إجراء عمليات بحث متقاطعة تمكن من مساءلة كل األرشيفات اإللكترونية 

و لتحقيق هذا الغرض، عقد . المتوفرة على اإلنترنت من خالل واجهة بحث موحدة

لدراسة إمكانية وضع  1999سنة بوالية نيومكسيكو األمريكية Santa Feبـاجتماع 

فيه جملة من األعضاء الفاعلين في حركة  شاركحدة لهذه المستودعات، معايير عمل مو

و قد خلص هذا اإلجتماع الذي . Harnardو  Ginspargاألرشيف المفتوح من بينهم 

                                                
1 http://www.ma.utexas.edu/mp_arc. 
2 http://repec.org/ 
3 http://cogprints.soton.ac.uk/. 

http://www.ma.utexas.edu/mp_arc
http://repec.org/
http://cogprints.soton.ac.uk/
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 Santa Fe، بما سمي بإتفاقية )OAI( لمبادرة األرشيف المفتوحاإلجتماع التأسيسي يعتبر 

التي تمكن من البحث في عدة مستودعات  التاريخية، و أكد على ضرورة توفير الخدمات

في الوقت نفسه، مع العمل على إيداع النسخ العلمية في أكثر من مستودع واحد قدر 

و يشير نص اإلتفاقية إلى تحديد مواصفات الواجهة التي تمكن مختلف . اإلمكان

تاحة إمكانية األرشيفات اإللكترونية من تبليغ البيانات الوصفية للوثائق التي تأويها، قصد إ

  . 1أو إعادة استنساخها استعمالها من طرف جهات خارجية

  :عات األرشيف المفتوحدقواعد هيكلة و وصف المصادر على مستو -3- 1- 2-4-3

رشيفية و جعلها متاحة قواعد البيانات األ فكرة توحيد Santa Feخالل اجتماع تبلورت 

نة، و باعتماد بروتوكوالت طة برمجيات بحث موحدة و متزامسللجميع بوا ومفتوحة

. و البحث فيها ) Metadata(وبرامج مقننة لهيكلة البيانات في تركيبات وصفية نموذجية 

كما تم اإلتفاق على تبني جملة من التدابير العملية لبناء إطار تقني يضمن التشغيلية البنائية 

)Interopérabilité (حلول خالل و قد جاءت ال .2بين مصادر المعلومات المشاركة

، في شكل بروتوكول جديد للتشغيلية البينية 2001وات الموالية، و بالتحديد في سنة السن

-OAI" (التابع لمبادرة األرشيفات المفتوحة برنامج تجميع الميتاداتا"يعرف اآلن باسم 

MPH(3 و هو من الناحية العملية بروتوكول يمكن من جمع وحدات الميتاداتا التي ،

دون  ما من الموارد الوثائقية الموزعة و تخزينها في قواعد بيانات مركزيةتخص عددا ها

  :ضرورة تحويل هذه الموارد من أماكنها األصلية، و هو ما يمثله الشكل التالي

  

  

  

  

  

                                                
1 LYNCH C. Metadata harvesting and the Open Archive Initiative. ARL Bimonthly Report. Aout 2001, n°217.   
[ 02 Juin 2006 ]. [ en ligne]: 
http://www.arl.org/newsltr/217/mhp.html. 

  .23ص .2005المعھد األعلى للتوثیق، : تونس. األرشفة الرقمیة بین خصائص الشبكیة المحلیة و مبادرة األرشیفات المفتزحة. مختار بن ھندة  2
3 Open Archives Initiative-Protocole for Metadata Harvesting. 

  :مياداتا                            
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http://www.arl.org/newsltr/217/mhp.html
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  OAI-MPH1كيفية عمل بروتوكول : 12رقم شكل ال

ت، و هم يتطلب وجود موردي خدما OAI-MPHو معنى هذا أن تطبيق بروتوكول 

عبارة عن هيئات وسيطة تتولى تجميع البيانات الوصفية المتعلقة بمختلف المصادر 

المخزنة في المستودعات اإللكترونية الموزعة عبر الشبكة العالمية، و تقديم خدماتها إلى 

و في هذا إضافة . تقديم أدوات و واجهات بحث موحدة  مجتمع المستفيدين من خالل 

ة عمل محركات البحث على شبكة اإلنترنت العالمية التي تشتغل هامة مقارنة بطريق

و تخزنها في  )Robots(اعتمادا على نسخ الوثائق األصلية التي تسترجعها آليات البحث 

  .2قاعدة بيانات المحرك، الذي يقوم بدوره بفهرستها و إدراج محتوياتها بفهارسه البحثية

  :OAI3 إلى المعلومات حة النفاذ الحر و المفتومبادر - 2- 2-4-3

العلمية ارتبطت مبادرة األرشيفات المفتوحة بحركة النفاذ الحر و المفتوح إلى المعلومات 

مجلة  والتقنية، التي تعود هي كذلك إلى بداية التسعينات من القرن الماضي مع إنشاء

Psycoloquy4  من طرف  1991سنةStevan Harnardانية ـمج ةـ، و هي دورية إلكتروني  

و مع إنشاء العديد من الدوريات العلمية وفق هذا . تتيح حرية النفاذ إلى محتواياتها

في السنة ذاتها  Jean Claude Guédonاللتي أنشأتها  5Surfacesمثل مجلة  النموذج

-The Public، و عدد من العناوين األخرى التي ظهرت في تلك الفترة مثل )1991(

Access Computer Systems Review6  7و مجلةElectronic Journal of 

Communication، ستمر مكرد فعل من طرف مجتمع العلماء و الباحثين على اإلرتفاع ال

ألسعار الدوريات العلمية و الشروط المجحفة التي يفرضها الناشرون التجاريون من خالل 

ثين من اإلستحواذ على حقوق التأليف، و هو ما أدى إلى حرمان فئة كبيرة من الباح

ي واإلستفادة من نتائج البحوث العلمية بسسب الحواجز الموضوعة من طرف الناشرين ذ

                                                
1 NOWORSKI François. Le protocole OAI et ses usages en bibliothèques. Paris : Ministère de la Culture, 2004.  
[ 02 Juin 2006 ]. [ en ligne]: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-MPH.htm 

  .المرجع نفسھ. مختار بن ھندة 2
3 Open Access Initiative. 
4 http://psycprints.ecs.soton.ac.uk. 
5 http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces. 
6 http://info.lib.uh.edu/pr/pacsrev.html. 
7 http://www.cios.org/www/ejcmain.htm. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-MPH.htm
http://psycprints.ecs.soton.ac.uk
http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces
http://info.lib.uh.edu/pr/pacsrev.html
http://www.cios.org/www/ejcmain.htm
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الحقوق، و قد نتج عن ذلك استقالة عدد كبير من أعضاء لجان التحكيم و القراءة التابعة 

 للكثير من الدوريات العلمية التي ينشرها كبار الناشرين قصد إنشاء دوريات علمية بديلة 

و أمام هذا الوضع، ظهرت الحاجة من جديد . SPARCمثلما رأينا مع برنامج و منافسة 

الحركية عمل موحدة لتحقيق أكبر منفعة من هذه  و وضع إستراتيجية إلى توحيد الجهود

و تدعيم كل المحاوالت التي تهدف إلى تيسير سبل النفاذ الحر إلى  العلمية الجديدة،

  . زمةالية الالمعلومات بالوسائل المالية و الماد

  :1BOAIإعالن بودابست لمبادرة النفاذ المفتوح للمعلومات  -1- 2- 2-4-3

خالل إجتماع جمع أبرز األعضاء الفاعلين  2001سيس الفعلي لهذه الحركة سنة أبدأ الت

، لتبادل اآلراء و الخبرات واقتراح نموذج )Budapest(في هذه الحركة بمدينة بودابست 

يوم ) BOAI(لنفاذ الحر لمبادرة اصدر إعالن بودابست و من ثم، . بديل لالتصال العلمي

عبر مختلف وسائل اإلعالم العلمية و العامة و عبر شبكة اإلنترنت،  2002فيفري  14

 امبدئي انإلى هذه المبادرة، و هو يضم إعاللتحفيز الباحثين و الهيئات العلمية لإلنضمام 

لتصميم ا، كما يشير إلى ضرورة ةومات العلميإستراتيجية النفاذ الحر إلى المعل لتبني

لتمكين دمج كل هذه  OAI-MPHالهيكلي للدوريات المتاحة حسب هذا المبدأ وفق هيكلة 

   .2المصادر في أداة بحث مشتركة

  :إستراتيجية المبادرة لإلتاحة المفتوحة للمعلومات -2- 2- 2-4-3

ميدان البحث العلمي، سواء كانوا تتضمن هذه المبادرة إلتزام مختلف الجهات الفاعلة في 

أشخاصا باحثين أو هيئات علمية، على تشجيع إنشاء و تطوير األرشيفات المفتوحة       

و الدوريات اإللكترونية المتاحة مجانا وفق نموذج النفاذ الحر بمحيطهم العلمي             

رغب في العمل وفق كما تتضمن إقتراح تقديم المساعدة للدوريات التي ت. و المؤسساتي

هذا المبدأ، حيث وضعت تحت تصرف الجميع دليلين، يتعلق األول بكيفية إنشاء و تسيير 

دورية إلكترونية مجانية، و الثاني بكيفية تحويل دورية علمية من النسخة الورقية إلى 

                                                
1 Budapest Open Access Initiative. 
2 BOSC Helène. La Budapest Open Access Initiative (BOAI) pour un libre accès aux résultats de la recherche. 
Terminal. N°89, Printemps/Eté 2003.  [ 02 Juin 2006 ]. [ en ligne]: 
http://www.terminal.sgdg.org. 

http://www.terminal.sgdg.org
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كما تقترح هذه المبادرة . 1النسخة اإللكترونية أو إصدارها في الشكلين في الوقت نفسه

ريقتين أساسيتن ضمن استراتيجيتها لتطوير المضامين العلمية الموجهة إلى النفاذ الحر، ط

من خالل إيداع المؤلفين لنصوص ) Auto-archivage( و هما طريقة اإليداع الذاتي

أما الطريقة الثانية . مقاالتهم العلمية في مستودعات مؤسساتية مخصصة لهذا الغرض

و هو األمر الذي أدى إلى . 2ات علمية إلكترونية مجانيةفتتمثل في تعميم إنشاء دوري

ظهور نماذج مالية و اقتصادية جديدة لتمويل و ضمان بقاء و ديمومة هذا النوع الجدد من 

  :الدوريات العلمية، حيث أصبحت تصنف وفق أنماط التمويل الجديدة إلى الفئات التالية

 ناشروها اإليداع الذاتي بيحتي ال يو هي الدوريات العلمية ال :الدوريات البيضاء - 

  .المقاالت هذه في المستودعات المؤسساتية من طرف مؤلفي لمقاالتها

و هي التي تبيح اإليداع الذاتي لنسخ ما قبل النشر في مستودعات  :الدوريات الصفراء - 

  .المؤسسات العلمية قبل اإلطالع عليها من طرف لجان التحكيم و القراءة

 و هي التي تبيح اإليداع الذاتي لنسخ ما بعد النشر في شكلها النهائي :رقاءالدوريات الز - 

  .بعد نشرها بصفة رسمية في المستودعات المؤسساتية لألرشيف المفتوح

و هي التي تبيح اإليداع الذاتي لنسخ ما قبل و ما بعد النشر بشكل  :الدوريات الخضراء - 

  .3حر من طرف المؤلفين

  

  

م المجتمع العلمي لمبادرتي األرشيفات المفتوحة و النفاذ الحر جوانب دع - 3- 2-4-3

  :للمعلومات

كان من بين األسباب بدعم تقني كبير  سابقتي الذكر هذا، و قد تدعمت كلتا المباردتين

تتمثل أساسا من خالل توفير البرامج المعلوماتية الداعمة إلنشاء  الرئيسية في نجاحهما،

                                                
1 http://www.soros.org/openaccess/oajguides/. 
2 MAHE Annaig. La communication scientifique en ®évolution : l’intégration des revues électroniques dans les 
pratiques informationnelles de chercheurs en sciences de la nature comme révélateur des mutations du model 
traditionnel de la communication scientifique : Th. De Doctorat. Bibliothéconomie : Univ. Claude Bernard – 
Lyon I : 2002. P.24.  
3 MAHE Annaig. Libre accès à l’information scientifique : Contexte et enjeux. Op.Cit. 

http://www.soros.org/openaccess/oajguides/
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وريات اإللكترونية المتاحة مجانا، باإلضافة إلى كترونية و الدالمستودعات األرشيفية اإلل

  .إنشاء أدلة و بوابات للبحث عن المصادر المتاحة بشكل مفتوح

  :البرمجيات و التطبيقات المعلوماتية -1- 3- 2-4-3

التي  و التطبيقات المعلوماتية تصميم و تطوير مختلف البرمجياتتجلى ذلك من خالل 

لبرامج و المشاريع المتعلقة باألرشيف المفتوح و النفاذ الحر لألدب تدعم إنشاء مختلف ا

المصدر مما سهل تعميمها مفتوحة التي تنتمي في أغلبها إلى أسرة البرمجيات  العلمي، و

بدأت هذه الحركية مع حيث . هتين المبادرتينواستعمالها من طرف كافة النشطين في 

البريطانية، و هو  Southtampton بجامعة 2000سنة  1E-Printتصميم برمجية 

برنامج يسهل عملية اإليداع الذاتي للمقاالت في المستودعات اإللكترونية موضوع تحت 

التطبيقات، نذكر من تصرف الجميع، كما ظهرت عدة برمجيات أخرى لمختلف العمليات و 

" لتأثيرعامل ا"التي أنشأت بالجامعة نفسها، و هي خاصة بدراسة  Opcit2بينها برمجية 

)Facteur d’impact(  من خالل تحليل اإلستشهادات المرجعية بالوثائق المودعة

   .4التي تؤدي نفس الغرض 3Cite-baseمجية ر، و ببمستودعات األرشيف المفتوح

  :أدوات البحث عن المصادر المتاحة بشكل مفتوح -2- 3- 2-4-3

من  اكبير احدة تجمع عددتين المبادرتين بإنشاء أدلة و أدوات بحث مواكما تدعمت ه

المصادر المعلوماتية المتاحة في مستودعات األرشيف المفتوح و عبر الدوريات المتاحة 

 Michiganالذي أنشأ بجامعة  OAIster5أبرز هذه البوابات نذكر المحرك  مجانا، و من

 ين مقال علميمالي) 06(يضم حسب بعض التقديرات أكثر من ست ، و هو األمريكية

، مما 2005سنة  Yahooعقد إتفاقا مع دليل البحث على اإلنترنت ا الكاملة، و بنصوصه

باإلضافة  .6سيمكنه من تقديم خدمات إضافية زيادة عن المادة العلمية الكبيرة التي يتيحها

  :إلى جملة من األدوات األخرى نذكر من بينها

                                                
1 http://www.e-prints.org. 
2 http://opcit.eprints.org. 
3 http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search. 
4 BOSC Helène. Op.Cit. 
5 http://oaister.umdl.umich.edu/cgi/b/bib/bib-idx?c=oaister,page=simple. 
6 GUHA Kumar. Dossier Open Access : l’engagement des scientifiques. Op.Cit.. 

http://www.e-prints.org
http://opcit.eprints.org
http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search
http://oaister.umdl.umich.edu/cgi/b/bib/bib-idx?c=oaister,page=simple
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و يضم أكثر من  الذي يقوم بحصر الدوريات المحكمة المتاحة مجانا، DOAJ1دليل  -

ألف مقال، و هو يمكن من تحميل مجمل التسجيالت  70عنوان دورية و أكثر من  1600

البيبليوغرافية التي يوفرها قصد إعادة استعمالها بواسطة أدوات و برمجيات تسيير 

  .  2أخرى

الذي أنشأ نتيجة عمل مشترك بين ما ال يقل  Electronic Journal Library3دليل  -

يوفر . آالف متاحة بشكل حر 9ألف عنوان من بينها  22مكتبة، يضم أكثر من  312عن 

إمكانية البحث الموضوعي أو عن طريق العنوان، باإلضافة إلى إمكانية تقليص البحث 

  .على عناوين سلسلة معينة أو على العناوين التي ال توفر نصوصها الكاملة

دورية متاحة بشكل  30إلى أكثر من التي تحيل  HighWire Press4بوابة المعلومات  -

  .ألف مقال علمي 900بشكل حر، و ما يفوق 

 Currentالتي أنشأت من طرف  BioMed Central (BMC)5بوابة المعلومات  -

Science Group  عنوان دورية في تخصصات  100، تحيل إلى أكثر من 2000سنة

  .6الطب و البيولوجيا

من طرف المجتمع العلمي العالمي، حيث ما  هذا، و قد لقيت هذه المبادرات صدى كبيرا

من مختلف مناطق العالم يتزايد  الداعمة لها فتأ عدد الباحثين و عدد المؤسسات العلمية

باستمرار، و قد أدى ذلك إلى إعتراف كبار الناشرين العلميين التجاريين بمبدئ النفاذ الحر 

المتعلقة بالنشر العلمي، و ليس أدل في مختلف تعامالتهم  إلى المعلومات العلمية و التقنية

و هو أكبر ناشر علمي في العالم، حيث قرر في ماي من  Elsevierما قام به على ذلك 

السماح باإليداع الذالتي للمقاالت المنشورة من طرفه لمؤلفي تللك المقاالت في  2004سنة 

ي صفحات معلومات المستودعات اإللكترونية التابعة لمؤسساتهم العلمية و البحثية أو ف

خاصة بهم، مع بعض الشروط تتمثل أساسا في عدم وضع النسخة األصلية للمقال بنفس 

                                                
1 Directory of Open Access Journals. http://wwwdoaj.org. 
2 MAHE Annaig. Op.Cit. 
3 http://rblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA7&colors=1&lang=en 
4 http://highwire.stanford.edu. 
5 http://www.biomedcentral.com. 
6 Idem. 

http://wwwdoaj.org
http://rblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA7&colors=1&lang=en
http://highwire.stanford.edu
http://www.biomedcentral.com
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الشكل الذي صدرت به من قبل الناشر، و كذا ضرورة إدراج رابط نصي باألرشيف 

  .1المفتوح يحيل إلى الصفحة الرئيسية للدورية التي نشر بها المقال على شبكة اإلنترنت

أزمة االتصال العلمي، تواجه المكتبات الجامعية جملة من التحديات في  و باإلضافة إلى

  .ظل البيئة اإللكترونية الجديدة، نوردها فيما يلي

 :المكتبات الجامعية و تحديات البيئة اإللكترونية - 5- 2

ال شك في أن التحوالت العميقة الناجمة عن التطورات السريعة و المتالحقة للتكنولوجيات 

للمعلومات و االتصال، و التطور السريع للشبكات اإللكترونية، ناهيك عن  الجديدة

االستعمال المكثف لمصادر المعلومات اإللكترونية، أصبحت تشكل تحديات جديدة تفرض 

نفسها على المكتبات الجامعية التي باتت مجبرة على إعادة النظر في الطرق المتبعة في 

بل . ي استراتيجياتها التطويرية المستقبلية بشكل عامتسييرها و في تنمية مجموعاتها و ف

ويمكن القول بأن هذه التغيرات أدت إلى إعادة النظر في القيم المؤسسة للمكتبات الجامعية 

في البيئة التقليدية و إدماج أسس و مبادئ جديدة تمكنها من فرض وجودها في ظل البيئة 

م التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية و سنستعرض فيما يلي أه. اإللكترونية الجديدة

 .في العالم و المعاصر و كيفية تعاملها معها

:                                                         و البحث العلمي المكتبات الجامعية و تحديات التعليم الجامعي -1- 5- 2

لجامعة ذاتها، فإن أهدافها ال تختلف بما أن المكتبة الجامعية تستمد وجودها و أهدافها من ا

عن أهداف الجامعة، و رسالتها هي جزء ال يتجزأ من رسالة الجامعة التي تتركز في 

و من ثم، فإن التحديات التي تواجهها المكتبة الجامعية . التعليم و البحث و خدمة المجتمع

جامعات اليوم أبراجا عاجية هي ذاتها التي يواجهها التعليم الجامعي بكل أبعاده، إذ لم تعد ال

يمارس فيها العلماء و المفكرون هواية الحوار الفلسفي و الرياضة العقلية، و إنما التحمت 

و تحديات و المجتمع  و الناس لتواجه مطالب في عصرنا الحاضر بمشاكل الحياة 

دى فإذا كان التعليم العالي في إح" .على حلها بأساليب علمية متطورةالعصر، و تعمل 

مراحله األولى متاحا للطبقات العليا من المجتمع في نظام اجتماعي مقفل يسميه عالم 

 La(توريث الصفوة أو نسخ الصفوة  P. Bourdieuاالجتماع الفرنسي بوردو 
                                                
1 GUHA Kumar. Dossier Open Access : Chronologie. Op.Cit. 



 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

99 
 

reproduction des élites( فقد أصبح التعليم العالي و مع تحدي الديمقراطية متاحا ،

     لجديد عواقبه المتصلة بتسيير الجامعات كالتمويل و كان لهذا الوضع ا .لعامة الشعب

و كنتيجة لذلك ". 1و أعداد الطلبة و أعضاء هيئة التدريس و طرق التدريس و غيرها

    :أصبحت الجامعات اليوم مطالبة بمواجهة التحديات التالية

  .هدف ديمقراطي: إتاحة التعليم العالي لكل من لديه القدرة على ذلك -

  .هدف نفعي تنموي: ضل في البيئة الجغرافية و االقتصادية و االجتماعيةتكامل أف -

  .2هدف عملي براغماتي: استخدام أفضل للمصادر المتاحة -

االنفتاح على العالم الخارجي و وضع آليات و معايير تعليمية موحدة، و منح شهادات  -

  .3بها دوليا معترف

ل في خدمة البحث العلمي، فهى بمثابة نقطة بدور مهم وفعا كما تضطلع المكتبات الجامعية

للقيام  - الجامعة - م المؤسسة التعليميةإنها تعتبر أحد األركان التي تدع االنطالق، كما

و ثمة عالقة تكافلية بين . بوظائفها وتنفيذ أهدافها ال سيما فيما يتعلق بالبحث العلمي

ن أو  أن تخضع لسياسة الجامعة ية والجامعات، فالمكتبة الجامعية يجبجامعال المكتبات

وقد تأكد مفهوم أن . ن تستجيب للتطورات في التعليم العاليأتتابع فلسفة التعليم الجامعي و

وذلك في الحلقة و البرامج البحثية، المكتبة هي الشريان الحيوي لمساندة المناهج الدراسية 

لتي نظمتها اليونسكو تعاونا مع اإلقليمية لتطوير المكتبات الجامعية في أمريكا الالتينية وا

  :حكومة األرجنتين حول دور المكتبة في حياة الجامعة، وخلصت الحلقة إلى ما يلي

  .فيهاأن مستوى رقى أو تقدم الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التعليم العالي   -

  .أن مستوى التعليم العالي يعتمد بدرجة كبيرة على ما تضطلع به الجامعات  -

  

  .4أن نجاح الجامعات مرتبط بصالحية وكفاءة مكتباتها الجامعية  -

                                                
. لتعلیم الجامعي و البحث العلميتنظیمھا و إدارتھا و خدماتھا و دورھا في تطویر ا: المكتبات الجامعیة. بدر أحمد، عبد الھادي محمد فتحي  1

  .15.ص. 2001دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، : القاھرة
  . 16.ص. المرجع نفسھ  2

3 CARTER Alison. Ce qui attend l’université et le monde de la recherche en 2005. [30 Janvier 2005]. [En ligne] : 
http://www.boivigny.com 

، دیسمبر 3.ع. Cybrarians journal. برامج التعلیم البیبلیوجرافي في المكتبات األكادیمیة وورھا في دعم البحث العلمي. غالي نصر و لید  4
  :]على الخط[. ]2005نوفمبر  13[. 2004

http://www.boivigny.com
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  :المكتبات الجامعية و تحديات اإلنترنت و الوثائق اإللكترونية - 2-5-2

ما على مكونات تكنولوجية معيارية تتميز شبكة اإلنترنت بكونها هيكال مركبا مبنيا و قائ

، و مكونات )1TCP/IPدوران المعلومات يتم من خالل بروتوكول موحد و هو (

و هما عامالن يتعايشان و يحدثان . 2اجتماعية تعتبر قوة دافعة و محفزة لتبادل المعلومات

  :تأثيرا متبادال على بعضهما، و تقع الوثائق اإللكترونية في المفترق بحيث

تستفيد من حد كبير من التقييس، الشيء الذي يمكن إتاحة متعددة لها و ضمانا  أنها - 

 .لحفظها و تخزينها

و تعد هذه . سواء على الخط أو خارجه) قراءة، نقد، تهميش(يمكن استعمالها  - 

الحركة الجادة للتقييس أمرا جديدا في مجال الوثائق اإللكترونية، فهي تختلف عن التجارب 

.       رفتها الوسائل التكنولوجية األخرى كالتلفزة و األقراص المضغوطةالسابقة التي ع

و يرجع السبب الرئيسي لهذه الحركية لكون االستغالل األمثل للوثائق اإللكترونية على 

الخط يتطلب بالضرورة توحيد المقاييس و طرق العمل المتعلقة بذلك، بدءا بالمتطلبات 

ان و الصوت و الصورة، و انتهاءا بعناصر التنظيم القاعدية كرموز الكتابة و األلو

، فضال عن وسائل XML4و  HTML3األساسية كأشكال االتصال المعتمدة للوثائق مثل 

 .Metadata5استرجاع المعلومات و المتمثلة في ما وراء البيانات أو ما يعرف بالـ 

ييس، استفادت من و قد أدى تطور الشبكة العالمية إلى خلق حركة سريعة و فعالة للتق

إسهامات عدد كبير من المختصين عبر العالم، مما سمح بخلق أدوات تقنية في غاية 

 التطور، توضع تحت تصرف المستفيدين بسرعة فائقة، و تمكن على سبيل المثال من

  وضع مكتبات رقمية مشتركة عبر الشبكات اإللكترونية ال تخضع للرقابة و الصيانة التقنية

  .6لمنتج بعينه

                                                                                                                                                   
 http://www.cybrarians.info/journal/no3/bi.htm. 
1 Transfer Control Protocol/Internet Protocol. 

  .یر دلیل على ذلك، مجموعات النقاش و البرید اإللكتروني الذي خلق نوعا و ھیكال جدیدا من العالقات االجتماعیة كما رأینا سابقاخ  2
3 Hypertext Markup Language. 
4 eXtensible Markup Language. 
5 LE CROSNIER Hervé. L’influence de l’Internet sur l’économie des bibliothèques. Economie et bibliothèques, 
sous la dir. de Jean-Michel Salaun.- Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1997.- p.92. 
6 Op.cit. 

http://www.cybrarians.info/journal/no3/bi.htm
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و على صعيد آخر، فقد ظهرت أشكال جديدة من الوثائق، تجمع بين الجانب الرقمي      

و الوسائط المتعددة، صحبها تغير جذري في طرق تصميم و تجميع و تخزين و استغالل 

النص عبر الشبكات، األمر الذي أدى بدوره على إحداث تغيير عميق على مستوى الوحدة 

من الحصول على صورة مطابقة للوثيقة في شكلها  1تقنية الرقمنةإذ تمكن . التوثيقية ذاتها

الورقي سواء كانت كتابا أو مقاال في دورية، كما مكنت هذه التقنية من وضع الوثائق 

.  2التراثية المطبوعة على الخط، باإلضافة إلى الوثائق الموجودة في شكل إلكتروني فقط

اإللكترونية األكثر استعماال من طرف و سنحاول فيما يلي أن نتطرق إلى الوثائق 

المكتبات الجامعية لتدعيم التعليم و البحث العلمي، و المتمثلة أساسا في الدوريات العلمية  

  : و الوثائق البيداغوجية

  :الدوريات العلمية اإللكترونية -2-1- 5- 2

ضخم عدد عرف إنتاج الدوريات العلمية تطورا كبيرا من حيث الكم، لعدة أسباب أهمها ت

مما أدى إلى . الباحثين و التخصصات العلمية و المؤسسات العلمية المتنافسة فيما بينها

تضاعف إنتاج المقاالت العلمية باإلضافة إلى إخضاع اإلنتاج العلمي إلى المنطق التجاري 

و الطرق الجديدة تمية التكيف مع المتطلبات و وعيا منهم بح. و االقتصادي كما رأينا سابقا

التصال اإللكتروني المعتمدة من طرف المجتمع العلمي، تحول العديد من الناشرين على ل

و تعد الدوريات  .تاج و معالجة و بث منتوجاتهمتطبيق التكنولوجيات الرقمية في إن

 شيوعا و تداوال العلميـة اإللكترونية باإلضافـة إلى المجالت الصحفية و المهنية األكثر

فعلى مستوى اإلنتاج العلمي المتخصص، فقد تم اعتماد . 3ية الجديدةفي البيئة اإللكترون

  :عدة تطبيقات تكنولوجية إلنتاج و معالجة و بث الدوريات العلمية، تتمثل في

رقمنة الدوريات العلمية الموجودة سابقا في شكل ورقي، و عادة ما تدعم هذه العملية  -

للمقال العلمي، و إرسال قوائم محتويات بخدمات تكميلية كإمكانية البحث في النص الكامل 

و تتم عملية رقمنة الدوريات باستعمال آالت . األعداد الجديدة عبر البريد اإللكتروني

                                                
  :تعرف الرقمنة بأنھا  1
 .تحویل الوثائق الورقیة المطبوعة إلى قیم رقمیة قابلة للمعالجة من طرف الحاسوب -
  ).خارجي/داخلي(أو البث /إل ملف معلوماتي بغرض الحفظ وتحویل الوثیقة الورقیة  -

2 CHARTRON, Ghislaine. Nouveaux modèles pour la communication scientifique ?. Idem. 
3 OLLENDORFF Christine. Op.cit. p. 18. 
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مصحوبة ببرمجيات التعرف الضوئي على الرموز ) scanner(التصوير الضوئي 

)OCR1(نجاز ، و هناك طريقة أخرى تتمثل في وضع الملفات المعلوماتية المستعملة في إ

 . و تحقيق الدورية بشكلها الورقي مباشرة على الخط، و هي التقنية األكثر استعماال حاليا

إنتاج دوريات في شكل إلكتروني فقط، حيث نشهد حاليا ظهورا ألعداد متزايدة من  -

الدوريات العلمية  اإللكترونية سواء التجارية التابعة للناشرين التجاريين، أو المتاحة مجانا 

بدأ النفاذ الحر للمعلومات و المبادرات التي تدعمه، و التي تحتفظ بمبدأ التحكيم وفق م

التي يطمح منشؤها  Psycholoquyو من أبرز األمثلة على ذلك، دورية . العلمي

Harnard  للحفاظ على مبدأ التحكيم العلمي عن طريق اعتماده في البيئة اإللكترونية من

علمية المعتمدة على لجان القراءة أن تتحرر من الوعاء تحتاج الدوريات ال: "خالل قوله

التي  الورقي و ما يترتب عنه من كلفة باهظة في اإلنتاج، دون المساس بصالحيات المحكمين

و من التجارب الرائدة في ". 2تبقى أياديهم الخفية ضمانا قويا لجودة األعمال العلمية المنشورة

التي فتحت فضاءات للنقاش العلمي حول ) BMJ3(انية هذا المجال، تجربة مجلة الطب البريط

المقاالت المقترحة للنشر، و تستعمل نتائج هذه النقاشات من طرف لجنة القراءة لالتخاذ 

  . 4القرارات المناسبة المتعلقة بالنشر الرسمي لتلك المقاالت

م المتعددة هذا، و تقدم شبكة اإلنترنت إمكانية بث مقاالت علمية مكونة من وسائط اإلعال

كلقطات الفيديو و الصوت و الصورة، حيث نشهد حاليا انتشارا واضحا لشكل جديد من 

الدوريات العلمية اإللكترونية، تتميز بكون مقاالتها غير قابلة للطباعة بسبب ارتباط 

و قد أدى اعتماد الناشرين على . 5النصوص المكونة له بمكونات وسائط اإلعالم المتعددة

يات العلمية بشكل إلكتروني إلى االستجابة ألهم تطلعات المجتمع العلمي التي نشر الدور

  :يمكن حصرها في النقاط األساسية التالية

                                                
1 Optical Caracter Recognition. 

  :ترجمة لـ 2
« The refereed journal literature needs to be freed from both paper and its associated production costs, but not 
from the process of peer review, whose « invisible hand » is what maintains is quality ». HARNARD Steven. 
The invisible hand of peer review. Nature, n°.5, Novembre 1998. [13 Juillet 2005]. [En ligne]: 
http://helix.nature.com/webmatters/invisible.html. 
3 British Medical Journal. 

  :یمكن زیارة موقع الدوریة على العنوان اإللكتروني التالي 4
http://www.bmj.com/cgi/shtml/misc/peer/index.shrml. 
5 LE CROSNIER Hervé. Idem. p.93. 

http://helix.nature.com/webmatters/invisible.html
http://www.bmj.com/cgi/shtml/misc/peer/index.shrml
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تقليص مهلة البحث، حيث تعتبر النسخ اإللكترونية المتاحة على الخط أسرع إتاحة من  -

 .النسخ الورقية

تهدف بالدرجة األولى إلى تقليص مهلة النشر، فالدوريات الجديدة المتاحة على الخط  -

 .البث السريع للمقاالت ذات القيمة العلمية الكبيرة

إعادة بعث النقاش العلمي، من خالل مجموعات النقاش المرتبطة بالدوريات العلمية  -

 .المتاحة على الخط

كما يمكن النشر اإللكتروني للدوريات من التحكم في األدوات و المعطيات المتعلقة  -

، فاتحا بذلك المجال إلمكانية إعادة إنتاج و استغالل و بث نتائج البحوث بالمقال العلمي

فهو يضمن استمرارية و تواصل العمل العلمي من خالل الربط بين . العلمية المنشورة

 .  1البيانات البيبليوغرافية و النصوص الكاملة لألعمال العلمية

ترونية إلى االعتقاد بفقدان و من جهة أخرى، فقد أدى ظهور الدوريات العلمية اإللك

المكتبات الجامعية لدورها التقليدي كوسيط بين المستفيدين و نتائج األبحاث العلمية، مع أن 

نتائج بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال تؤكد بأن الطلبات الفردية للمستفيدين 

و هذا . 2الطلباتمن مجموع  %20على المقاالت المتاحة عبر الشبكة العالمية ال تتعدى 

  يؤكد بأن هناك حاجة دائمة لضرورة بقاء المكتبات كمقدم أساسي لهذه الخدمة، سواء تعلق 

  . األمر بالدوريات المطبوعة أو اإللكترونية

و عليه، فإن المرحلة االنتقالية التي نشهدها حاليا، تتميز بالتعايش بين نمطي االتصال 

ى مبدأ التحكيم العلمي و تحويله على البيئة الورقي و اإللكتروني، مع التأكيد عل

اإللكترونية الجديدة، باإلضافة إلى ترسيخ الحاجة إلى المكتبات الجامعية كوسيط بين 

  . الناشرين و المستفيدين ضمن مسار إنتاج و بث اإلنتاج العلمي المتخصص

  :الوثائق اإللكترونية البيداغوجية -2-2- 5- 2

                                                
1 CHARTRON, Ghislaine. Idem. 
2 SALAUN Jean-Michel. Que cache l’augmentation des tarifs des revues scientifiques ?: Les transformations de 
la circulation des articles scientifiques. Paris : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques, 1998. [12 Juillet 2005]. [En ligne] : 
http://www.enssib.fr/eco-doc. 

http://www.enssib.fr/eco-doc
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التي تأثرت كثيرا من جراء االنتقال إلى مجتمع  يعتبر التكوين من الجوانب    

المعلومات، حيث تغيرت المعطيات المتعلقة به، و اتخذ أشكاال و أبعادا تختلف عما كانت 

فقد أصبح التكوين بفعل المجتمع المعلوماتي المعاصر ضروريا مدى . عليه األمور سابقا

في الطرق و األدوات التوثيقية  الحياة، و يتطلب تنويعا كبيرا في هياكله و مؤسساته، و

و من بين الجوانب األصيلة التي تتميز بها الوثائق اإللكترونية ذات الطابع . 1الداعمة له

التعليمي باإلضافة إلى اتسامها بميزة التفاعل، أنها تسمح بوضع مسارات متنوعة         

فيما بينها، بشكل  و متدرجة للتكوين، بحيث تقطع و تجزأ المعلومات إلى عقد مترابطة

. يسمح بأخذ المسلك الذهني الذي يرغب المتعلم في إتباعه وفق قدراته و إمكانياته الخاصة

و يقوم المكون في هذا النمط التكويني الجديد برسم و بناء مسارات و سيناريوهات لتحقيق 

من طرف أهدافه التعليمية، مع وضع الطرق المالئمة لمراقبة و تقييم المعارف المكتسبة 

و قد مكنت التكنولوجيات الجديدة من تطوير التعليم اإللكتروني عن بعد باعتماد . المتعلم

عدة وسائل تقنية كالتلفزة، و تقنيات االتصال السلكي و الالسلكي و الشبكات اإللكترونية، 

فهو يستجيب بذلك إلى تطلعات فئات معينة من المتعلمين كالطلبة العاملين، أو الذين 

ون من تباعد المسافات بين مقرات سكنهم و مؤسسات التكوين التي يرغبون التسجيل يعان

كما تدعم التعليم المعتمد على الحاسوب بالقدرات التكنولوجية الجديدة في تصميم     . بها

، مع توفير إمكانيات لالتصال بين )Plateformes(و تطوير أرضيات للتعليم عن بعد 

  ملية التعليمية سواء بشكل مباشر و في الوقت الحقيقياألطراف المتدخلة في الع

)Synchrone ( أو بطريقة غير مباشرة)Asynchrone(2  .  

و كنتيجة لذلك، ظهرت أشكال جديدة من الوثائق البيداغوجية اإللكترونية، التي عادة ما 

 تشكل و تقدم بطرق مختلفة حسب المسار الذي يسلكه المتعلم و طبيعة و مستوى تعمق

المادة العلمية المقدمة، حيث يستفيد المتعلم باإلضافة إلى ذلك من إمكانيات االتصال 

الفردي التي توفرها الشبكة العالمية كالبريد اإللكتروني و مجموعات النقاش المتخصصة، 

                                                
1 LE CROSNIER Hervé. Idem. p.94. 
2 EM Noam. Electronics and the dim future of the university. ASIS Annual Meeting, 19-24 October 1996. [12 
janvier 2004]. [En ligne]: 
http://www.asis.org/annual-96/noam.html. 

http://www.asis.org/annual-96/noam.html
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فضال عن أدوات الكتابة و التحرير المشتركة التي توضع تحت تصرف كل المتعلمين 

  .لجماعيلتسهيل العمل العلمي ا

 :المكتبات الجامعية و تحدي المكتبة اإللكترونية -3- 5- 2

أدى تحول المشهد الوثائقي و المعلوماتي و انتقاله إلى البيئة اإللكترونية التي أصبحت 

تمثل حيزا هاما من اهتمامات المكتبات الجامعية ، سعيا منها في مسايرة األنماط الجديدة 

لسلوكات الجديدة للمستفيدين من جراء ذلك، و االستجابة لالتصال العلمي، و التكيف مع ا

أدى كل ذلك إلى طرح جملة من . إلى تطلعاتهم الجديدة الناتجة عن هذا الواقع الجديد

التساؤالت التي تعبر في جوهرها عن درجة تأثر المكتبة الجامعة بهذه التطورات 

ية التقليدية باألشكال الجديدة المتسارعة، و التي تتمحور حول أوجه تأثر الوظائف المكتب

لتداول المعلومات و بالوثائق اإللكترونية، و كذا حول الدور الجديد للمكتبات الجامعية في 

ظل هذه التحوالت، باإلضافة إلى إمكانية اعتبار المكتبة الجامعية كحلقة إضافية متصلة 

اإللكتروني  بالحلقات األخرى التي تشكل سلسلة البحث عن المعلومات في المحيط

و قبل الخوض في التساؤالت الواردة أعاله، سنحاول بداية التطرق إلى    .التشابكي

مفهوم المكتبة اإللكترونية، الذي أقل ما يقال عنه أنه لم يستقر بعد إلى تعريف معياري 

كما تجدر . وقار، بسبب تعدد التعاريف و تنوع زوايا و وجهات النظر التي تنطلق منها

لى وجود عدة مرادفات تستعمل للتعبير عن مفهوم المكتبة اإللكترونية في اإلشارة إ

األدبيات العلمية المتخصصة، أبرزها عبارات المكتبة االفتراضية و المكتبة الرقمية 

  . باإلضافة إلى بعض المصطلحات المجاورة كعبارة المكتبة بدون جدران

لغموض و اللبس في تعامل و قد أدى هذا االستعمال المتعدد إلى خلق نوع من ا

عندما الحظ أنه  Corrado Pettantiالمتخصصين مع هذه المفاهيم، و هو ما يعبر عنه 

لسوء الحظ، يعتبر موضوع المكتبة االفتراضية و المكتبة الرقمية موضوعا غامضا،    "

إذ أن المكتبة . و في تطور مستمر، يصعب علينا تحديد تعريف واضح و دقيق لها

ية قد عرفت من طرف األشخاص الذين درسوها بطرق مختلفة توحي تقريبا االفتراض
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و هو األمر الذي أدى إلى ظهور عدة محاوالت لتحديد أوجه االختالف بين ". 1بالتناقض

هذه المفاهيم المتقاربة، و وضع كل مصطلح في إطاره المناسب، و التي سنحاول 

  :التعرض إلى بعضها فيما يلي

  :االفتراضيةالمكتبة  -3-1- 5- 2

الذي يستعمل للتعبير عن المكتبة ) virtuel" (إفتراضي"لنقف أوال عند مصطلح 

بأنه يعبر عن جملة من القضايا التي  Jean-Claude Guédonاالفتراضية، حيث يرى 

إذ ال يجب الخلط بين ما هو . تختلف عن تلك المرتبطة بتحويل الوثائق إلى الشكل الرقمي

، ذلك ألن االفتراضي يعبر عن كل ما )irréel(و ما هو غير حقيق ) virtuel(إفتراضي 

  و من ثم، فهو الحقيقة المستقبلية التي ستتجسد و تصبح ). potentiel(هو محتمل الوقوع 

  و عليه، فإن المكتبة االفتراضية هي تلك المكتبة التي ينتظر تحقيقها . واقعـا في المستقبل

  .  2و تجسيدها الفعلي مستقبال

عبارة عن مكتبة تقليدية أين تم التغير "المكتبة االفتراضية بأنها  Oppenheimيعرف  و

  في بعض الطرق لتقديم المعلومات إلى نظام إلكتروني من أجل تفادي تنقل المستعملين إلى

 فمن جراء تعاملها مع الوثائق اإللكترونية، تجد". 3اتـة للحصول على المعلومـالمكتب

اليوم نفسها ملزمة بضرورة تجسيد الوظائف المكتبية األساسية مع أخذ  المكتبات الجامعية

و من هذا المنطلق، فإن عبارة . الخصائص المادية لهذه األوعية الجديدة بعين االعتبار

المكتبة االفتراضية تشير إلى احتمال تحقيق أو خلق شكل جديد من العمل التوثيقي الذي 
                                                

  :ترجمة 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 a été définie par ceux 
qui l’ont étudiée de façons tellement diverses qu’elles en apparaissent presque contradictoires ». CORRADO 
Pettenati. In : ADBS et DISTNB. La recherche d’information sur le réseau Internet : pour en savoir plus : Cours 
INRIA, 30 Septembre – 04 Octobre 1996. Cité par : 

ғ   . المكتبة االفتراضیة كوسیلة لتنظیم الوصول إلى مصادر المعلومات االقتصادیة في الجزائر. دحمان مجید، قوالي نور الدین Ǜ Қ   ǚ Ғ Ұ 
ғ Ǜ      ǚ .53ص. 2005، جانفي 4، ع2مج.   

2 GUEDON Jean-Claude. La bibliothèque virtuelle : une antinomie ?. Conférence prononcée à la National 
Library of Medicine, 1998. [15 Mars 2005]. [En ligne] : 
http://linux.univ-lyon2.fr/nlm-fr.html. 

  :ترجمة لـ 3
« 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. [En ligne]: 
http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/coppenheim.htm. Cité par: 

 .المرجع السابق. دحمان مجید، قوالي نور الدین 

http://linux.univ-lyon2.fr/nlm-fr.html
http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/coppenheim.htm
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كما تشير هذه العبارة حسب تعريف . 1لمعلوماتيحترم خصوصيات األوعية الجديدة ل

Oppenheim  إلى مفهوم المكتبة التي تجمع بين الجوانب و الطرق التقليدية و الجديدة

  .لتقديم المعلومات و الذي يقترب كثيرا من مفهوم المكتبة الهجينة الذي سنتناوله الحقا

بالمعهد الوطني  1999و قد جاء في دراسة بيبليوغرافية حول الموضوع أجريت سنة 

بفرنسا، بأن مصطلح المكتبة االفتراضية يعبر عن إمكانية ) INSA2(للعلوم التطبيقية 

تصفح ماليين الصفحات على الخط بواسطة مختلف أدوات اإلبحار و وسائل البحث 

فهي بذلك تمثل المكتبة الشاملة الموجودة في المخيلة الجماعية، و التي . 3المتخصصة

  .بر عنها بمكتبة المستقبلكثيرا ما يع

  :المكتبة الرقمية -3-2- 5- 2

المستعملة ) Digital Library(أما المكتبة الرقمية، و هي ترجمة للعبارة اإلنجليزية 

للتعبير عن مشروع المكتبة الرقمية لجامعة كاليفورنيا الذي سنعود غليه الحقا، فقد استعمل في 

الوثائق  ات التقنية و اإلجتماعية الناجمة عن وضعالدراسة سابقة الذكر للتعبير عن المخلف

 Le Crosnier كما عرفها. 4اإللكترونية على الخط، و تنظيمها الموضوعي من طرف المكتبة

  في حين يعرفها. 5ةـائق الرقميـم الولوج إلى الوثـة التي تتولى تنظيـبأنها المكتب

Charter  جمع و تخزين المعلومات فيها بأنها في األساس مكتبة بدون جدران، حيث يتم

  .  6بشكل رقمي، في حين تتم قراءة المعلومات انطالقا من شاشة الحاسوب

  :المكتبة اإللكترونية -3-3- 5- 2

بينما استعملت عبارة المكتبة اإللكترونية من جهتها من طرف البريطانيين في إطار 

لمشروع عند تقديمها ، و هي المكلفة بإدارة هذا اRusbridgeو تشير . eLib7مشروع 

                                                
1 GUEDON Jean-Claude. Op.cit. 
2 Institut National des Science Appliquées. 
3 BALLAND Marie, DELAVANNE Alexandre, FORTINO David, LOORE Sylvie. Les bibliothèques virtuelles : 
synthèse bibliographique. Lyon : INSA, Février 1999. [26 Septembre 2004]. [En ligne] : 
http://www.enssib.fr/Enssib/resdoc/txtintegral/bibvirt/rapport/html. 
4 Idem. 
5 LE CROSNIER Hervé. Op.cit. p.95. 
6 CHARTER R. The order of books. Oxford: Oxford University Press, 1992. P.89. Cité par: 

مخبر تكنولوجیا المعلومات و دورھا في التنمیة : قسنطینة. المراجع الرقمیة و الخدمات المرجعیة في المكتبات الجامعیة. صوفي عبد اللطیف
  .169.ص. 2004الوطنیة، 

7 Electronic Library Program. 

http://www.enssib.fr/Enssib/resdoc/txtintegral/bibvirt/rapport/html
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لحصيلته األولية، إلى أوجه االختالف بين المشروع البريطاني و المشروع األمريكي 

DLI1 . فبينما يهدف المشروع األمريكيDLI  إلى وضع اآلليات و التكنولوجيات لتسهيل

الولوج إلى أكبر عدد من الوثائق اإللكترونية للمستفيدين، فإن المشروع البريطاني ينطلق 

ن معرفة احتياجات مختلف الجهات المستفيدة منه من هيئات و مكتبيين و مستفيدين، م

و عليه، فإن عبارة . 2لتحديد و انتقاء المصادر و تطوير الخدمات المعلوماتية المناسبة

المكتبة اإللكترونية المستعملة في أوروبا على وجه التحديد، تحيل إلى ضرورة وضع    

ترونية انطالقا من دراسة االحتياجات الفعلية للمستفيدين، فضال عن و تصميم المكتبة اإللك

  .تبنيها لمفهوم الخدمة من خالل تقديمها للتسهيالت التي تمكن من تلبية تلك االحتياجات

  :المكتبة اإللكترونية و عالقتها بالمفاهيم المجاورة -3-4- 5- 2

ث هناك من حاول دراسة العالقة لم يقف األمر عند تحديد هذه المفاهيم كل على حدا، بحي

التي قد تبدو غامضة بين المكتبة اإللكترونية و غيرها من المفاهيم المجاورة، فهناك من 

الذي  Smithsonو  Oppenheimيجمع بين المكتبة الرقمية و المكتبة اإللكترونية مثل 

يوفر مصادر يعتبرهما مفهومان مترادفان، و يعرفهما بأنهما عبارة عن نظام معلوماتي، 

معلومات في أشكال قابلة للمعالجة من طرف الحاسوب، فضال عن استعماله للتقنيات 

. 3الولوج واالستعمال الرقمية ألداء مختلف الوظـائف مثل االقتناء، التخزيـن، البحـث،

تحديد الفرق بين كل من المكتبة  Nathalie Ferrandفي حين حاولت . 3واالستعمال

ة، معتبرة األولى بأنها حوسبة للفهارس و رقمنة للرصيد اإللكترونية والمكتبة االفتراضي

الوثائقي، في حين اعتبرت أنه ال وجود للمكتبة االفتراضية إال على شاشات الحواسيب 

بأن المكتبة  Dufourو  Deschaleteletsكما اعتبر كل من . 4المرتبطة بشبكة اإلنترنت

فة عامة في المجموعات المكتبة اإللكترونية جزء من المكتبة االفتراضية و تتمثل بص

                                                
1 US Digital Library Initiative. 
2 RUSBRIDGE Chris. Toward the hybrid library. D-Lib Magazine, July/August 1998. [03 Février 2002]. [En 
ligne]: 
http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/dlib/dlib.html. 
3 OPPENHEIM Charles. What is the hybrid library?. Journal of Information Sciences, vol.25, n°.2, 1999. P.97-
112. Cité par : KRECZANIK Thomas. Etude des mutations induites, en bibliothèque, par la documentation 
électronique : Rapport de stage en Maitrise de Documentation et Information Scientifiques et Techniques : 
Bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon : 2003. P.11. 
4 FERRAND Nathalie. Les bibliothèques virtuelles. Magazine littérature, Décembre 1996. P.38. 

http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/dlib/dlib.html
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بينما هناك من يعتبر بأن المكتبة اإللكترونية ما هي . 1اإللكترونية و الخدمات المتصلة بها

إال نواة المكتبة االفتراضية، بحيث أنها محتويات معلوماتية تدمج كل عناصر تقديم 

المعلومات من نصوص و صوت و صور ثابتة و متحركة، التي تم تحويلها على أوعية 

إلكترونية في شكل رقمي، فمع إلغاء خصوصية الوعاء المادي، فإن المكتبة توفر للمستفيد 

  .  2إمكانيات جديدة الستعمال المعلومات، و هي بذلك تشكل نواة المكتبة االفتراضية

كذلك بأن المكتبة الرقمية أو اإللكترونية تعبر  Oppenheimو على صعيد آخر، يعتبر 

  :ة التقليدية وفق المراحل التاليةعن مسار تطوري للمكتب

  مكتبة رقمية أو إلكترونية       مكتبة افتراضية        مكتبة تقليدية 

 Oppenheim3المسار التطوري للمكتبة حسب : 13 الشكل رقم

معتبرا بأن المكتبة االفتراضية تتميز بإمكانية التجسيد، لكنها ليست غاية في حد ذاتها بقدر 

 المكتبة الرقمية أو اإللكترونية، و بذلك فهي تفقد طبيعتها ما هي وسيلة لتحقيق

  إلى تصور مراحل تطور المكتبة، بدءا بالنموذج Thompsonبينما يذهب . 4االفتراضية

  :التقليدي ووصوال إلى نموذج المكتبة الرقمية، و هو ما يوضحه الشكل التالي

  المكتبة الرقمية      المكتبة االفتراضية  إللكترونيةالمكتبة ا   المكتبة المحوسبة     المكتبة التقليدية

 Thompson5المسار التطوري للمكتبة حسب : 14 الشكل رقم

و انطالقا من التعاريف السابقة، يمكن أن نخلص إلى أن كل عبارة تشير إلى مفهوم 

خاص بها، بحيث يمكن اعتبار المكتبة االفتراضية كمجموعة غير متناهية من الوثائق 

ي ال تدخل ضمن المجموعات التي تمتلكها المكتبة، و المكتبة الرقمية كمجموعة محددة الت

و معروفة من الوثائق التي تكتسبها المكتبة و تدخل ضمن المجموعات التي تمتلكها، بينما 

يمكن اعتبار المكتبة اإللكترونية كمجموعة من الخدمات التي تصاحب و تدعم و تكمل 

                                                
1 DESCATELETS G., DUFOUR C.. Etude sur la faisabilité pour la mise en place d’une bibliothèque virtuelle en 
Sciences de l’Information dans le cadre du projet SLISNET.  Paris : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques, 1998. [12 Juillet 2005]. [En ligne] : 
http://www.enssib.fr/Slisnet 
2 GOURBIN Géraldine. Bibliothèques électroniques, bibliothèques virtuelles. Lettre du Bibliothécaire 
Québécois, n°. 19,  Aout – Septembre 1999. [20 Juin 2005]. [En ligne] : 
http ://www.cyber-documentaliste.com/edition/bv/bv.htm 
3 KRECZANIK Thomas. Idem. p.13. 
4 Idem. 
5 THOMPSON James. The end of libraries. London: Clive Bingly, 1982. P.32. 

http://www.enssib.fr/Slisnet
http://www.cyber-documentaliste.com/edition/bv/bv.htm
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الخدمات "كترونية، و التي تم على أساسها اعتماد عبارة مجموعات الوثائق اإلل

الخدمات على "أو " الخدمات الرقمية"عوض عبارات أخرى مجاورة مثل " اإللكترونية

و تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى بروز نموذج المكتبة الهجينة . في دراستنا هذه" الخط

)Bibliothèque hybride ( نموذج المكتبة التقليدية        الذي يمثل حلقة الوصل بين

و النماذج الحديثة المشار إليها أعاله، لكونه يجمع بين الوثائق الورقية و الوثائق 

اإللكترونية و يدمجها في نظام شامل للخدمات يضم الخدمات الجوارية و الخدمات 

  .اإللكترونية

 :ونيةالقيم المؤسسة للمكتبة الجامعية في ضوء المكتبة اإللكتر -4- 5- 2

أدى تحول العمل الوثائقي إلى المحيط اإللكتروني التشابكي إلى إحداث تغييرات عميقة 

لوظائف و مهام المكتبة الجامعية، بل تعدى األمر إلى إحداث تغييرات على مستوى القيم 

و لننظر أوال إلى أهم الخصائص و القيم التي . التي تبني عليها و جودها و كل نشاطاتها

بات الجامعية من منظورها التقليدي عن بقية الهيئات و المرافق األخرى، تميز المكت

ليتسنى لنا بعد ذلك التعرف على أوجه التغيير بفعل إدخال الوثائق و الخدمات اإللكترونية 

  .بالمكتبات الجامعية

  

  :خصائص المكتبة الجامعية التقليدية -4-1- 5- 2

ص التي تعد في الوقت نفسه األسس تقوم المكتبة الجامعية على جملة من الخصائ  

  :التي تقوم عليها، و التي يمكن إيجازها في النقاط األساسية التالية

 :المكتبة الجامعية مكان لجمهور محدد من المستفيدين - 4-1-1- 5- 2

تعتبر المكتبة الجامعية مكانا مخصصا لجمهور محدد و معروف من المستفيدين،   

ة و الباحثين و الطلبة التابعين للمؤسسة التعليمية التي تنتمي ممثلين أساسا في فئات األساتذ

 .إليها المكتبة

  :المكتبة الجامعية مكان لحفظ و جمع الوثائق - 4-1-2- 5- 2
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تعتبر المكتبة الجامعية مكانا يضم مجموعة منتقاة من الوثائق المادية، تتمثل أساسا في 

إلى الخرائط و المجسمات             المصادر و الكتب المرجعية و الدوريات، باإلضافة

و المخطوطات و الصور و الملفات الصحفية، فضال عن الوثائق السمعية البصرية       

مع اإلشارة إلى أن مجمل هذه الوثائق يتم اختيارها و انتقاؤها وفق . و األدلة البيداغوجية

 .ية و البيداغوجيةسياسة لتنمية المجموعات تتبناها المكتبة لتحقيق أهدافها العلم

  :المكتبة الجامعية مكان منظم للمعارف - 4-1-3- 5- 2

تحتوي المكتبة على رصيد وثائقي مهيكل و مرتب، و مدعم بأدوات بحث كالفهارس 

والبيبلوغرافيات، و وسائل أخرى لتسهيل الوصول إلى الوثائق مثل الرموز التي ترفق 

و من ثم، فإن المكتبة . ئل اإلشارية األخرىبكل وثيقة إثر معالجتها الموضوعية أو الوسا

 .1الجامعية عبارة عن مكان منظم للمعارف

  :المكتبة الجامعية مكان لتقديم الخدمات - 4-1-4- 5- 2

تقدم  باإلضافة إلى الرصيد الوثائقي الذي يشكل نواة المكتبة الجامعية، فإن هذه األخيرة

قها و شموليتها باختالف وضعية مجموعة من الخدمات التي تختلف من حيث درجات عم

وتقدم هذه الخدمات من طرف موظفين مكلفين . و سياسة المكتبة و طبيعة المستفيدين منها

 لمستفيد على البحث على المعلوماتبذلك، و تضم مختلف الخدمات التي تساعد ا

والحصول عليها في أقصر وقت و بأقل جهد، مثل المساعدة على القيام بعمليات البحث 

و غيرها من  اختيار الوثائق المناسبة و توفير فضاءات المطالعة الداخلية و اإلعارة و

  .الخدمات األخرى

  :المكتبة الجامعية مكان للعمل الفردي و الجماعي - 4-1-5- 5- 2

                                                
1 SUTTER Eric. Des bibliothèques traditionnelles aux bibliothèques virtuelles : l’évolution des bibliothèques 
dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Education et Francophonie. N° spécial : Les 
bibliothèques à l’ère électronique dans le monde de l’éducation, vol. XXVI, n°.1, Automne – Hiver 1998. [15 
Octobre 2004]. [En ligne] : 
http://acelf.ca/revue/XXVI-1/index.htm#art01. 

http://acelf.ca/revue/XXVI-1/index.htm#art01
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فإن المكتبة الجامعية توفر  فضال عن التسهيالت المرتبطة بالبحث و الوصول إلى الوثائق،

الجماعي في حدود اإلمكانيات المتاحة، و هي بذلك تعتبر مكانا  فضاءات للعمل الفردي و

   .1للعمل و البحث الفردي و الجماعي

يتضح من خالل هذه الخصائص بأن الهدف األساسي للمكتبة الجامعية بمفهومها التقليدي 

هو تسهيل الوصول إلى الوثائق و المعلومات الالزمة للنشاط العلمي و البحثي            

لبيداغوجي للمجتمع الجامعي بكل فئاته، في مجال جغرافي محدد و معلوم يتمثل في و ا

غير أن إدخال الوثائق اإللكترونية و ما صحبها من . الحدود التي ترسمها جدران المكتبة

خدمات مرتبطة بها أدى على تغير هذه الخصائص و القيم بالشكل الذي تحدده النقاط 

  :التالية

  :مكتبة الجامعية في ضوء الوثائق و الخدمات اإللكترونيةخصائص ال -4-2- 5- 2

بعدما تناولنا أسس و خصائص المكتبة الجامعية بمفهومها التقليدي، سنتناول فيما يلي 

أوجه التغيير الناتجة من جراء إدخال الوثائق اإللكترونية و ما يصاحبها من خدمات 

  :النقاط التاليةإلكترونية على هذه القيم، و التي يمكن حصرها في 

  :المكتبة الجامعية مخصصة للجمهور العام - 4-2-1- 5- 2

تعتبر المكتبة الجامعية مكانا مخصصا للجمهور العام، فمع ظهور الخدمات اإللكترونية 

المتاحة عن بعد عبر اإلنترنت، مثل خدمة الولوج إلى فهارس المكتبة عبر موقعها على 

ات المكتبية أصبحت متاحة إلى الجمهور العام الذي الشبكة العالمية، فإن أغلبية الخدم

و هذا . يتعدى الفئات المعتادة و المحددة سابقا، و التي تشكل المجتمع الجامعي بشكل عام

يعني بأن المستفيد من خدمات المكتبة الجامعية في البيئة اإللكترونية أصبح مجهوال 

و في ه و سلوكاته في البحث احتياجاتومتغير المالمح، كما أن عملية التعرف على 

استعمال المعلومات أصبحت تتطلب توظيف طرق و تقنيات أكثر تعقيدا، و توفير 

  .2إمكانيات أكبر لصعوبة مالحظته بطريقة مباشرة كما هو الشأن في البيئة التقليدية

  :المكتبة الجامعية مكان التقاء بين القارئ و الوثيقة اإللكترونية - 4-2-2- 5- 2

                                                
1 Idem. 
2 OLLENDORFF Christine. Op.cit. p. 25. 
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لمكتبة الجامعية مكان التقاء بين القارئ و الوثيقة، ففي المحيط اإللكتروني الجديد، تعتبر ا

يتم قراءة الوثائق اإللكترونية بواسطة جهاز الحاسوب، الذي يتطلب بدوره إجراء إضافات 

و اإلصدارات تخزين و توفير النسخ و تحسينات مستمرة عليه، مثل تحسين طاقة ال

و عليه، فعلى المكتبة . اتعملة لمعالجة و تجهيز و قراءة المعلومالجديدة للبرمجيات المست

الجامعية على ضوء هذه المعطيات أن توفر هذه السبل و اإلمكانيات الجديدة للمستفيد، مع 

غير أن . العمل بشكل موازي على تكوينه على كيفية االستعمال األفضل لهذه األدوات

القارئ و الوثيقة قد أدى إلى تغيير طبيعة العمل  اعتبار الحاسوب كنقطة التقاء جديدة بين

التوثيقي و المعلوماتي في حد ذاته، إذ أصبح بإمكان الباحث أو الطالب القيام بعدة عمليات 

مثل البحث عن المعلومات و تجهيزها و دراستها و نقدها و تحليلها في أرضية عمل 

لومات و مختلف العمليات واحدة، ألن التكنولوجيات الجديدة تمكن من إدماج المع

  . 1والنشاطات المرتبطة في فضاء عمل موحد

و هو ما يعتبره البعض بمثابة تجسيد فعلي لتحرر و استقاللية المستفيد، الذي أصبح 

  بإمكانه االستغناء عن خدمات المكتبة، على الرغم من أن نتائـج بعض الدراسات تؤكـد 

ي إطار المشروع األوروبي عكس ذلك، على غرار الدراسة التي أجريت ف

LIBERATION المكتبة الرقمية كأرضية شخصية "، الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ

، و التي تم من خاللها وضع مجموعة من الوثائق اإللكترونية بنصوصها "2للمعارف

في محطات عمل متواجدة خارج : الكاملة تحت تصرف المستفيدين بطريقتين مختلفتين

ن مساعدة المكتبي، و في محطات عمل متواجدة داخل جدران جدران المكتبة و بدو

و قد اتضح بأن أغلبية المستفيدين يفضلون استعمال . المكتبة مع إمكانية االستعانة بالمكتبي

الوثائق اإللكترونية باالعتماد على محطات العمل التي توفرها المكتبة داخل جدرانها 

و هو ما أكدته تجارب . 3حثه عن المعلوماتبسبب التسهيالت التي ترافق المستفيد في ب

األمريكية، التي ) Cornell(لجامعة كورنيل  Mann Libraryأخرى رائدة مثل تجربة 

                                                
1 RUSBRIDGE Chris. Op.cit. 
2 « Bibliothèque numérique comme plate-forme personnelle de connaissances ». 
3 STUBEN RAUCH Von Robert,  VICKEY Barbara, RUPPERT Hans-Adolf. The digital library as a personal 
knowledge platform: LIBERATION. B.I.T Online, n°.2, 1999. P.23-38. 



 اإلنترنت و تغیر طرق االتصال العلمي: ثانيالفصل ال
 

114 
 

وضعت نظاما يميز بين خمس مستويات للولوج إلى المجموعات و الوثائق اإللكترونية، 

و انتهاءا  بدءا بالمصادر المتاحة على محطات العمل المتواجدة داخل جدران المكتبة،

بالمصادر المتاحة عبر كل المحطات األخرى المتواجدة داخل مبنى الجامعة، إذ اتضح بأن 

، كما 1الوثائق األكثر استعماال هي تلك المتوفرة عبر محطات العمل المتواجدة بالمكتبة

يتضح بأن سبب استعمال المصادر المتواجدة بالمكتبة بشكل أكبر من غيرها يرجع 

لى إلى تواجد المكتبي الذي يقدم الدعم و المساعدة الالزمين لالستعمال بالدرجة األو

  .  األفضل لهذه المصادر

  :المكتبة الجامعية بوابة للولوج إلى الوثائق اإللكترونية - 4-2-3- 5- 2

فمن بين األهداف التقليدية للمكتبة الجامعية، سعيها الدائم لالستجابة إلى تطلعات 

ظرتهم إليها على أنها الوسيلة األساسية للحصول على مجمل المستفيدين من منطلق ن

اإلنتاج العلمي العالمي، من خالل تنظيمها لشبكات إلعارة الوثائق و وضعها تحت 

غير أن المكتبة الجامعية بمفهومها الحديث، فضال عن كونها بوابة للولوج إلى . تصرفهم

  ك المتوفـرة عبر الشبكات اإللكترونيـة، الوثائق اإللكترونية، سواء تلك التي تمتلكها أو تل

بفضل توفيرها لنقاط اإلتاحة التي تمكن من ذلك، إال أنها مطالبة بالقيام ببعض المهام 

  : اإلضافية لتنظيم و تسهيل الوصول إلى هذه الوثائق، و المتمثل في

 .استنساخ بعض الوثائق و إتاحتها محليا ضمن مجالها و حدودها الجغرفية -

 "مجموعة مركزية"لولوج إلى الوثائق بشكل هرمي، من خالل تحديد تنظيم ا -

)Collection-coeur ( توفرها محليا، و مجموعات أخرى تتيحها عبر شبكات المكتبات

التي تتعامل معها، باإلضافة إلى الوثائق التي يتحصل عليها المستفيد مباشرة بفضل 

 .مساهمته المادية

 Atkinsonمعتمد من طرف جامعة كاليفورنيا، بحيث يحدد و يشكل هذا التقسيم النموذج ال

من المصادر المتاحة على الشبكات، تضم المصادر ) Zone contrôlée" (منطقة مراقبة"

التي يتم انتقاؤها و تحميلها و مراقبتها، و التي كثيرا ما يقتصر الولوج إليها على فئات 

                                                
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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عن بعد عن المستفيد محددة مسبقا من طرف المكتبة باعتماد نظم التعرف 

)Authentification( و مجموعة حرة و مفتوحة ،)Zone ouverte ( تضم المصادر

  .1األخرى المتاحة لكل المستفيدين دون استثناء

  :المكتبة الجامعية مكان لحفظ الوثائق اإللكترونية - 4-2-4- 5- 2

كال الذي أصبح اليوم تعتبر المكتبة الجامعية مكانا لحفظ الوثائق اإللكترونية، و هو اإلش

يطرح نفسه بحدة في سياق تواجد الوثائق اإللكترونية، ال سما تلك المتاحة على الخط 

ضمن مجموعات المكتبة الجامعية، التي أصبحت مطالبة بإيجاد الحلول المناسبة لعدة 

  :  مشاكل تتعلق بحفظ هذا النوع من الوثائق نذكر من بينها

تغير النظرة التقليدية المرتبطة بصيانة الوثائق  إشكالية صيانة الوثائق، بسبب -

المطبوعة، إذ أن صيانة الوثائق اإللكترونية تتطلب إعادة تحميلها و تجهيزها بشكل 

مستمر و منتظم حتى تبقى قابلة للقراءة و االستعمال، بهدف مسايرة المعايير             

 . 2و التكنولوجيات الجديدة التي تمكن من ذلك

ية تنظيم و حفظ المعلومات، فثمة إشكالية تطرحها الوثائق اإللكترونية المتاحة إشكال  -

عبر اإلنترنت تتمثل في عدم استقرارها، حيث اتضح أن نسبة كبيرة منها تختفي بسرعة 

سنة  OCLC3ففي دراسة قامت بها شبكة . من الشبكة دون أن تفقد مصداقيتها العلمية

ت المتواجدة على شبكة اإلنترنت تختفي سنويا     من المعلوما %44، اتضح بأن 1999

و في دراسة أخرى أشرف عليها . و هي لم تفقد بعد أهميتها و مصداقيتها بالنسبة للمستفيد

Brewster Kahl  صاحب مشروعArchiving the Net اتضح بأن معدل عمر وثائق ،

ه المشكلة، أن تلعب و من بين الحلول المقترحة للحد من هذ. 4يوما 75الوب ال يتجاوز 

                                                
1 Idem. p.32. 
2 OLLENDORFF Christine. Op.cit. p. 23. 
3 Online Computer Library Center. 
4 CHABIN Marie-Anne. Exigences numériques et besoins documentaires. Revue SOLARIS. N°.6, Décembre 
1999/Janvier 2000. [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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المكتبة الجامعية دورها المعهود في حفظ الوثائق من خالل خلق مواقع تستغل لحفظ أهم 

  . 1الوثائق المتاحة على الخط

إشكالية حفظ الدوريات اإللكترونية، و هي إشكالية أخرى تطرحها الدوريات  -

جامعية، و تغير طرق اإللكترونية بسبب تغير طبيعة العالقة بين الناشرين و المكتبات ال

حيث ال يقوم الناشرون اليوم ببيع الدوريات . اقتناء الدوريات بشكلها اإللكتروني الجديد

اإللكترونية بالشكل المعمول به بالنسبة للدوريات الورقية في إطار عمليات االشتراك التي 

كترونية التي تقوم بها المكتبة، و إنما يمنحون ترخيصا للولوج و الستعمال الدوريات اإلل

تتيحها، وفقا لشروط التعامل الجديدة مع المصادر المتاحة على الخط، و التي تدخل في 

نطاق تدابير الترخيص، أو اكتساب حق التعامل دون الحق في السيطرة على ماديات هذه 

و من ثم، فإن إشكالية تخزين      . 2المصادر أو اختزانها كجزء من باقي رصيد المكتبة

ذه الدوريات اإللكترونية تطرح نفسها اليوم، و قد يعني هذا بأن الناشر التجاري و حفظ ه

 Salaunقد يحل محل المكتبة في حفظ و أرشفة الدوريات اإللكترونية، و هو ما عبر عنه 

التي تبنت مبدأ الولوج الحر إلى  Los Alamosنقال عن أحد القائمين على قاعدة معلومات 

 ناك مفارقة تتمثل في اعتماد الناشرين على نظم تخزين إلكترونية، ه: "المعلومات في قوله

فهم يلغون بذلك إحدى أهم المهام و النشاطات التي يضطلع بها أهم زبون لهم، و المتمثلة 

و بالتالي، فإن وجود نظم للحفظ على الخط، تجعل من التنقل . في حفظ الوثائق التاريخية

  القديمة للدوريات أمرا غير ضروري، كما أن المكتبة قد  إلى المكتبة لإلطالع على األعداد

نظم : "كما يضيف قائال بأن". 3تفقد أهم مبرر لالشتراك في الدوريات العلمية بسبب ذلك

التخزين المتاحة على الخط التي تمنح عدة إمكانيات للبحث و الوصول إلى المعلومات 

                                                
1 OLLENDORFF Christine. Op.cit. 

 Cybrarians .ما بین قبض الریح و حصاد الھشیم؛ حول تعامل المكتبات مع المصادر اإللكترونیة للمعلومات على الخط المباشر. حشمت قاسم 2 
journal .على الخط[. ]2005نوفمبر  13[. 2004، دیسمبر 3.ع[:  

 http://www.cybrarians.info/journal/no3/open.htm 
  :ترجمة لـ  3

« Le dilemme est le suivant : si les éditeurs proposent un système d’archives électroniques, ils supprimeront une 
des plus importantes activités de leurs principaux clients, la conservation de documents historiques. Des archives 
en ligne rendent inutile le déplacement à la bibliothèque pour consulter les anciens numéros de revues ; par 
conséquent, la bibliothèque perd son incitation à s’abonner à la revue ». THIMOTHY Thomas. Archives in a 
new paradigm of scientific publishing, Physical Review Online Archives. D-Lib Magazine, May 1998. Cité par: 
SALAUN Jean-Michel. L’édition entre biens et services. Interdisciplines, N°.10, 2004. [03 Aout 2005]. [En 
ligne] : 

http://www.cybrarians.info/journal/no3/open.htm
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مؤلف و النص الكامل، قد تؤدي إلى باستعمال عدة منافذ و نقاط للولوج كالعنوان و ال

تحويل المكان الطبيعي للبحث عن المعلومات من فهرس المكتبة إلى مكتب المستفيد،     

.  و هو األمر الذي من شأنه أن يحول مسؤولية تقديم هذه الخدمة من المكتبي إلى الناشر

طرف الناشرين ما  و بالتالي، فإنه يمكن الجزم بأن نظم الحفظ اإللكترونية المقترحة من

هي إال تهديد ألهم زبون لهم و هو المكتبة، و هو ما قد يحد من وتيرة المبادرات و العمل 

، مما يؤكد بأن اهتمام المكتبات الجامعية بتصميم و تطوير "1اإلبداعي التكنولوجي الالحق

يه خدمات إلكترونية بشكل يعزز و يدعم وجودها في الفضاء االفتراضي الذي يهيمن عل

  . الناشرون اليوم أصبح أمرا حتميا حتى ال تبقى فائضة عن الحاجة

  :المكتبة الجامعية مكان لتنظيم المعارف - 4-2-5- 5- 2

تعتبر المكتبة الجامعية مكانا لتنظيم المعارف، فمن خالل فهرسة و تصنيف الوثائق 

ة منافذ كما تقدم عد. المطبوعة، تقدم المكتبة رؤية واضحة و منسجمة عن المعرفة

للوصول إلى الوثائق سواء عن طريق الكشافات و الفهارس الموضوعية و أدوات البحث 

  . المختلفة، أو عن طريق تصفح الوثائق مباشرة على الرفوف المفتوحة

غير أن الوضع يختلف إذا ما تعلق األمر بمعالجة الوثائق اإللكترونية، التي تعتبر أكثر 

لواحدة التي تعالج أكثر من موضوع في عدة مراتب في مرونة، إذ يمكن وضع الوثيقة ا

نظام تصنيف معين بحسب عدد الموضوعات التي تعالجها، و هو أمر يصعب القيام به إذا 

فضال . ما تعلق األمر بمعالجة و تصنيف الوثائق المطبوعة بسبب طابعها المادي الملموس

غير قابلة للطباعة بسبب الروابط  على أن الوثائق اإللكترونية تعد أكثر حركية و قد تكون

النصية التي تشكلها، و كذا من خالل احتواءها على أشكال و وسائط متعددة من 

في هذا الصدد، بأن  Le Crosnierو يشير . 2المعلومات كالصوت و الصورة المتحركة

كانز هي مكان التقاء بين أدوات البحث اآللية كمحركات البحث و الم"المكتبات اإللكترونية 
                                                                                                                                                   
http://www.interdisciplines.org/defispublicationweb/papers/10. 

  :ترجمة لـ  1
« De plus, une archive consultable par titre, auteur, plein texte, etc., déplace la tache de la localisation de 
l’information du catalogue de la bibliothèque au bureau du lecteur. Il donne aussi la responsabilité de la 
construction de ce service à l’éditeur et non au bibliothécaire. Dans quelque point de vue que l’on se place, des 
archives électroniques, proposées par l’éditeur, sont une menace pour le principal client de l’éditeur – pas une 
situation qui encourage de rapides innovations technologiques ». Op.cit. 
2 OLLENDORFF Christine. Op.cit. p. 24. 

http://www.interdisciplines.org/defispublicationweb/papers/10
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و الشبكات الداللية، و شبكات الوثائق و األدوات اللسانية و ما إلى ذلك من وسائل أخرى، 

و الذي يمكن تجسيده في نظم التصنيف  والفكر اإلنساني المرتبط بتنظيم المعارف

الموضوعية، ناهيك عن القدرة على ترقية و تثمين الوثائق، و وضعها وفق ترتيب هرمي 

و كذا القدرة على . ر الذي توجه له سواء كان عاما أو متخصصايحترم طبيعة الجمهو

مسايرة التطور العلمي من خالل إعادة النظر في طرق الترتيب و التصنيف المعمول بهما 

و هذا األمر يعني ضرورة وضع الوثائق اإللكترونية ". 1وفق التطور المعرفي الحاصل

  .تطور المعرفةبصفة مستمرة و متواصلة في سياقها المناسب حسب 

  :المكتبة الجامعية مكان لتقديم الخدمات اإللكترونية - 4-2-6- 5- 2

فمع األدوات اإللكترونية الجديدة، أصبح لزاما على المكتبات الجامعية أن تقوم بمهامها 

األساسية المعهودة باستعمال أشكال و طرق أخرى، تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات 

و في هذا الخضم، فإن مفهوم الخدمة المكتبية عن بعد، أو ما . نيةالمادية للوثائق اإللكترو

اصطلح عليه بالخدمات المكتبية اإللكترونية هو في طور االكتشاف بالنسبة للمكتبات 

و التوجيه ياغة جديدة لمفاهيم االستقبال الجامعية، إذ يجب على القائمين عليها وضع ص

الخدمات اإللكترونية، تتالءم مع طبيعة  والمساعدة على البحث في إطار المكتبات و

فقد ظهرت عدة ممارسات جديدة تستجيب إلى متطلبات هذا الوضع . التطورات الحاصلة

الجديد، كخدمات الرد على استفسارات المستفيدين في الوقت الحقيقي عبر اإلنترنت، و هو 

فتراضية، وإتاحة شكل من أشكال الخدمة المرجعية االفتراضية، و كذا تنظيم المعارض اال

الفهارس اإللكترونية و إنجاز قوائم مختارة من المواقع ذات الصلة بمواضيع و وضعها 

  . تحت تصرف المستفيدين عبر موقع المكتبة على اإلنترنت

بأنه قد تم تجاهل البعد المتعلق بالخدمة و ما تتطلبه من  Rusbridgeهذا، و تشير 

إن : "كتبة اإللكترونية بشكل كبير من خالل قولهاتفاعالت إنسانية عند الحديث عن الم
                                                

  :ترجمة لـ  1
« Les bibliothèques électroniques sont le lieu d’articulation entre les outils automatiques (moteurs de recherche, 
thesaurus, réseaux sémantiques, réseaux de documents, réseaux linguistiques…) et la réflexion humaine sur 
l’organisation des connaissances : la classification, mais aussi la capacité à promouvoir les documents, à établir 
des hiérarchisations (documents destinés au grand public, documents plus ou moins spécialisés), à suivre le 
développement de la connaissance en modifiant les classements ». LE CROSNIER Hervé. Les bibliothèques 
numériques, 1997. [05 Octobre 2005]. [En ligne] : 
http://www.info.unicaen.fr/Hervé/pub97/hanoi/hanoi.html. 

http://www.info.unicaen.fr/Herv
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التفاعالت اإلنسانية بالمكتبات اإللكترونية موضوع قلما تم الحديث عنه، إذ يبدو بأن 

الخدمات التقليدية للمكتبات بمفهومها التقليدي سوف لن تكون ضرورية، بل ستكون فائضة 

ن التكنولوجيات و المصادر على الرغم من أ. عن الحاجة في بيئة المكتبات الرقمية

و عليه، فإن تحديد مفهوم      ". 1المعلوماتية ال يمكن أن تحقق بمفردها مكتبة رقمية فعالة

و موقع الخدمات اإللكترونية ضمن الخدمات المكتبية و متطلبات تطويرها من الجوانب 

  . ةالحقالتناولها في العناصر سنالتي تتطلب المزيد من البحث و التقصي، و هي نقاط 

مما سبق، يتضح بأن المكتبات الجامعية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تعمل 

على تطوير و تكييف خدماتها بشكل يمكنها من فرض وجودها في البيئة اإللكترونية 

التخطيط إلتاحة عرض خدماتي يجمع بين الخدمات التقليدية الجديدة، إذ يتوجب عليها 

م مع المتطلبات و االحتياجات الحالية و المستقبلية، مع تبني واإللكترونية، ينسج

استراتيجيات مالئمة لتسويقها و تقييمها و االرتقاء بها، و هو ما سنحاول تناوله في 

  .  الفصول التالية

  

                                                
  :ترجمة لـ  1

« Les interactions humaines dans les bibliothèques numériques ont été discutées moins fréquemment, on a 
l’impression que le service traditionnel de la bibliothèque physique ne sera plus nécessaire et sera même 
redondant dans l’environnement des bibliothèques numériques. Pourtant, les technologies et les ressources 
informationnelles ne peuvent produire à elles seules une bibliothèque numérique efficace ». RUSBRIDGE Chris. 
Op.cit. Cité par : OLLENDORFF Christine. Op.cit. p.25. 
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من الدراسة إلى تطور أنماط االتصال العلمي، و بروز  ثانيأشرنا في الفصل ال

طرق وأدوات جديدة يعتمد عليها األساتذة و الباحثون بصفة أكبر في تواصلهم العلمي،  

وفي ممارسة نشاطاتهم العلمية و البحثية وتبليغ نتائج أبحاثهم و تجاربهم العلمية، تقوم 

و هو األمر الذي أدى . ات و االتصالبدرجة كبيرة على التكنولوجيات الجديدة للمعلوم

إلى ظهور مفاهيم و أطر عمل جديدة مثل مفهوم االتصال العلمي اإللكتروني و مفهوم 

المختبرات التعاونية، و ما انجر عنه من تحديات جديدة أصبحت تواجه المجتمع العلمي 

في ميدان والمؤسسات التي تدعمه، ال سيما تلك المتعلقة بعدم قدرة مختلف الفاعلين 

البحث العلمي من أساتذة و باحثين و مكتبات بحثية و جامعية على مواجهة و مسايرة 

تطور النشر العلمي بأساليبه و تقنياته اإللكترونية الحديثة، و ما ترتب عنه من اعتماد 

  .المصادر اإللكترونية كأداة أساسية لبث و إيصال نتائج البحث العلمي

و الجامعية على وجه التحديد  تبات بشكل عام و المكتباتك، تلعب المذلكو في مقابل 

  الرتباطها المباشر بالمجتمع العلمي و األكاديمي، دورا كبيرا في مواجهة هذه التحديات 

و تمكين المستفيدين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم من تلبية احتياجاتهم المعلوماتية بشتى 

. تيسير سبل إفادتهم منهاو تقديم خدماتها و  الطرق و الوسائل، من خالل تنظيم و تطوير

و هو ما يفرض ضرورة النظر إلى مفهوم الخدمة المكتبية بشكل عام و كيفية وضع 

و القدرة على مواكبة و الجودة العالية آليات تمكن المكتبة من تقديم خدمة تتسم بالفعالية 

و عليه، سنتطرق في هذا  .التحوالت المتسارعة التي يشهدها محيطها الداخلي و الخارجي

كما سنتعرض إلى . الفصل إلى تعريف الخدمة بشكل عام مع تحديد بعض خصائصها

مفهوم الخدمة المكتبية و عالقته بالمفاهيم المجاورة، ال سيما مفهوم خدمات المعلومات 

        من خالل البحث في قواعد المعلومات محاولة منا لحصر معاني كال المفهومين، 

ناول في موضع آخر بعض المالمح المتعلقة بخصائص الخدمة المكتبية باإلضافة و سنت

و من جهة أخرى، سنتعرض إلى تحديد مفهوم المكتبة . و مستويات تقديمها  إلى عوامل

كمؤسسة خدمية من خالل تحليل دور المستفيد في مسار إنتاج الخدمة المكتبية، فضال عن 

طرق و منهجيات تقييم الخدمة كما سنتطرق إلى . ة بهااإلستراتيجيات التسويقية المرتبط
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المكتبية من خالل تحديد أوجه و مجاالت و مستويات تقييمها، باإلضافة إلى مؤشرات 

     .ISO 11620تقييمها وفقا لمواصفة 

 :تعريفها و خصائصها: الخدمات - 1- 3

تعتبر الخدمة من المفاهيم التي حظيت باهتمام الكثير من الدارسين، الذين تناولوا هذا 

المفهوم من أكثر من جانب و زاوية بحسب تعدد و تشعب تخصصاتهم و مجاالتهم العلمية 

و البحثية، و سنحاول فيما يلي التعرض إلى المعنى اللغوي و االصطالحي للخدمة مع 

  . أهم الخصائص التي تميز هذا المفهوم محاولة تسليط الضوء على

 :تعريف الخدمة  -1- 1- 3

 :تعريف الخدمة لغة -1-1- 1- 3

يعرف قاموس قطر المحيط فعل خدم يخدم خدمة و جمعها خدم و خدمات، فمعنى خدم 

الرجل رجال آخر، أي مهنه و عمل له، فهو خادم جمع خدام و خدم، و مؤنثها خادمة 

نفسه و يقدم لنفسه خدمة، و معنى فعل أخدم أي  وخدمات، و معنى اختدم الرجل أي يخدم

كما يعرف القاموس المحيط . 1وهب خادما، و استخدم أي اتخذ خادما و جعله يخدمه

، و معنى أسدى إليه خدمة أو "القيام بشؤون شخص أو مؤسسة أو غير ذلك"الخدمة بأنها 

و أن  بأنها تقديم عمل أو مساعدة، معجم الرائدبينما يعرفها . 2خدمات أي قدم له مساعدة

  .3يخدم شخص شخصا آخر أي أن يكون تحت تصرفه

، التي يعود أصلها )Service(و يقابل كلمة خدمة باللغتين الفرنسية و اإلنجليزية كلمة 

، و التي )Servitium(إلى الكلمة الالتينية  1987لسنة  Le Petit Robertحسب معجم 

  .4، تعبيرا عن معاني التبعية و الخضوع)Esclavage(تعني العبودية 

 

                                                             
  . 141. ص. 1995مكتبة لبنان ناشرون، : بیروت. قاموس لغوي میسر: قطر المحیط. المعلم بطرس البستاني  1
  .213.ص. 1986مؤسسة الرسالة، : بیروت. القاموس المحیط. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي؛ تحقیق مكتب تحقیق التراث  2
  . 230.ص. 2003دار العلم للمالیین، : بیروت. و األعالم معجم ألفبائي في اللغة: الرائد. جبران مسعود  3

4 Le Petit Robert, 1987. Cité par : SEVEN Aline (LE). L’offre de services dans une bibliothèque universitaire de 
premier cycle : la bibliothèque Lettres et Gestion de la Manufacture des Tabacs, service Commun de la 
Documentation de l’université Jean Moulin Lyon 3 : Thèse universitaire pour l’obtention du Diplôme de 
Conservateur de Bibliothèque : Paris, Ecole Nationale Supérieure  des Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques : 1998. P.9. 
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 :تعريف الخدمة اصطالحا -1-2- 1- 3

عن تأصيلها اللغوي، إذ أن كال معنيين " خدمة"لكلمة  االصطالحيال يبتعد التأصيل 

يصبان في قالب واحد من حيث التعبير عن معنى القيام بشؤون اآلخرين و وضع الذات 

لمفهوم و موحد يجمع المختصون على أنه ال يمكن وضع تعريف محدد تحت تصرفهم، و 

نظر تشكل منطلقا للالخدمة، نظرا لتعدد و تشعب وجهات النظر و اختالف الزوايا التي 

، و قد وردت في األدبيات التي تناولت هذا الموضوع من مختلف جوانبه العديد من يهإل

بأنها عمل يقوم به شخص أو مجموعة  التعاريف، من أبسطها ذلك الذي يعتبر الخدمة

، مع أو بدون مقابل أي أن يضع نفسه تحت تصرفهم ،أشخاص لفائدة أشخاص آخرين

الخدمة : و هناك من يربط مفهوم الخدمة بواجبات المواطن اتجاه الدولة مثل . 1مادي

في حين هناك من اعتبر الخدمة تجسيدا  .2الوطنية، و الخدمة العسكرية و الخدمة المدنية

  :من جانبين Encyclopedia Universalisلمفهوم الخدمة العمومية التي عرفتها موسوعة 

الخدمة العمومية هي مجموعة اإلمكانيات البشرية و المادية التي : من الناحية العملية -

 .توظفها هيئة عمومية ألداء مهمة معينة

الخدمة العمومية هي مجمل النشاطات ذات المنفعة العامة التي : الوظيفية الناحيةمن  -

غير  االجتماعية االحتياجات، و هي تهدف إلى تلبية تضطلع الهيئات اإلدارية بمهمة أدائها

  .3السوق، و التي تدخل ضمن واجبات الدولة اتجاه المواطنين اقتصادالمحققة في ظل 

مييز بين الطابع الالمادي للخدمة و المنتوج كشيء و هناك من يؤكد على ضرورة الت

مادي ملموس، على اعتبارها أعماال و إنجازات و أفكارا غير ملموسة تنتج من قبل 

 التي مخارجها ليست منتجات فيزيائية،  االقتصاديةالمرافق الخدمية و تمثل كل األنشطة 

 نقل، صحة،(أشكال متعددة و تستهلك في الوقت الذي تنتج فيه، و تقدم قيمة مضافة في 

  ، على اعتبار 4حاجات معنوية للمشتري أو المستهلكو التي تشبع ...) تسلية، تثقيف، تأمين

                                                             
  .43ص. 2003دار الرضا للنشر، : دمشق. مبادئ تسویق الخدمات. د زاھر، أیوب محمددعبول محم  1
  .44.ص. المرجع نفسھ  2

3 LEVY Michel. Service Public. In : Encyclopaedia Universalis. Encyclopaedia Universalis France S.A., 2007. [25 
Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.universalis.fr/corpus2  

. 1999دار زھران للنشر، : عمان. تسویقي –وظیفي  –مدخل استراتیجي : تسویق الخدمات. العالق بشیر عباس، الطائي حمید عبد النبي  4
  .26.ص

http://www.universalis.fr/corpus2


 مفھومھا، خصائصھا، استراتیجیات تسویقھا و تقییمھا: الخدمات المكتبیة: الفصل الثالث
 

124 
 

   .  أن عنصر المعنوية في الخدمة هو مفتاح التمييز بينها و بين السلعة المادية

 ةإلى صعوبة تعريف الخدم AMA1و في السياق ذاته، تشير جمعية التسويق األمريكية 

بشكل دقيق و واضح لكونها تقدم و تستهلك في الوقت نفسه، إذ تعرفها بأنها عبارة عن 

ة، تتميز بكونها غير يمنتوجات من نوع معين مثل القروض البنكية و الخدمات التأمين"

ملموسة إما بشكل كلي أو جزئي، و في حالة كونها غير ملموسة بشكل كلي، فإنها تقدم 

لى المستهلك، و تكون غير قابلة للنقل أو التخزين و تزول بشكل مباشر من المنتج إ

توفر على هذه تخالفا عن السلعة المادية التي  ،2"من استخدامها االنتهاءمباشرة عند 

يركز على خصائص الخدمة التي سنعود و ما يالحظ هو أن هذا التعريف  .الخاصيات

 .إليها ال حقا بنوع من التفصيل

 P. Eiglierف المرجعية لمفهوم الخدمة، ذلك الذي وضعاه كل من هذا، و من بين التعاري

اللذان يعتبران بأن الخدمة هي نتيجة التفاعل بين المكونات القاعدية  E. Langeardو 

الزبون أو المستهلك، و الوعاء المادي المتمثل في : و المتمثلة في الالزمة لتحقيقها

   . 3و الموظفين المكلفين بتقديم الخدمةو تقديم الخدمة،  اإلمكانيات المادية المسخرة إلنتاج 

و من أبرز التعاريف التي ركزت على توضيح و تحديد طبيعة العالقات بين مختلف 

األطراف الفاعلة و المتدخلة في مسار تحقيق و إنتاج و استهالك الخدمة، ذلك الذي قدمه 

) Jean-Claude Delaunay(و جون كلود دي لوني  ) Jean Gadrey(جون جادري 

كل نشاط خدمة هو عبارة عن عملية تهدف إلى تحويل و تغيير حالة "بأن  انيعتبر ذانالل

    ، )ب) (أو زبون أو مستعمل(، مرتبط أو مستعمل من طرف مستهلك )ج(واقع معين 

و التي عادة ما تكون ذات عالقة ) ب(بطلب من ) أ(و هي محققة من طرف مقدم الخدمة 

                                                             
1 American Marketing Association. 

  :ترجمة لـ 2
« Products, such as a bank loan or home security, that are intangible or at least substantially so. If totally 
intangible, they are exchanged directly from producer to user, cannot be transported or stored, and are 
almost intantly perishable ». American Marketing Association. Dictionary of Marketing Terms. Washington D. 
C.: MarketingPower, Inc., 2007. [25 Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view2851.php 
3 EIGLIER Pierre, LANGEARD Eric. Servuction : le marketing des services. Paris : EDISCIENCE International, 1987. 
P.16. 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view2851.php
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وطيدة به، غير أن هذه العملية ال تؤدي إلى إنتاج شيء أو منتـوج مادي قابل للنقـل 

  .1)"ج(والتداول وفق األنماط التجارية بشكل مستقل أو منفصل عن الواقع 

  :يتضح من خالل هذا التعريف أن هناك

تمييز بين مفهوم الخدمة كمسار إلنتاج الخدمة في حد ذاتها، من خالل ربط العالقات  -

الواردة في التعريف، و مفهوم الخدمة كنتيجة من خالل ) أ، ب، ج(بين األقطاب الثالث 

 أنه على الرغم من تميز الخدمة بأنها اعتبارإن هذا التمييز يؤدي إلى ). ج(تحويل الواقع 

يتداول بشكل  أنال يمكن ) ج(غير ملموسة و أن األثر أو النتيجة التي تحدثها على الواقع 

مستقل أو منفصل عنه، إال أنه في الوقت نفسه يمكنها أن تحدث نتائج واضحة و ملموسة، 

و من جهة أخرى، فإن هذا التمييز يمكن . و أن يتطلب تحقيقها إمكانيات مادية ملموسة

من اعتبار أنه على الرغم من تميز الخدمة بعدم القابلية للتخزين نظرا لطبيعتها الالمادية، 

يتعدى المجال الزمني الذي تتم فيه، ) ج(األثر الذي تحدثه على الواقع  أوفإن النتيجة 

أضف إلى ذلك إلى أن األثر الذي تحدثه قد يستغرق في اغلب األحيان فترات زمنية 

 .طويلة

من جهة أخرى، ينظر هذا التعريف إلى مفهوم إنتاج الخدمة على أنه مسار لعملية  -

إنتاجية تسلسلية قائمة على مجموعة من العالقات التي تربط بين األقطاب الثالث 

أنواع من العالقات ) 03(و هو ما يؤدي إلى تحديد ثالث ). أ، ب، ج(الموضحة أعاله 

إذ يتوجب في بداية األمر كشرط أساسي . جية للخدمةالتي تتدخل في مسار العملية اإلنتا

الزبون أو (و بين المستهلك ) مقدم الخدمة(لتحقيق الخدمة أن يتم الربط بين منتجها 

فضال عن ضرورة ). ب –العالقة أ " ( بعالقة الخدمة"، و هو ما يطلق عليه )المستفيد

، )ب(من طرف المستهلك ) ج(وجود قابلية الستيعاب و تفهم التغير الحاصل على الواقع 
                                                             

  :ترجمة لـ 1
« Une activité de service est une opération, visant une transformation d’état d’une réalité C, possédée ou 
utilisée par un consommateur (ou client ou usager) B, réalisée par un prestataire A à la demande de B, et 
souvent en relation avec lui, mais n’aboutissant pas à la production d’un bien susceptible de circuler 
économiquement indépendamment du support C ». GADREY Jean, DELAUNAY Jean-Claude. Les enjeux de la 
société des services. Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1987. P.215. Cité par : 
MAY Nicole. Production des services et relation des services : quelques perspectives d’analyse. In : Actes des 
rencontres Ramau 1999. Ed. de la Villette, Cahiers ramau n°. 1, 2000. [25 Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.ramau.archi.fr/publications-Ramau/ramau-no1/ramau-1_4.pdf 
 

http://www.ramau.archi.fr/publications-Ramau/ramau-no1/ramau-1_4.pdf
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بينما تمثل العالقة . في مسار العملية اإلنتاجية للخدمة) ج –العالقة ب (و هي التي تعكس 

المستوى الثالث من التفاعالت التي تحدث في المسار ) ج – أ(التي تربط بين العنصرين 

ن إحداث حتى يتمكن بشكل فعلي م) أ(اإلنتاجي للخدمة، إذ يتوجب على العنصر المنتج 

، أن يلجأ إلى توظيف جملة من )ج(التغيير المطلوب على العنصر الممثل في الواقع 

الوسائل و اإلجراءات العملية التي تحدد طبيعة و طريقة تنظيم العمل من طرف مقدم 

 :و المخطط التالي يوضح العالقات المشار إليها أعاله. 1)أ(الخدمة 

 

  

  

  

 

  العالقات المتدخلة في عملية إنتاج و تقديم الخدمة: 15الشكل رقم 

من جهته إلى تحديد مختلف األبعاد التي ) André Barcet(و يذهب أوندري بارست 

إذ . تحديد مالمحه و تقليص الغموض الذي يشوبهيندرج ضمنها مفهوم الخدمة، قصد 

  :أبعاد مختلفة ممثلة فيما يلي) 05(يرى بأنه يمكن تعريف الخدمة انطالقا من خمسة 

 service(من و جهة نظر المستهلك أو المستفيد، يمكن اعتبار الخدمة كخدمة مقدمة  -1

rendu( عن المنفعة الناجمة  من جراء هذه العملية، تعبيرا، أي ما تم تقديمه بشكل فعلي

    .عن استخدام الخدمة من طرف المستهلك

 Le service comme(من وجهة منتج الخدمة، يمكن اعتبار هذه األخيرة كنشاط  -2

activité( أو كمسار يشمل مختلف العمليات و النشاطات المتعلقة بإنتاج و تقديم الخدمة ،

 .تحقيقا للمنفعة المطلوبة من طرف المستهلك

 Les(، يمكن اعتبار الخدمات كقطاع االقتصاديةتقسيم النشاطات  من حيث -3

services comme secteur( الشامل، و تندرج  االقتصادي، يشكل عنصرا في النظام

                                                             
1 Op.cit.  

 عالقة تغیر

عالقة استیعاب 

 عالقة الخدمة

  مقدم الخدمة
  )أ(

  المستهــلك

 )ب(

  الواقــع

 )ج(
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ضمنة مختلف الوحدات اإلنتاجية التي تختص بإنتاج و تقديم الخدمات بمفهومها الواسع 

 ).المؤسسات الخدمية(

توزيعه االجتماعي، يمكن اعتبار الخدمات كمهن   من حيث تنظيم عالقات العمل و -4

، بالنظر إلى محتوى )Les services comme emplois ou métiers(و وظائف 

 .النشاط أو العمل الذي تتطلبه هذا النوم من األعمال

 Le service(من وجهة نظر المستهلك أو المستفيد، يمكن اعتبار الخدمة كنتيجة  -5

comme résultat ( النشاطات المنجزة لتحقيق األثر الذي يفترض أن يكون لمختلف

 .1سد القيمة المضافة المطلوبة من طرفهجإيجابيا على المستهلك، فهي ت

   :Barcetو يوضح الشكل التالي مختلف األبعاد التي تعبر عن مفهوم الخدمة حسب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 األبعاد المرتبطة بمفهوم الخدمة: 16الشكل رقم 

 

 

                                                             
1 BARCET André. La montée des services vers une économie de la servuction : Th. Doctorat : Univ. Lumière, 
Lyon 2 : 1987. P.26-27.  [23 Janvier 2006]. [En ligne] : 
http://demeter.univlyon2.fr:8080/sdx/theses/these/lyon2/1987/barcet_a/pdfAmont/barcet 

  الخدمـة كمسـار إنتاجي
  "نشاط الخدمة"

 

  من جهة 
 المنتج

  محتوى
  العمل

  

  

  

  المهن المتعلقة"
  "بالخدمات

قطـاع 
  الخدمـات 

  

  

  

  "اتـالخدم"
  

من حيث التوزيع 
 االجتماعي للعمل

من حيث تقسيم 
 النظام اإلنتاجي

  الخدمـة كنتيجـة
  
  

  "أثـر الخدمـة"
 

  الخدمـة المقدمـة
  "منفعة الخدمة"

 
من جهة 

المستهلك، القيمة 
 للخدمـةالمضافة 

http://demeter.univlyon2.fr:8080/sdx/theses/these/lyon2/1987/barcet_a/pdfAmont/barcet
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 :خصائص الخدمات  - 2- 3

نالحظ مما سبق، أن أغلب التعاريف الواردة حول مفهوم الخدمة تركز على تحديد 

الفوارق الجوهرية الموجودة بينها و بين و السلعة أو المنتوج المادي من خالل إبراز 

  :أهمها فيما يليجملة من الخصائص التي نورد 

 : الطابع الالمادي للخدمة -1- 2- 3

فالخدمات غير ملموسة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، و ليس لها وجود مادي، و ال يمكن 

للمستهلك أن يقيمها و أن يكون فكرة عنها قبل شراءها أو استهالكها نظرا لعدم إمكانية 

و السلع المادية التي يمكن  اإلحساس بها، على عكس المنتوجات معاينتها و تذوقها و

 .1رؤيتها و لمسها و الشعور المادي بها

 : الفورية في تقديم الخدمة -2- 2- 3

في آن واحد كنتيجة لعدم  تحدثان االستهالكفمن الناحية العملية، إن عمليتي اإلنتاج و 

و هذا يتطلب وجود عالقة مباشرة و درجة كبيرة . استهالكهاإمكانية معاينة الخدمة قبل 

التفاعل بين مقدم الخدمة و مستهلكها، إذ يتوجب األمر في غالب األحيان تواجد كال من 

على عكس السلعة المادية التي يتميز . 2الطرفين في مكان و زمان مناسبين لتقديم الخدمة

إنتاجها و استهالكها بكونهما نشاطين منفصلين عن بعضهما، إذ يتم في أغلب الحاالت 

مركزي ثم تنقل إلى نقاط تواجد المستهلك وفق سياسة التوزيع إنتاج السلعة في موقع 

المعتمدة من طرف المنتج، حيث ال يرى المستهلك أي خطوة من خطوات إنتاج السلعة 

 .3ومن يقوم بذلك

 : خاصية المشاركة -3- 2- 3

أو المستفيد في إنتاج الخدمة، فهي تعتبر خاصية أساسية،  المستهلكو يقصد بها مساهمة 

إلى ربط جودة الخدمة المقدمة بمدى مشاركة المستهلك في  المختصينإذ يذهب الكثير من 

إنتاجها، فعلى اعتبار عمليتي اإلنتاج و االستهالك تتمان في الوقت ذاته، فإنه كلما ارتفعت 

                                                             
1 DUPONT Frédéric. Management des services. Paris : ED. ESKA, 2000. P.43.  
2 BARCET André. Idem. P.22. 

. مج. ҮƏǔ Ǒ  Ỹǜ Ǒ    :Ǒ    Ỹ  ỷ   Ǒ қỸ Ǖ  ỷ      ỷ  . دور التسویق في تفعیل النقل السككي في الجمھوریة العربیة السوریة. األشقر ناصر  3
  .12.ص. 2005، 3. ، ع27



 مفھومھا، خصائصھا، استراتیجیات تسویقھا و تقییمھا: الخدمات المكتبیة: الفصل الثالث
 

129 
 

كلما أمكن تقديمها بجودة و كفاءة عاليتين وفق  درجة مساهمة المستهلك في إنتاج الخدمة،

 La(و قد أدت هذه الخاصية األساسية إلى بروز مفهوم . احتياجات و تطلعات المستهلك

servuction ( الذي سيتم التطرق إليه الحقا بمزيد من التفصيل للتعبير عن مشاركة

تج الخدمة ال ينفرد و معنى هذا أن من. المستفيد في وضع استراتيجيات تسويق الخدمات

وحده بإنتاج خدماته كما هو الحال بالنسبة لمنتج السلعة المادية، و إنما يتطلب األمر وجود 

 .1المستهلك للقيام بذلك

 : الملكية -4- 2- 3

فعندما يستهلك الزبون أو المستفيد الخدمة، فإنه ال يستطيع أن ينقل ملكيتها إليه، أي أنه في 

استخدام الخدمة لفترة زمنية معينة، مثل استئجار  غالب األحيان يتحصل فقط على حق

المحددة من موقف سيارات لمدة ساعتين من الزمن، أو إعارة كتب خالل المدة الزمنية 

على عكس السلعة المادية التي يمكن للزبون أن يمتلكها بشكل كلي، و ما . طرف المكتبة

 .2يترتب عن ذلك من إمكانية خزنها و بيعها

 : الزوال -5- 2- 3

تخزينها  تتميز الخدمة بخاصية الزوال بمجرد االنتهاء من استهالكها، نظرا لعدم إمكانيةإذ 

كما رأينا سابقا، و معنى هذا أن الوجود الفعلي للخدمة مرتبط بالمجالين الزمني و المكاني 

مع اإلشارة إلى أن . تتم فيهما، و أنها تنتهي بمجرد الخروج عن هذين المجالين اللذان

 .3لى المستهلك قد يتجاوز اإلطار الزمني الذي تقدم فيه كما أسلفنا الذكرتأثيرها ع

  :عدم التجانس -6- 2- 3

أي أن الخدمة تتميز بأنها ليست نمطية و تتشكل حسب رغبة من توجه له، ذلك أن 

الجانب الشخصي يؤثر بشكل كبير في إنتاج و طرق تقديم الخدمة، فهي تعتمد على 

و كفاءات من يقوم بتقديمها، إذ يمكن تقديم الخدمة ذاتها بطرق مختلفة من طرف  مهارات

        نفس الشخص حسب تغير الظروف المحيطة بها و تغير العوامل المتعلقة بالمكان 

مدى قابليته  كما تعتمد من جهة أخرى على الخبرة الشخصية للمستهلك، و. و الزمان
                                                             

  .14.ص. المرجع السابق  1
2 DUPONT Frédéric. Idem. P.47. 

  .48ص. الرجع السابق. دعبول محمد زاھر، أیوب محمد  3
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ستفادة من الخدمة، و هي تتميز بكونها فريدة من نوعها و آليات اال الستيعاب و فهم طرق

فكلما . 1ال يمكن تكرارها أو إلغاؤها، كما أنه ال يمكن بيعها أو تمريرها إلى طرف آخر

   زادت الخبرة الشخصية للمستهلك في استهالك الخدمة، كلما أمكن تقديمها بشكل أسهل 

لى استعمال خدمات و مصادر و أحسن، و هو ما يعكس أهمية تدريب المستفيدين ع

 .المكتبة على سبيل المثال

 : عدم ثبات الطلب -7- 2- 3

و هي خاصية ناتجة بدورها عن الطابع الشخصي للخدمة، إذ تتميز هذه األخيرة 

        ، و هي جوانب يصعب حصرها 2بالموسمية و التغير حسب األوقات و المناسبات

و تحديدها، مما يتطلب دراسة و تتبع سلوكات و توجهات المستهلك اتجاه مختلف 

الخدمات المقدمة بشكل دائم و مستمر، حتى يتسنى تكييفها وفق األنماط السلوكية المتغيرة 

و هو ما يفسر أهمية الدراسات المتعلقة بسلوكات المستفيدين في . من طرف مقدم الخدمة

يفية االستفادة منها بالنسبة للقائمين على تقديم الخدمات المكتبية البحث على المعلومات و ك

  . على سبيل المثال

 :الخدمة المكتبية و المفاهيم المرتبطة بها - 3- 3

ن في بداية األمر على القضايا المتعلقة بتشكيل األرصدة يالمكتبي اتاهتمام تركزت

الوثائقية و تنمية المجموعات المكتبية، من خالل وضع و تطوير معايير و آليات العمل 

    الوثائقي المرتبطة بتجميع و تسيير و تنظيم و حفظ األرصدة و المجموعات الوثائقية 

لمكتبات بمختلف أنواعها يقاس و وضعها تحت تصرف المستفيدين، حيث كان أداء ا

بحجم  أرصدتها، انطالقا من فكرة أنه كلما كان حجم الرصيد الوثائقي للمكتبة أكبر، كلما 

أمكن تلبية أكبر قدر من االحتياجات المعلوماتية للمستفيدين، مما جعلها تضع تنمية 

المشهد الوثائقي غير أن التحوالت التي يعرفها . مجموعاتها المكتبية في مقدمة أولوياتها

منذ العشريات القليلة الماضية، فرضت عليهم إعادة النظر في اإلستراتيجيات المتبعة من 

                                                             
اإلتحاد ". إدارة الجودة الشاملة"ورشة عمل . الرئیس األعلى لشركات االتصاالت: الزبون. ھیریرا جیم، دو كوتو جونزالیز لویس جیرارد  1

  ]:على الخط. []2007جوان  10. [1997الدولي لالتصاالت، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، القاھرة، ماي 
http://www.itu.org.eg/Doc12/unit%203.doc 

  .28.ص. المرجع السابق. العالق بشیر عباس، الطائي حمید عبد النبي 2

http://www.itu.org.eg/Doc12/unit%203.doc
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، عمال بقول جيم "منظمة موجهة نحو المستفيدين"طرفهم، و النظر إلى المكتبة على أنها 

هو ) أو المستفيد بالمصطلح المكتبي(هيريرا و لويس جيرارد، اللذان يعتبران بأن الزبون 

توجه " كمنظمة خدمية"، و هو يجسد الطرح الذي يعتبر المكتبة 1الرئيس األعلى للمنظمة

جل اهتماماتها و جهودها نحو رصد االحتياجات المعلوماتية للمستفيدين، قصد دراستها 

التي تمكن من تلبيتها، أكثر من اعتمادها على الرصيد " الخدمات"والتعرف عليها و تقديم 

" الخدمة المكتبية"توفره، على الرغم من كونه عنصرا أساسيا لتحقيق الوثائقي الذي 

و من هذا المنطلق، أصبحت القضايا المتعلقة بتقديم الخدمة المكتبية . المقدمة للمستفيدين

تتصدر اهتمامات الباحثين ابتداءا من العشرية األخيرة للقرن الماضي، حيث احتل هذا 

دد الدراسات التي تمحورت حوله في مجال علوم الموضوع المرتبة األولى من حيث ع

كما أصبحت الخدمة تمثل عنصرا . 2على سبيل المثال 1993المعلومات بكندا سنة 

و ما يالحظ في هذا السياق، هو . 3المهنة المكتبية بشكل عامفلسفة و أساسيا في هوية 

في األدبيات استعمال أكثر من عبارة أو مصطلح للتعبير عن مفهوم الخدمة المكتبية 

، خاصة فيما يتعلق باستعمال "خدمات المستفيدين"و " خدمات القراء"المتخصصة، مثل 

في معظم " خدمات المعلومات"و " خدمات المكتبات"أو " الخدمات المكتبية"عبارتي 

الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بشكل يكاد يكون متالزم، و سنحاول فيما يلي 

ا، و كذا استعراض نتائج بحث مو تحديد العالقات الموجودة بينه تعريف كلتا العبارتين

، لمعرفة LISTA6و  Emerald5و  Eric4: البيانات ئقي حول كلتا العبارتين في قواعدوثا

    .7مدى اعتماد كل عبارة كمصطلح كشفي و قياس ثقل كل عبارة في كلتا القاعدتين

 

                                                             
  .المرجع السابق. ھیریرا جیم، دو كوتو جونزالیز لویس جیرارد  1

2 Etude de la publication des résultats de la recherche en Sciences de l’information dans trois revues 
québécoises. Argus, vol. 22, n0. 1, 1993. P. 10-25. 
3 RIONDET Odile. Un regard exterieur sur l’identité professionnelle des bibliothécaires. Bulletin des 
Bibliothèques de France, T. 40, n°. 6, 1995. [10 Avril 2006]. [En ligne]: 
http://bbf.enssib.fr/sdx/bbf/pdf/bbf-1995-6/riond.pdf   
4 Education resources Information Center. 
5 The Electronic Management Research Library Database. 
6 Library, Information Science & Technology Abstracts. 

 Information"و " Library services: "تقابلھما باللغة اإلنجلیزیة عبارتي" خدمات معلومات"و " خدمات مكتبیة: "الحظ بأن كلتا العبارتین  7
services ."قي في قواعد المعلومات و ھما العبارتان اللتان تم استعمالھما إلجراء عملیة البحث الوثائERIC  وEmerald  وLISTA.  

http://bbf.enssib.fr/sdx/bbf/pdf/bbf-1995-6/riond.pdf
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 :   تعريف الخدمة المكتبية -1- 3- 3

التعاريف لمفهوم الخدمة المكتبية في األدبيات العلمية المتخصصة، حيث وردت العديد من 

 أحسن قراءة، ألكبر عدد"في أبسط أشكالها بأنها  )Melvil Dewey(عرفها ملفل ديوي 

، معتبرا بذلك بأن الخدمة المكتبية هي توفير أكبر قدر من 1"بأقل كلفة من المراجع

من خالل توفير أنجع و أسهل السبل لوصوله إليها المراجع و المواد المكتبية للمستفيد، 

من جهته في ) Bertrand Calenge(و يركز برتران كالونج . بأقل وقت و جهد و كلفة

تعريفه للخدمة المكتبية على عنصر التواصل بين المكتبة و المستفيد كشرط أساسي 

و نشاطات  كل عمل يدخل ضمن مهام"لتحقيقها، معتبرا بأن الخدمة المكتبية تعكس 

و بالنظر إلى أهمية . 2"بين إحدى مكوناتها و جمهور المستفيدين بااللتقاءالمكتبة، يسمح 

و تجسيدهما ميدانيا،  و التواصل االلتقاءالمجموعات المكتبية كعنصر أساسي لتحقيق هذا 

بين  االلتقاءتمكين و تسهيل "فقد اعتبر نفس المؤلف في موضع آخر بأن مجرد 

، فالخدمة المكتبية بهذا 3"المجموعات الوثائقية للمكتبة يعتبر خدمة مكتبية المستفيدين و

المفهوم تجسد الوساطة الوثائقية بمختلف أشكالها و مستوياتها، من خالل تنظيم اللقاء الذي 

كما وردت تعاريف أخرى للخدمة المكتبية، من بينها . يجمع بين القارئ و المعلومة

لوم المكتبات و التوثيق و المعلومات، الذي يعتبر خدمات تعريف المعجم الموسوعي لع

مصطلح عام "المعلومات التي سنتطرق إليها الحقا نوعا من أنواعها، إذ يعرفها بأنها 

يشير إلى جميع األنشطة المزاولة و البرامج التي تقدمها المكتبات لمقابلة الحاجة إلى 

: سلسلة عريضة من الخدمات مثل و هي بمفردها تشتمل على مدى واسع و. المعلومات

بالذات طبقا الخدمات العامة، و خدمات المعلومات، خدمات اإلعارة التي تقوم بها مكتبة 

                                                             
 15. [1975، 28. ، ع   ǐң    ỷ Ǒ  Ҝ  Ỹǎ Ǒ   ҳ ỷ Ǒ  Ỹ  ỷ Ǒ. قضایا أساسیة في تطویر المكتبة العربیة و اإلسالمیة. عید السید عید عبد اهللا  1

  ]:على الخط]. [2007جویلیة 
http://www.iu.edu.sa/magazine/28/15.htm 

  :لـ ترجمة  2
« Est service tout ce qui dans l’existence et l’activité de la bibliothèque, est rencontre entre un des élements 
de l’organisation et le public ». CALENGE Bertrand. Accueillir, orienter, informer : L’organisation des services 
aux publics dans les bibliothèques. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 1996. P. 22.  

  :ترجمة لـ  3
« Permettre et provoquer la rencontre entre des publics et des collections, c’est faire du service ». Idem. P. 20. 

http://www.iu.edu.sa/magazine/28/15.htm
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أداء كافة األنشطة المكتبية التي تتعلق بمجموعة المكتبة "كما عرفت بأنها . 1"ألهدافها

اريف أخرى تركز بينما جاءت تع. 2"وتنظيم مواردها و تيسير ما بها من معلومات للرواد

كل ما "على دور العاملين بالمكتبة في تقديم الخدمة المكتبية إذ تعتبر هذه األخيرة بأنها 

و إمكانات من  و كل ما توفره المكتبات من أدواتيبذله العاملون بالمكتبات من جهود 

 و تشمل هذه. شأنها االرتفاع بمستوى فعالية اإلفادة من مصادر المعلومات أينما وجدت

الخدمات استقبال القراء و الرد على استفساراتهم و إكسابهم المهارات األساسية الالزمة، 

المساعدة "كما عرفت في السياق ذاته بأنها . 3"لتحقيق التعامل الفعال مع موارد المكتبة

الشخصية المقدمة بواسطة مكتبي أو أخصائي معلومات ألحد أو مجموعة من المستفيدين 

في حين وردت تعاريف أخرى تربط . 4"مالحقة المعلومات المطلوبةللحصول على أو 

يرة بأنها العالقة بين اإلجراءات الفنية المكتبية و الخدمة المكتبية، حيث عرفت هذه األخ

المكتبة، لمساعدة الرواد في و اإلدارية التي يقوم بها موظفو جميع النشاطات الفنية "

يسر و سهولة و فاعلية، مع االلتزام بمبدأ الجودة الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكل 

  .5"في مجال الخدمات المقدمة

يالحظ مما سبق، أن مجمل التعاريف الواردة حول الخدمة المكتبية تركز في جوهرها 

للخدمة على ما تقدمه المكتبة من خدمات، إذ  االصطالحيعلى إسقاط و تطبيق المفهوم 

مستفيد للحصول على المواد المكتبية و المعلومات يظهر مبدأ تقديم يد المساعدة لل

المطلوبة من طرفه، و كذا توفير كل الوسائل المادية و البشرية و التنظيمية التي من 

كما يتضح . شأنها تسهيل و تيسير الوصول إليها بشكل بارز في مجمل هذه التعاريف

، إذ ال يمكن تقديم الخدمة جليا أن هذه العملية تتطلب تدخل كل العناصر المكونة للمكتبة

المكتبية إال من خالل تحقيق أكبر قدر من التواصل و التفاعل بين هذه المكونات، المتمثلة 

أساسا في األرصدة الوثائقية و الموظفين و اإلمكانيات المالية و المادية المسخرة من 

    عة من جهة، طرف المكتبة، باإلضافة إلى مختلف اإلجراءات الفنية و التنظيمية المتب
                                                             

  .261. ص. 1984الكاظمیة للنشر، : الكویت. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثیق و المعلومات. شرف الدین عبد التواب  1
  .67. ص. 1993الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة. مقوماتھا، تنظیمھا، أنشطتھا: الخدمة المكتبیة المدرسیة. كاظم مدحت، عبد الشافي حسن  2
، 1. ، ع27. ، مجǑǏǕ   ỷ Ǒ Ỹҳң. العناصر األساسیة لنجاح الخدمة المكتبیة في المكتبات العامة. مد عودة، مجبل مالزم المالكيعلوي مح  3

  .50. ص. 1992
  .15. ص. 1994مكتبة الملك فھد الوطنیة، : الریاض. خدمات اإلعارة في المكتبة الحدیثة. الحزیمي سعود عبد اهللا  4
  .22. ص. 2000دار صفاء للنشر و التوزیع، : عمان. خدمات المستفیدین من المكتبات و مراكز المعلومات. النوایسة غالب عوض  5
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و جمهور المستفيدين من خدمات المكتبة بمختلف فئاتهم و سلوكاتهم المعلوماتية من جهة 

الغموض الناتج عن الترجمة الخاطئة لعبارة و تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى . أخرى

"Services techniques" المصالح التقنية أو الفنية"، التي تعبر في حقيقة األمر عن" ، 

هي األقسام اإلدارية للمكتبة التي تتم فيها مختلف العمليات المتعلقة بالمعالجة الفنية  و

و التي كثيرا ما يعبر عنها كذلك . للوثائق مثل الفهرسة و التصنيف و التكشيف و غيرها

إذ كثيرا ما يتم ). Back-officeأو  Services internes" (المصالح الداخلية"بعبارة 

" الخدمات الفنية"ارة إلى اللغة العربية بشكل خاطئ باستعمال عبارة ترجمة هذه العب

حيث أدت هذه الترجمة الخاطئة إلى تقسيم ". المصالح الفنية"عوض استعمال عبارة 

الخدمات : خاطئ للخدمات المكتبية في الكثير من األدبيات المتخصصة إلى نوعين هما

نية غير المباشرة، حيث أن هذا النوع الثاني المباشرة الموجهة إلى القراء، و الخدمات الف

فنية تمهد و تحضر لتقديم " إجراءات و عمليات"و إنما " خدمات"ال يمكن اعتباره 

  .  الخدمات المقدمة من طرف المكتبة، و تتم خارج نطاق تدخل المستفيد

 :تعريف خدمات المعلومات -2- 3- 3

كثيرا عن تلك التي " المعلوماتخدمات "ال تختلف أغلب التعاريف الواردة حول مفهوم 

و يرجع ذلك إلى التقارب الكبير في مجاالت تطبيق . تعرضنا إليها حول الخدمة المكتبية

كلتا العبارتين، اللتان تستعمالن للتعبير عن التسهيالت المقدمة لتمكين المستفيد من 

خدمات الحصول على المعلومات بمختلف أشكالها، حيث تكون هذه التسهيالت في شكل 

و ال بدا من اإلشارة . تختلف حسب أغراضها و طرق تقديمها و فئات المستفيدين منها

كذلك في هذا الصدد، إلى الغموض الناتج عن بعض الترجمات الخاطئة لعبارتي 

"Information services " و"services d’information " باللغتين اإلنجليزية        

باللغتين المذكورتين معنيين " Service"حيث تحمل كلمة . بيةو الفرنسية في األدبيات العر

مختلفين حسب السياق الذي تستعمل فيه، كثيرا ما يغفل عنهما المؤلفون عند ترجمة هذه 

  :  الكلمة إلى اللغة العربية وهما

 .كما تطرقنا إليه سابقا" الخدمة"المعنى األول مرتبط بمفهوم  - 1
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، و هي قسم "كمصلحة"كخدمة، و إنما " Service"مة المعنى الثاني الذي ال يعتبر كل - 2

مسؤول " كجهاز"، أو من األقسام اإلدارية لمؤسسة معينة، التي تنظم وفقا لهيكلها التنظيمي

 . عن تقديم خدمات المعلومات

 Services"باإلنجليزية أو " Information services"فكثيرا ما يتم ترجمة عبارتي 

d’information "على الرغم من أن "خدمات المعلومات"باستخدام عبارة  بالفرنسية ،

مصالح "السياق الذي وظفت فيه العبارتين باللغتين المذكورتين يعبر عن مفهوم 

، أو عن األقسام للداللة عن األجهزة المسؤولة عن تقديم خدمات المعلومات" المعلومات

س عن الخدمات التي تقدمها هذه و لي المكلفة بتقديم تلك الخدمات، اإلدارية داخل المؤسسة

  .   األجهزة للمستفيدين

هذا، و يعرف المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلومات خدمات المعلومات 

خدمة تهيئها مكتبة متخصصة هدفها جذب انتباه المستفيدين إلى المعلومات التي في "بأنها 

ها، و يتم هذا عن طريق تمرير ورقة حوزة المكتبة أو مراكز المعلومات و ذلك توقعا لطلب

باألخبار، و مسح اإلنتاج األدبي و قوائم القراءة و المختصرات و االقتباسات من المقاالت 

و يتضح من هذا التعريف، أنه يميز بين مجاالت تطبيق ". 1المنشورة في المقاالت

ى المكتبات الخدمات المكتبية و خدمات المعلومات، حيث يقتصر تقديم هذه األخيرة عل

المتخصصة و مراكز التوثيق و المعلومات، بينما تختص المكتبات بمختلف أنواعها بتقديم 

و قد أكد حشمت قاسم هذا التصنيف من خالل تعريفه لخدمات . الخدمات المكتبية

الناتج النهائي الذي يحصل عليه المستفيد من المعلومات، و الذي يتأتى "المعلومات بأنها 

عل بين ما يتوافر ألجهزة المعلومات من موارد مادية و بشرية، فضال عن تنفيذ نتيجة للتفا

و ترتبط هذه الخدمات بطبيعة نشاط المستفيدين      . بعض العمليات و اإلجراءات الفنية

أي أن كل خدمة من هذه الخدمات تهدف إلى مساعدة . و أنماط إحتياجاتهم إلى المعلومات

.     عينة من العقبات التي يضعها تفجر المعلومات في سبيلهالمستفيد على تخطي عقبة م

البحث في اإلنتاج الفكري، و اإلحاطة الجارية، و البث : و من أمثلة هذه الخدمات

                                                             
  .561. ص. 1988دار المریخ، : الریاض. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلومات. الشامي أحمد محمد، حسب اهللا سید  1 
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كما يعرفها ذات المؤلف ". 1للمعلومات، و الترجمة العلمية و تحليل المعلومات االنتقائي

        ) جهاز المعلومات(عناصر النظام الحصيلة النهائية لتفاعل "في موضع آخر بأنها 

و مكوناته المادية و البشرية بما فيها المستفيدون أنفسهم، و تتوقف فعالية هذه الخدمات 

و هو تأكيد لمبدأ تحقيق التفاعل القوي بين مختلف ". 2على مدى اكتمال هذا التفاعل

المكتبية أو بخدمات  األطراف المتدخلة في تقديم الخدمة، سواء تعلق األمر بالخدمات

 Les" (ليس واطسن"و قد ورد تعريف آخر لخدمات المعلومات من طرف . المعلومات

Watson( يربط بينها و بين الخدمات المقدمة من طرف المكتبات الجامعية، إذ يعرفها ،

تلك التسهيالت الناتجة عن العمل المشترك الذي يتم بين المكتبة الجامعية و مركز "بأنها 

 فهي ال تعني ضم أو دمج الجهتين مع بعضهما البعض، . صلحة الحاسوب بالجامعةأو م

 احتياجاتو إنما تعبر على ضرورة أن تعمل كلتا الجهتين في إطار شراكة فعالة لتلبية 

إذ يعتبر هذا التعريف بأن خدمات المعلومات تمثل مستوى أرقى للخدمات ". 3المستفيدين

ب توظيف إمكانيات تكنولوجية أكبر في إطار عمل مشترك المكتبية، و أن تقديمها يتطل

و يفهم مما سبق، بأن كال من الخدمات المكتبية . بين المكتبة و مركز الحاسوب بالجامعة

و خدمات المعلومات ترميان إلى تحقيق الهدف نفسه، و لكن باستعمال وسائل وأساليب 

  :من خالل مختلفة، إذ يظهر التمييز بين كال النوعين من الخدمة

فالخدمة المكتبية تركز على الوثيقة، بينما تركز : المادة التي تركز عليها كل خدمة -

 .الخدمة المعلوماتية على محتوى الوثيقة و هي المعلومة

 درجة االعتماد على التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال في إنتاج و تقديم -

 اتـالخدمة و استغاللها، بحيث تعتمد خدمات المعلومات بشكل أكبر على هذه التكنولوجي

 .مقارنة بالخدمات المكتبية

                                                             
  .65. ص. 1985دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، : القاھرة. كالھامقوماتھا و أش: خدمات المعلومات. قاسم حشمت  1
  .153. ص. المرجع نفسھ  2
  : ترجمة لـ  3

« Information Services refers to support provided through the concerted actions of the library and Computer 
Center or Service. This does not imply convergence, merger or integration, but it does mean that both units 
have to work in active partnership in supporting users ». WATSON Les. Information Services: A Mission and 
Vision. Ariadne, Issues 14, Maech 1998. [17 Juillet 2007]. [En ligne]: 
http://www.ariadneac.uk/issue14/main   

http://www.ariadneac.uk/issue14/main
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المشار إليها من حيث  االختالفاتطبيعة الخدمات التي يضمها كل نوع، بحيث أدت  -

حديثة على التكنولوجيات ال االعتمادالمادة التي تركز عليها كل فئة من الخدمات، و درجة 

و نستعرض في هذا . إلى تشكيل خدمات مختلفة من حيث الطبيعة و من حيث الشكل

الجدول الخدمات التي تندرج ضمن فئة الخدمات المكتبية، و تلك التي تضمها فئة خدمات 

خدمات "، الذي استعمل عبارة 1المعلومات حسب التصنيف الذي وضعه عوض النوايسة

 :لتا الفئتين من الخدماتكمصطلح شامل يضم ك" المستفيدين

  خدمـات المستـفيديـن

  خـدمـات المعلـومـات  الخـدمـات المكتبيـة

 .خدمة اإلعارة -2

 .خدمة التصوير -3

 .الخدمة المرجعية -4

 .الخدمة البيبلوغرافية -5

 .الخدمات اإلعالمية -6

 .خدمة تدريب المستفيدين -7

  .خدمات الدوريات -8

 .خدمة اإلحاطة الجارية -

 .للمعلوماتخدمة البث االنتقائي  -10

 .خدمة التكشيف -11

 .االستخالصخدمة  -12

 .خدمة البحث باالتصال المباشر -13

 .خدمة استرجاع المعلومات -14

  .خدمة الترجمة -15

  "خدمات المعلومات"و " الخدمات المكتبية"الخدمات التي تدخل ضمن فئتي : 14جدول رقم ال

تتسم " الخدمات المكتبية"يالحظ من خالل هذا الجدول بأن الخدمات التي تدخل ضمن فئة 

بالطابع التقليدي على الرغم من اعتمادها و لو بشكل نسبي على التكنولوجيات الجديدة 

للمعلومات و االتصال نتيجة لحركة الحوسبة الواسعة التي شهدتها المكتبات خالل 

نظم آلية تمكن من حوسبة كل وظائفها، على عكس تلك التي السنوات الماضية، و توفر 

التي تقوم بشكل يكاد يكون كليا على التكنولوجيات " خدمات المعلومات"تدخل ضمن فئة 

الجديدة، و هو ما يفسر ضرورة أن تتوفر لدى المكتبات أحدث التقنيات، و أن تعمل في 

                                                             
  .المرجع السابق. النوایسة غالب عوض  1
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قديم الدعم التكنولوجي الالزم لتقديم إطار شراكة فعالة مع مختلف الجهات التي من شأنها ت

  .   هذا النوع من الخدمات

من خالل البحث في قواعد " خدمات المعلومات"و " الخدمات المكتبية"مفهوم  -3- 3- 3

 :المعلومات

، ERIC: قواعد معلومات للقيام بهذا البحث الوثائقي، و هي قواعد) 03(تم اختيار ثالث 

Emerald  وLISTA . هذه القواعد إما لتخصصها في مجال علوم  اختيارو يرجع سبب

، أو الحتوائها على عدد كبير LISTAالمكتبات و المعلومات كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة 

من المصادر المعلوماتية المتخصصة في هذا المجال من مقاالت دوريات و كتب و تقارير 

. Emeraldو  ERICدتي و غيرها من المصادر األخرى، كما هو الحال بالنسبة لقاع

الخدمات "ويهدف هذا البحث إلى توضيح بعض الجوانب المتعلقة بمفهوم مصطلحي 

  :من خالل" خدمات المعلومات"و " المكتبية

دراسة توجهات استعمال كل عبارة كمصطلح كشفي في كل قاعدة، من خالل معرفة  -

منفصل أو بشكل  المصطلح األكثر استعماال و مستوى استعمال العبارتين إما بشكل

 .مشترك

دراسة التعاريف الواردة للعبارتين و العالقات الداللية التي تربط بينهما في المكانز  -

و قد جاءت نتائج هذا البحث . الخاصة بقواعد المعلومات التي تمت مساءلتها إن وجدت

  : الوثائقي في قواعد المعلومات المذكورة أعاله موضحة في العناصر التالية

 : Eric تحليل نتائج البحث في قاعدة -3-1- 3- 3

من أهم قواعد المعلومات في علوم التربية و العلوم المرتبطة بها،  ERICتعتبر قاعدة 

التابع لوزارة التربية بالواليات المتحدة ) IES1(يشرف عليها معهد علوم التربية 

استشهادات، مستخلصات، باإلضافة إلى البيانات (األمريكية، تتيح تسجيالت بيبليوغرافية 

إلى  1966ألف مادة مكشفة منذ سنة  200مليون و  1ألكثر من ) البيبليوغرافية األخرى

ت الدوريات، الكتب، مقاال: يومنا هذا، و تغطي مختلف أشكال األوعية الفكرية مثل

                                                             
1 Institute of Education sciences. 
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تقارير البحوث، أوراق المؤتمرات، التقارير الفنية، الوثائق الرسمية الحكومية، و غيرها 

 600يبلغ عدد الدوريات المكشفة بهذه القاعدة أكثر من . من األوعية المعلوماتية األخرى

ملفات  ألف وثيقة بنصها الكامل في شكل 115عنوانا، باإلضافة إلى توفيرها ألكثر من 

PDF1  مجانا انطالقا من موقعها على شبكة اإلنترنت، و هي تنتمي في معظمها إلى فئة

األدبيات الرمادية مثل أوراق المؤتمرات و التقارير الفنية، فضال عن عدد كبير من 

كما تصدر القاعدة كذلك في شكل أقراص مضغوطة منذ  .2مقاالت الدوريات و الكتب

و هي موجهة إلى فئات . 3إصدارها بانتظام بشكل فصلي ، يتم تحديثها و1986سنة 

عريضة من الباحثين في علوم التربية باإلضافة إلى علوم المكتبات و المعلومات، حيث 

 College: "تقدم عددا كبيرا من أهم الدوريات العلمية المتخصصة في المجال مثل دورية

and Research Libraries " و دورية"International Information and Library 

review"كما تتميز . ، و هو أحد أسباب اختيارنا لهذه القاعدة للقيام بهذا البحث الوثائقي

هذه القاعدة كذلك بوضعها للمكنز المعتمد في عملية التكشيف تحت تصرف الباحث في 

أنسب موقعها على الشبكة العالمية، إذ يمكن لهذا األخير القيام بالبحث ضمنه و اختيار 

 ات التي يضمهافالواصفات إلجراء بحثه الوثائقي، باإلضافة إلى تقديمه لتعاريف الواص

  . 4والعالقات الداللية المرتبطة بها

 Library" (خدمات مكتبية: "و قد اتضح لنا بعد البحث في هذا المكنز، بأن كلتا العبارتين

services ( خدمات المعلومات"و) "Information services (ستعمالن كواصفتين ت

معتمدتين للتكشيف في القاعدة، حيث مكننا ذلك من الحصول على تعريف كل عبارة 

  منهما كمصطلح كشفي باإلضافة إلى العالقات الداللية التي تربط بينهما، و قد جاءت هذه 

  :المعطيات على الشكل التالي

                                                             
1 Portable Document Format. 
2 Education resources Information Center.  About ERIC : Overview. Washington D. C.: Institute of Education 
sciences, 2007. [17 Juillet 2007]. [En ligne]: 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/about/about_eric.html 

الوراق للنشر و مؤسسة : عمان. و خدمات المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة: مصادر المعلومات. الوردي زكي حسین، المالكي مجبل الزم  3
  .195.ص. 2002التوزیع، 

  :على العنوان اإللكتروني التالي ERICیمكن اإلطالع على مكنز قاعدة   4
http://www.eric.ed.gov/thesaurus 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/about/about_eric.html
http://www.eric.ed.gov/thesaurus
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   ) Library services": (للخدمات المكتبية" ERICتعريف مكنز قاعدة   - 3-1-1- 3- 3

الواصفات التي يضمها من خالل تحديد مجال تغطيتها، بمعنى  ERICيعرف مكنز قاعدة 

تحديد المواضيع التي يمكن وصفها باستعمال تلك الواصفة، باإلضافة إلى العالقات الداللية 

و قد جاء . المرتبطة بها، من خالل تحديد المصطلحات العامة و الخاصة و المجاورة

  :على الشكل التالي Library services(1" (خدمات مكتبية"مكنز لمصطلح تعريف ال

يغطي المصطلح كل المواضيع المتعلقة باقتناء و انتقاء و تقييم و تنظيم : مجال التغطية -

 .و إتاحة المعلومات في المكتبات

 Information" (خدمات المعلومات"يحدد المكنز مصطلح : المصطلحات العامة -

services (للخدمات المكتبية"صطلح عام كم." 

، من "للخدمات المكتبية"مصطلح مجاور  20يحدد المكنز : المصطلحات المجاورة -

مراكز المعلومات، التعاون بين المكتبيين و أعضاء هيئة التدريس، شبكات : بينها

 .المكتبات، الخدمات المرجعية، البث االنتقائي للمعلومات و غيرها

 ز كذلك المواضيع التي يمكن وصفها باستعمال هذا المصطلح،يحدد المكن: يستعمل لـ -

تنمية المجموعات المكتبية، الخدمة  : موضوعا، مثل 18و التي ال يقل عددها عن 

    المرجعية اإلفتراضية، اإلعارة بين المكتبات، المعالجة الفنية للوثائق، المصالح الفنية 

  .2و غيرها من المواضيع األخرى

 Information": (لخدمات المعلومات" ERICتعريف مكنز قاعدة  - 3-1-2- 3- 3

services( 

في ) Information services( "خدمات المعلومات"مصطلح وقد جاء تعريف 

  :المكنز ذاته على النحو التالي

                                                             
  .ص. .أنظر الملحق رقم  1
  :على العنوان اإللكتروني التالي) Library services" (خدمات مكتبیة"لمصطلح  ERICیمكن اإلطالع على التعریف الكامل لمكنز قاعدة   2

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fc
ustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoDetail&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1ter
m=Library+Services&portlet_thesaurus_1pageNumber=1&_pageLabel=Thesaurus 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride
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  يغطي المصطلح مختلف النشاطات المتعلقة بانتقاء و تنظيم و تجميع : مجال التغطية -

 .باإلضافة إلى النظم و التسهيالت المتعلقة بإتاحة المعلومات و بثها و إتاحة المعلومات،

كمصطلح عام ) Services" (الخدمات"يحدد المكنز مصطلح : المصطلحات العامة -

 ".خدمات المعلومات"لمصطلح 

مصطلحات خاصة تدخل تحت ) 05(يحدد المكنز خمس : المصطلحات الخاصة -

إتاحة "، "مع المستفيدين من المعلوماتمجت: "، و هي"خدمات المعلومات"مصطلح 

 ".خدمات مرجعية"، "خدمات مكتبية"، "معالجة المعلومات"، "المعلومات

لخدمات "مصطلحا مجاورا  19يحدد المكنز ما ال يقل عن : المصطلحات المجاورة -

الوصول إلى المعلومات، مراكز المعلومات، إدارة المعلومات، : ، من بينها"المعلومات

معلومات، مصادر المعلومات، المكتبات، المعلومات العلمية و التقنية و غيرها شبكات ال

 .1من المصطلحات المجاورة األخرى

في " و خدمات المعلومات" الخدمات المكتبية"العالقات الداللية بين  - 3-1-3- 3- 3

 :ERICمكنز قاعدة 

" الخدمات المكتبية"لمصطلحي  ERICيتضح من خالل التعاريف الواردة في مكنز قاعدة 

خدمات "، أن ثمة عالقة داللية بينهما، تكمن في كون مصطلح "وخدمات المعلومات

، فمن وجهة نظر"الخدمات المكتبية"يعتبر كمصطلح عام لمصطلح " المعلومات

المكنز، تعتبر الخدمات المكتبية جزءا من خدمات المعلومات التي تعتبر هي بدورها جزءا 

  :ح أشمل و أعم و هو الخدمات، و هذا ما يعبر عليه الشكل التاليمن مصطل

  

  

  

  
                                                             

على العنوان اإللكتروني ) Information services" (خدمات المعلومات"لمصطلح  ERICیمكن اإلطالع على التعریف الكامل لمكنز قاعدة   1
  :التالي

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fc
ustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoDetail&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1ter
m=Information+Services&portlet_thesaurus_1pageNumber=1&_pageLabel=Thesaurus 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride
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  "خدمات مكتبية"و " خدمات المعلومات"عالقات الداللية بين مصطلحي ال: 17الشكل رقم 
  ERICفي مكنز قاعدة 
  :، فقد جاءت ممثلة في الجدول التالي1أما عن النتائج المحصل عليها في عملية البحث

  اإلنجليزيةمعادلة البحث باللغة   معادلة البحث باللغة العربية

نتائج البحث في 

حقل الكلمات 

  المفتاحية

%  

  library services »  12260  75.34 »  "خدمات مكتبية" -1

 information services » 4949  30.41 » "خدمات معلومات" -2

 "خدمات معلومات" و" خدمات مكتبية" -3
« library services »AND« information 

services » 
938  05.76 

  "خدمات معلومات" دون" خدمات مكتبية" -4
« library services »NOT« information 

services » 
11322  69.58 

  "خدمات مكتبية " دون" خدمات معلومات " -5
« information services »NOT« library 

services » 
4011  24.65 

 :المجموع

  "خدمات معلومات" أو" خدمات مكتبية" -6

Total : 

 « library services »OR« information services » 
16271 99.99 

  ERICنتائج عملية البحث في قاعدة : 15الجدول رقم 

تمت عملية البحث باستعمال طريقة البحث المتقدم التي توفرها القاعدة، حيث استعملت 

" خدمات المعلومات"و ) Library services" (الخدمات المكتبية"عبارتي 

)Information services ( كواصفتي بحث في حقل الكلمات المفتاحية، و قد اعتمدنا

تقنية البحث بالمنطق البوليني وفق استراتيجيات بحث معتمدة قصد تضييق و توسيع 

مجال البحث باستعمال المعامالت البحثية المناسبة، و هو ما مكننا من صياغة جملة من 

  :تجيب للمتطلبات البحثية التاليةمعادالت بحث بسيطة   و مركبة تس

                                                             
  .28/07/2007تم إجراء عملیة البحث یوم   1

 اتـدمـخ

 خدمات المعلومات

مجتمع 
  المستفيدين 
 من المعلومات

  إتاحة
 المعلومات 

  معالجة
 المعلومات 

خدمات 
 مكتبية

خدمات 
 مرجعية

 مصطلح عام

 مصطلح خاص

 م ع

 خم  خم 
 خم 

 خم  م خ
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خدمات "أو " خدمات مكتبية("في الجدول  6تمكن معادلة البحث التي تحمل الرقم  -

، من التعرف على مجموع المواد المعلوماتية التي تضمها القاعدة، و التي ")معلومات

كشفت باستعمال المصطلحين المعتمدين في البحث سواء بصفة منفصلة أو مع بعضهما   

 . مادة 16271حيث قدر عددها بـ ). OR(" أو"و ذلك باستعمال معامل البحث 

في الجدول من التعرف على مجموع  1بينما تمكن المعادلة البسيطة التي تحمل رقم  -

سواء بشكل منفصل " خدمات مكتبية"المواد التي تضمها القاعدة المكشفة باستعمال عبارة 

و التي قدر عددها حسب النتائج ". معلوماتخدمات "أو بشكل مشترك مع عبارة 

و هي تمثل أكبر نسبة استعمال في القاعدة . مادة 12260الموضحة في الجدول بـ 

  :مثلما هو موضح في الشكل التالي %75.34بنسبة " خدمات معلومات"مقارنة بعبارة 

  

  
خدمات "مع أو بدون عبارة "خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 18الشكل رقم 

  ERICفي قاعدة " معلومات
في الجدول، فهي تمكن من معرفة مجموع المواد  2أما عن المعادلة الحاملة للرقم  -

، سواء بشكل منفصل أو ERICفي قاعدة " خدمات المعلومات"المكشفة باستعمال عبارة 

مادة، و هي بالطبع  4949، حيث قدر عددها بـ "خدمات مكتبية"مع عبارة  باإلشتراك

من مجموع المواد المكشفة بكلتا العبارتين في القاعدة  %30.41تمثل نسبة أقل تقدر بـ 

 .6الممثل في المعادلة رقم 

من تضييق ") خدمات معلومات"و " خدمات مكتبية(" 3في حين تمكن المعادلة رقم  -

مجموع المواد التي كشفت باستعمال كلتا العبارتين في الوقت نفسه فقط،  البحث و معرفة

، حيث تبين النتائج بأن النسبة التي تمثلها هذه )AND(" و"و ذلك باستعمال معامل البحث 

    %05.76الفئة مقارنة بمجموع المواد المكشفة بكلتا العبارتين تعتبر ضعيفة، و تقدر بـ 

 علوماتخدمات م خدمات مكتبية

 75.34%  
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المجموع المشار إليه أعاله، و الشكل التالي يقدم صورة  مادة من 938أي ما يعادل 

 :أوضح عن ذلك

  

 
  

  فقط " خدمات معلومات"و  " خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارتي : 19الشكل رقم 
 ERICفي قاعدة 

من ") خدمات معلومات"دون " خدمات مكتبية("في الجدول  4و تمكن المعادلة رقم  -

فقط، مع " خدمات مكتبية"، باستعمال عبارة ERICمعرفة مجموع المواد المكشفة في قاعدة 

باستعمال معامل " خدمات معلومات"إقصاء تلك التي كشفت بشكل مشترك مع عبارة 

من  %69.58مادة بنسبة  11322ددها بـ و التي قدر ع). NOT" (دون"اإلقصاء 

و من جهة أخرى، فإن هذا العدد يمثل نسبة . 6مجموع المواد الممثل في المعادلة رقم 

مع أو بدون عبارة " خدمات مكتبية"من مجموع المواد المكشفة باستعمال عبارة  92.36%

كبر الستعمال و هو ما يؤكد التوجه األ. 1الممثلة في المعادلة رقم " خدمات معلومات"

لتكشيف المواد التي تتناول هذا " خدمات معلومات"مقارنة بعبارة " خدمات مكتبية"عبارة 

 :من خالل الشكل التالي 4و يمكن تمثيل المعادلة رقم . ERICالموضوع في قاعدة 

  

  

           
  

خدمات "فقط دون عبارة " خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 20الشكل رقم 
 ERICفي قاعدة " معلومات

 خدمات مكتبية علوماتخدمات م

 05.76%  

 علوماتخدمات م

 69.58%  

 دون خدمات مكتبية

 و
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من ") خدمات مكتبية"دون " خدمات معلومات(" 5و على عكس ذلك، تمكن المعادلة رقم  -

فقط، " خدمات معلومات"، باستعمال عبارة ERICمعرفة مجموع المواد المكشفة في قاعدة 

باستعمال معامل " خدمات مكتبية"ء تلك التي كشفت بشكل مشترك مع عبارة مع إقصا

حيث . 4حيث جاءت النتائج مؤكدة لتلك المرتبطة بالمعادلة رقم ). NOT" (دون"اإلقصاء 

فقط من المجموع  %24.65مادة بنسبة  4011قدر عدد المواد التي تشكل هذه الفئة 

من مجموع المواد المكشفة  %81.05بينما يمثل هذا العدد . 6الممثل في المعادلة رقم 

الممثلة في المعادلة " خدمات مكتبية"مع أو بدون عبارة " خدمات معلومات"باستعمال عبارة 

تم " خدمات معلومات"بالجدول، و هو يدل على أن أغلبية المواد المكشفة بعبارة  2رقم 

 :5و يعكس الشكل التالي المعادلة رقم ". خدمات مكتبية"تكشيفها بشكل منفصل عن عبارة 

  

      
  

خدمات "فقط دون عبارة " خدمات معلومات"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 21الشكل رقم 
  ERICفي قاعدة " مكتبية

أن هناك إتجاه أكبر نحو استعمال عبارة  ERICيتضح من خالل نتائج البحث في قاعدة 

للتعبير عن المواضيع ذات العالقة بهذا المجال، ) Library services" (خدمات مكتبية"

الذي يشير بأن نسبة استعمال هذا المصطلح الكشفي . 3مثلما هو موضح في الجدول رقم 

"         خدمات مكتبية"المفتاحية من مجموع المواد المكشفة بعبارتي في كشاف الكلمات 

كما يمكن تفسير ذلك من خالل إعتماد مستوى . %75.34تقدر بـ " خدمات معلومات"و 

تكشيف أعمق من طرف المكشفين عند معالجة المواد ذات العالقة بالموضوع، على 

في " خدمات معلومات"مصطلح هو مصطلح خاص ل" خدمات مكتبية"اعتبار بأن مصطلح 

مما يؤدي إلى تكشيف أغلب . 07كما هو موضح في الشكل رقم  ERICمكنز قاعدة 

  ".  خدمات مكتبية"المواد التي تعالج هذا الموضوع باستعمال المصطلح الخاص 

 24.65%  

 خدمات مكتبية علوماتخدمات م
 دون
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 :Emeraldتحليل نتائج البحث في قاعدة  -3-2- 3- 3

، من 2001مل التسمية نفسها منذ سنة يعتبر الناشر الذي يصدر هذه القاعدة، و الذي يح

أكبر المؤسسات المختصة في نشر الدوريات العلمية و قواعد المعلومات المتخصصة في 

مجاالت علوم اإلدارة و التسيير، و علوم المكتبات و المعلومات و إدارة المعرفة، و علوم 

الباحثين  من طرف مجموعة من 1967تم تأسيسه سنة . الهندسة بمجاالتها المختلفة

بالمملكة المتحدة مع صدور أول دورية علمية متخصصة في علوم التسيير خالل السنة 

نفسها، و قد عرفت هذه المؤسسة تطورا كبيرا منذ نشأتها، حيث أصبحت اليوم تصدر 

دورية علمية، و تنتج أكبر قواعد المعلومات المتخصصة في المجاالت  170أكثر من 

من الناشرين األوائل الذين شرعوا في تقديم منتوجاتهم العلمية  المذكورة أعاله، و تعتبر

و هي تصدر . 1995لمية، و ذلك منذ سنة والوثائقية في شكل إلكتروني عبر الشبكة العا

العديد من عناوين الدوريات المتخصصة في علوم المكتبات و المعلومات و إدارة المعرفة 

، 1927التي يعود تاريخ أول صدور لها إلى سنة  Library Review: من أبرزها

 Libraryو مجلة  The Electronic Libraryباإلضافة إلى عناوين أخرى مثل مجلة 

Management. و المعلوماتية مثل وعة أخرى من المنتوجات الوثائقية كما تقدم مجم

Emerald LibraryLinkج موحدة ، و هي عبارة عن بوابة معلومات تتيح عبر نقطة ولو

و المعلومات و إدارة  مجموعة كبيرة من المصادر المعلوماتية في مجاالت المكتبات

المعرفة، تضم دراسات ميدانية و إحصائيات و أدلة عمل موجهة للمختصين في هذه 

. باإلضافة إلى بوابات مماثلة متخصصة في مجاالت علوم التسيير و الهندسة. المجاالت

لقياس استعمال المصادر  Counterانخراطها في مشروع كما تتميز هذه القاعدة ب

التي ) OpenUrl(المعلوماتية اإللكترونية التي يقدمها، و اعتمادها لتقنية الرابط المفتوح 

و توفر هذه القاعدة عبر موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت . 1سنتعرض إليها الحقا

                                                             
1 Emerald Group Publishing Limited. About Emerald : 40 Years in Publishig 1947 – 2007. Bradford, UK: Emerald 
Group Publishing Limited, 2007.  [17 Juillet 2007]. [En ligne]: 
http://www.emeraldinsight.com/info/about_emerald/overview/About_Emerald_Leaflet/about_emerald_40.p
df 

http://www.emeraldinsight.com/info/about_emerald/overview/About_Emerald_Leaflet/about_emerald_40.p
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، 1مساءلة عدة حقول في عملية بحث واحدة إمكانية البحث البسيط و المتقدم الذي يمكن من

) Library services" (الخدمات المكتبية"حيث قمنا بإجراء عملية البحث على مصطلحي 

في حقل الكلمات المفتاحية، وتحصلنا ) Information services" (خدمات المعلومات "و 

  :     2على النتائج التالية

  البحث باللغة اإلنجليزيةمعادلة   معادلة البحث باللغة العربية

نتائج البحث في 

حقل الكلمات 

  المفتاحية

%  

  library services »  216  26.37 »  "خدمات مكتبية" -1

 information services » 585  71.42 » "خدمات معلومات" -2

 "خدمات معلومات" و" خدمات مكتبية -3"
« library services »AND« information 

services » 
27  03.29 

  "خدمات معلومات" دون" خدمات مكتبية" -3
« library services »NOT« information 

services » 
234  28.57 

  "خدمات مكتبية " دون" خدمات معلومات " -4
« information services »NOT« library 

services » 
558  68.13 

 :المجموع

  "خدمات معلومات" أو" خدمات مكتبية" -5

Total : 

 « library services »OR« information services » 
819 99.99 

  Emeraldنتائج عملية البحث في قاعدة : 16الجدول رقم 

، يتضح من خالل هذا الجدول بأن ERICعلى عكس النتائج المحصل عليها في قاعدة 

، "خدمات معلومات"أغلبية المواد ذات العالقة بموضوع الخدمات، تكشف باستعمال عبارة 

في  ")خدمات معلومات(" 2تحمل الرقم و هو ما توضحه معادلة البحث البسيطة التي 

بشكل  من مجموع المواد المكشفة بكلتا العبارتين سواء %71.42التي تبين بأن الجدول، 

خدمات ("في الجدول  5الذي توضحه المعادلة المركبة رقم  -منفصل أو مع بعضهما 

" خدمات معلومات"، تم تكشيفها باستعمال مصطلح -") خدمات معلومات"أو " مكتبية

)Information services(،  و هو ما 819مادة من مجموع  585و هو ما يعادل ،

  :يوضحه الشكل التالي

                                                             
  :على العنوان اإللكتروني التالي Emeraldالبحث في قاعدة یمكن   1

http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?hdAction=menu_ca_sb_quick_search&hdBrows
erId=-1397427434 

  .29/07/2007تم إجراء عملیة البحث یوم   2

http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?hdAction=menu_ca_sb_quick_search&hdBrows
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خدمات "مع أو بدون عبارة "خدمات معلومات "نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 22الشكل رقم 
 Emeraldفي قاعدة " مكتبية 

إلى عدد  ")خدمات معلومات"أو" خدمات مكتبية("في الجدول  3بينما تشير المعادلة رقم  -

مادة أي ما يوازي  27العبارتين فقط، الذي يعتبر ضعيفا يقدر بـ المواد المكشفة بكلتا 

و قد يفسر ذلك من خالل ، 5فقط من المجموع الكلي الموضح في المعادلة رقم  03.29%

تتجلى  و ،Emeraldالمكشفين بقاعدة  وجهة نظرعدم تقارب مفهوم كلتا العبارتين من 

  :بصورة أوضح من خالل الشكل التالي هذه المعادلة

  

  
  

  فقط " خدمات معلومات"و  " خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارتي : 23الشكل رقم 
 Emeraldفي قاعدة 

في الجدول، فهما تشيران إلى نسبة استعمال كل مصطلح  5و 4أما المعادلتين رقم  -

كشفي بشكل منفصل في القاعدة، حيث جاءت النتائج مؤكدة لألرقام الواردة في المعادلتين 

 234إلى أن ") خدمات معلومات"دون " خدمات مكتبية(" 4إذ تشير المعادلة رقم . 2و  1

بشكل منفصل، أي ما يمثل نسبة " خدمات مكتبية"عبارة  مادة تم تكشيفها باستعمال

     ، 1، و هي نسبة مقاربة لتلك الواردة في المعادلة رقم من المجموع  العام 28.57%

 :و التي يعبر عنها الشكل التالي

  

 

 خدمات مكتبية علوماتخدمات م

 71.42%  

 علوماتخدمات م خدمات مكتبية

 03.29%  

 و
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خدمات "فقط دون عبارة " خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 24الشكل رقم 
  Emeraldفي قاعدة " معلومات

 
إلى ") خدمات مكتبية" دون" خدمات معلومات(" 5و عكس ذلك، تشير المعادلة رقم  -

، حيث تشير Emeraldفي قاعدة " خدمات معلومات"التوجه األكبر نحو استعمال عبارة 

المكشفة بكلتا العبارتين، تم تكشيفها باستعمال عبارة  من مجموع المواد %68.13إلى أن 

حسب ما  819مادة من مجموع  558، و هو ما يعادل بشكل منفصل" خدمات معلومات"

  :هو موضح في الشكل التالي

  

  
  

خدمات "فقط دون عبارة " خدمات معلومات"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 25الشكل رقم 
 Emeraldفي قاعدة " مكتبية

  

كبر نسبة استعمال لتكشيف المواد أتمثل " خدمات معلومات"و عليه، نستنتج بأن عبارة 

في قاعدة " خدمات مكتبية"التي تعالج المواضيع ذات العالقة بالخدمات مقارنة بعبارة 

Emerald على عكس النتائج المحصل عليها في قاعدة ،ERIC . و هو ما يعبر عن عدم

المصطلحين مما أدى إلى اختالف نسب و توجهات  م المرتبطة بكالاستقرار المفاهي

  . في كل قاعدةاستعمالهما 

 علوماتخدمات م خدمات مكتبية

28.57%  

 دون

 دون خدمات مكتبية علوماتخدمات م

68.13%  
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 :LISTA1تحليل نتائج البحث في قاعدة  -3-3- 3- 3

تعتبر من أهم قواعد المعلومات في مجاالت علوم المكتبات و تكنولوجيا المعلومات 

عنوان  600، و هي تكشف أكثر من EBSCO Industriesواالتصال، تصدرها مجموعة 

أوراق المؤتمرات، و تغطي مجمل دورية، فضال عن الكتب و تقارير البحوث و 

الفهرسة، التصنيف، الدراسات : المواضيع المرتبطة بعلوم المكتبات و المعلومات مثل

و تمتد مدة . البيبليومترية، إستخراج المعلومات على الخط و إدارة المعرفة و غيرها

لى تغطيتها لإلنتاج الفكري في هذا المجال من منتصف الستينات من القرن الماضي إ

و توفر هذه القاعدة عدة إمكانيات للبحث، مثل البحث البسيط و المتقدم، كما . 2يومنا هذا

تتيح إمكانية تصفح الكشافات المرتبطة بالحقول القابلة للمساءلة و البحث المباشر ضمنها 

مثل كشاف المؤلفين و كشاف العناوين و كشاف الكلمات المفتاحية، مع تحديد عدد تكرار 

لمعنية بالبحث داخل الكشاف، حيث تبين لنا بعد البحث في كشاف الكلمات الكلمة ا

خدمات "و ) Library services" (الخدمات المكتبية"المفتاحية بأن كال من مصطلحي 

يستعمالن كواصفتين في القاعدة، بينما جاء عدد ) Information services" (المعلومات

    : ة وفق ما هو موضح في الجدول التاليمرات تكرارها في كشاف الكلمات المفتاحي

  عدد التكرار في القاعدة  المصطلح باللغة اإلنجليزية  المصطلح باللغة العربية

  Library services 2659  الخدمات المكتبية

  Information services 145  خدمات المعلومات

  في " خدمات المعلومات"و " الخدمات المكتبية"عدد مرات تكرار مصطلحي : 17الجدول رقم 
  LISTA3كشاف الكلمات المفتاحية لقاعدة 

                                                             
1 Library, Information Science & Technology Abstracts. 
2 EBSCO Publishing. Library, Information Science & Technology Abstracts. Ipswich: EBSCO Publishing, 2007.  [18 
Juillet 2007]. [En ligne]: 
http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=DB:469 

حیث تم الولوج إلیھا إنطالقا من موقع جامعة الجزائر على اإلنترنت على العنوان  2007جویلیة  30یوم  LISTAتمت عملیة البحث في قاعدة    3
  :اإللكتروني التالي

http://bu.univ-alger.dz/ 
متحصلة على  حیث تبین لنا بأنھ یمكن البحث في ھذه القاعدة انطالقا من حاسوب مرتبط بخادم جامعة قسنطینة على اإلنترنت، لكون ھذه األخیرة

علما بأن إسم ھذه . رخصة استغالل القاعدة، إذ تسنى لنا ذلك باستعمال الحواسیب المتواجدة بقاعة اإلنترنت على مستوى قسم علم المكتبات
  :  تاليالقاعدة غیر وارد ضمن قائمة قواعد المعلومات التي تشترك فیھا الجامعة و التي یمكن اإلطالع علیھا على العنوان اإللكتروني ال

http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20horizontal/revues.html?idProgramme=440 

http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=DB:469
http://bu.univ-alger.dz/
http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20horizontal/revues.html?idProgramme=440
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يفوق بكثير عدد " الخدمات المكتبية"إذ يتضح جليا بأن عدد مرات استعمال مصطلح 

   LISTAفي كشاف الكلمات المفتاحية لقاعدة " خدمات المعلومات"مرات تكرار مصطلح 

هو ما يفسر نتائج عملية البحث على المصطلحين في حقل الكلمات المفتاحية التي و 

  :جاءت كما هو موضح في الجدول التالي

 معادلة البحث باللغة اإلنجليزية معادلة البحث باللغة العربية

نتائج البحث في 

حقل الكلمات 

 المفتاحية

% 

 library services » 2751 92.19 » "خدمات مكتبية" -1

 information services » 240 08.04 » "خدمات معلومات" -2

 "خدمات معلومات" و" خدمات مكتبية"-3
« library services »AND« information 

services » 
07 00.23 

 "خدمات معلومات" دون" خدمات مكتبية"-4
« library services »NOT« information 

services » 
2744 91.95 

 "خدمات مكتبية " دون" خدمات معلومات " -5
« information services »NOT« library 

services » 
233 07.8 

  :المجموع

 "خدمات معلومات" أو" خدمات مكتبية"-6

Total :  

 « library services »OR« information services » 
2984 99.99 

 LISTA نتائج عملية البحث في قاعدة: 18الجدول رقم 

الموضحة في هذا الجدول متقاربة مع تلك المسجلة  LISTAجاءت نتائج البحث في قاعدة 

خدمات "، حيث يتضح بأن هناك توجه كبير جدا نحو استعمال عبارة ERICفي قاعدة 

إذ يقدر عدد اإلجابات المحصل عليها . LISTAفي قاعدة ) Library services" (مكتبية

الذي  2984مادة من أصل  2751لكلمات المفتاحية بـ باستعمال هذه العبارة في حقل ا

  من مجموع المواد المكشفة بكلتا  %92.19، و هو ما يمثل نسبة 6تمثله المعادلة رقم 

  :العبارتين سواء بشكل متصل أو منفصل كما يوضحه الشكل التالي
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خدمات "مع أو بدون عبارة "خدمات مكتبية "نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 26الشكل رقم 
 LISTAفي قاعدة " معلومات 

 )Information services" (خدمات المعلومات"في حين تمثل المواد المكشفة بعبارة  -

من  %08.04نسبة ضعيفة تقدر بـ  LISTAفي قاعدة " خدمات مكتبية"مع أو بدون عبارة 

بينما تمثل المواد المكشفة بكلتا العبارتين . موع الكلي للمواد المكشفة بكلتا العبارتينالمج

نسبة ضعيفة جدا تقدر بـ  في الجدول، 3التي توضحها المعادلة رقم  فقط في القاعدة

، و قد يفسر ذلك بتباعد 2984مواد من مجموع  07فقط، أي ما يعادل  00.23%

 مما يجعل عدد المواد ،LISTAة نظر مكشفي قاعدة مفهومي كلتا العبارتين من وجه

  .تا العبارتين في الوقت نفسه قليلالمكشفة بكل

التوجه األكبر نحو  4من خالل المعادلة رقم  و في السياق ذاته، تؤكد نتائج الجدول -

مصطلح ، الذي تقدر نسبة استعماله بشكل منفصل عن "خدمات مكتبية"اعتماد مصطلح 

  :كما هو موضح في الشكل التالي %91.95بـ " خدمات معلومات"

  

  
  

خدمات "فقط دون عبارة " خدمات مكتبية"نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 27الشكل رقم 
 LISTAفي قاعدة " معلومات

بشكل  LISTAفي قاعدة  "معلوماتخدمات "و في المقابل، تقدر نسبة استعمال مصطلح  -

في الجدول بـ  5حسب نتائج معادلة البحث رقم " خدمات مكتبية"منفصل عن مصطلح 

 :فقط ممثلة في الشكل التالي 07.8%

 خدمات مكتبية علوماتخدمات م

92.19%  

 دون علوماتخدمات م خدمات مكتبية

91.95%  
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خدمات "فقط دون عبارة " خدمات معلومات "نسبة المواد المكشفة باستعمال عبارة : 28الشكل رقم 
 LISTAفي قاعدة " مكتبية 

بوضوح اعتماد عبارة  تعكسو عليه، يمكن القول بأن األرقام الواردة في الجدول 

للتعبير عن المواضيع ذات الصلة بهذا المجال في  )Library services" (خدمات مكتبية"

    بأن هذه القاعدة متخصصة في علوم المكتبات و المعلومات،  مع العلم، LISTAقاعدة 

و هو ما يشكل منطلقا العتمادنا في هذه الدراسة على هذا المصطلح للتعبير عن كل 

لموجودة بين مفهومي المفاهيم ذات العالقة بهذا الموضوع بغض النظر على الفوارق ا

  .التي تطرقنا إليها سابقا" خدمات المعلومات"و " الخدمات المكتبية"

 :خصائصها، عوامل و مستويات تقديمها: الخدمة المكتبية - 4- 3

تتميز الخدمة المكتبية بجملة من الخصائص التي تميزها عن بقية الخدمات المقدمة من 

ترتبط بجملة من العوامل التي تؤثر في طرف المؤسسات الخدمية األخرى، كما أنها 

تقديمها و تتحدد على إثرها مختلف المستويات المرتبطة بمجال و نطاق تقديمها، و هو ما 

  :سنتعرض إليه فيما يلي

 :خصائص الخدمة المكتبية -1- 4- 3

انطالقا مما سبق، فإن الخدمة المكتبية تتميز ببعض الخصائص التي نوجزها في النقاط 

  :التالية

الخدمة المكتبية هي عملية شاملة و متكاملة لكل األنشطة المختلفة التي يتم إنجازها  -1

 .في المكتبة، و التي تهدف بدورها إلى توفير المعلومات للمستفيدين منها

تقتضي فلسفة تقديم الخدمة المكتبية على الوصول إلى المستفيدين أينما وجدوا، بهدف  -2

 .و أسرع وقت تلبية احتياجاتهم بأقل جهد ممكن

 علوماتخدمات م خدمات مكتبية

91.95%  

 دون
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تعتبر الخدمة المكتبية همزة وصل بين المعلومة و المستفيد، حيث تقوم بتيسير سبل  -3

 .تلبية المستفيد الحتياجاته المعلوماتية المختلفة

تتسم الخدمة المكتبية بالحركية و الديناميكية، فهي تعتمد بشكل دائم على أحدث  -4

المعلومات سواء من داخل المكتبة أو التقنيات لتيسير و تسهيل الوصول و الحصول على 

من خارجها، و هو ما أدى إلى بروز نوع جديد من الخدمات المتمثل في الخدمات 

 .اإللكترونية التي سنتناولها الحقا

     تمثل الخدمة المكتبية الوسيلة األساسية التي يتم من خاللها تحقيق رسالة المكتبة  -5

 .و تقويم أدائها

دمة المكتبية وجود المكتبي المتخصص، الذي يعد بمثابة حلقة كما يقتضي تقديم الخ -6

 . 1الوصل بين المستفيد و مصادر المعلومات التي تلبي احتياجاته

 :العوامل المؤثرة في تقديم الخدمة المكتبية -2- 4- 3

و تتحكم  أي مكتبة تميزها عن بقية المؤسسات األخرى،" هوية " تشكل الخدمات المقدمة 

و تؤثر في في تشكيلها عدة عناصر ترتبط ارتباطا عضويا بمحيطها المباشر و البعيد، 

 :يمكن إيجازها في النقاط التاليةتشكيلها و تحديد أنماط و كيفيات االستفادة منها، 

حيث يختلف مجتمع المستفيدين من مكتبة ألخرى من حيث : مجتمع المستفيدين -1

و متوسط أعمارهم، و بالتالي فإن الخدمة المكتبية يجب أن ثقافتهم و مستواهم العلمي 

 تتالءم و تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع المستفيد، و أن تضع التسهيالت الالزمة

 .التي تمكن كل فئة من االستفادة منها وفقا لطبيعتها و احتياجاتها

سسة األم، إذ ال التي يشترط أن تكون موافقة و خاضعة ألهداف المؤ: أهداف المكتبة -2

يمكن تحقيق تلك األهداف إال من خالل وضع العمليات و النشاطات و البرامج التي 

 .   تندرج ضمن الخدمات المقدمة من طرف المكتبة

                                                             
  .51.ص. المرجع السابق. علوي محمد عودة، مجبل مالزم المالكي  1
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إذ تشكل المعطيات المرتبطة بحجم المكتبة من حيث البناء و المساحة  : حجم المكتبة -3

راءات الفنية و التنظيمية و عدد و المجموعات المكتبية و مختلف العمليات و اإلج

 .المستفيدين و فئاتهم، عنصرا مهما في تحديد شكل و أهداف الخدمات المكتبية المقدمة

من حيث فئاتهم و عددهم و ثقافتهم و مؤهالتهم و قدراتهم على : العاملين في المكتبة -4

تقديم خدمات مكتبية متطورة و ذات جودة عالية، إذ يعتبر العنصر البشري المؤهل شرطا 

 .  ضروريا و عامال أساسيا لنجاح الخدمة المكتبية

ح الخدمة المكتبية، فكلما التي تعتبر بدورها عامال أساسيا لنجا: ميزانية المكتبة -5

        سن استخدامها حتوفرت اإلمكانيات المادية و المالية لدى المكتبة بشكل كاف، و أ

 .و توظيفها، كلما أمكن تقديم أحسن خدمة مكتبية ممكنة

حيث يعد استعمال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات        : التكنولوجيات المستخدمة -6

ا لتقديم خدمة تتماشى مع االحتياجات المعلوماتية المتغيرة و االتصال شرطا أساسي

للمستفيدين من جهة، و لتمكين المكتبة من فرض وجودها في المحيط التشابكي 

 .اإللكتروني الجديد من جهة أخرى

و ثمة عوامل أخرى، مرتبطة بالنواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الدينية  -7

  .1قوي في تحديد شكل و أهداف الخدمات المكتبية المقدمةو السياسية لها تأثير 

 :مستويات تقديم الخدمة المكتبية -3- 4- 3

تتميز الخدمات عموما و الخدمات المكتبية على وجه التحديد بإمكانية تقديمها وفق أنماط 

ومستويات مختلفة، بحسب الظروف التي تقدم فيها و فئات المستفيدين و األهداف 

و يذهب المختصون إلى تحديد ثالث مستويات رئيسية للخدمة المكتبية . نهاالمستوخاة م

  :طبيعة و حجم الفئات المستهدفة و هيوفق 

 

 

 

                                                             
  .29. ص. المرجع السابق. النوایسة غالب عوض  1



 مفھومھا، خصائصھا، استراتیجیات تسویقھا و تقییمھا: الخدمات المكتبیة: الفصل الثالث
 

156 
 

 :)Prestation de service(الخدمة المكتبية القاعدية  -3-1- 4- 3

، و هي تمثل كل عمليات التي تمثل أولى مستويات الخدمة المكتبية الموجهة إلى الفرد

بمختلف أشكالها للمستفيد، و تتحكم ثالث متغيرات أساسية في تحديد تقديم المعلومات 

 :جودة هذا المستوى من الخدمات المكتبية، و هي

جودة المعلومات المقدمة للمستفيد، التي تقاس بمدى دقة و شمولية المادة العلمية   -1

و هو أمر يقع على عاتق المكتبة . المقدمة و مستوى موثوقيتها و مصداقيتها العلمية

 .كمؤسسة علمية تعنى بتجميع و انتقاء و تقييم المعلومات التي توفرها للمستفيد

احتياجات و قدرات طالبها، و هو كذلك أمر يقع ضمن  مواءمة المعلومات المقدمة مع  -2

 مسؤوليات المكتبة التي عليها أن تتعرف على مختلف مالمح المستفيد المتعلقة باحتياجاته

 .و سلوكاته العلمية و البحثية، لتتمكن من تنظيم و تقديم الخدمة التي تتوافق معها

السرعة في تقديم المعلومات المطلوبة، حيث يعتبر العامل الزمني عنصرا ضروريا   -3

عند التخطيط للخدمة المكتبية، نظرا للتقادم السريع للمعلومات ال  أخذه بعين اإلعتباريجب 

سيما العلمية و التقنية منها من جهة، و لضرورة تقديم المعلومات المطلوبة في آجال 

 .طبيعة و مستوى من يطلبها من جهة أخرى معقولة و مناسبة حسب

  و عليه، فإن تقديم هذا المستوى القاعدي من الخدمة المكتبية يتطلب الموازنة الجيدة لهذه 

   :المتغيرات الثالث حسب ما يوضحه الشكل التالي
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  1المستوى القاعدي للخدمة المكتبية: 29الشكل رقم 

تدخل ضمن الحقل الملون  يجب أن يوضح هذا الشكل بأن كل عملية تقديم معلومات

و قدرات  ي تتواءم مع احتياجاتتللشكل، من خالل الحرص على تقديم أجود المعلومات ال

 . المستفيد، و في أحسن اآلجال بالنسبة إليه

  :)Service fonctionnel(الخدمة المكتبية الوظيفية  -3-2- 4- 3

و الموجهة إلى مجموعة أو عدة مجموعات من المستفيدين،  الذي يمثل الخدمة المنظمة

احتياجاتها المعلوماتية، سلوكاتها البحثية : محددة وفق ثالث متغيرات رئيسية وهي

و عليه، فإن تنظيم الخدمات المكتبية يختلف حسب هذه . وسلوكاتها في استعمال المعلومات

و متطلبات  و في تحديد ظروف  المتغيرات الثالث التي تتحكم في تحديد شكلها النهائي

لمستوى الوظيفي للخدمات وكيفيات تقديمها و اإلفادة منها، و يعبر الشكل التالي على ا

  :المكتبية

                                                             
1 CALENGE Bertrand. Op.Cit. p. 50. 

مستوى 
 أقصى

مستوى 
 أقصى

مستوى 
 أقصى

 مستوى 
 أدنى

 مستوى 
 أدنى

 مستوى 
 أدنى

 سـرعة

 جــودة

 مواءمة
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 1وظيفي للخدمة المكتبيةلالمستوى ا: 30الشكل رقم                     

 

 ):Service structurel( الهيكليةالخدمة المكتبية  -3-3- 4- 3

تمثل المستوى األشمل للخدمة المكتبية، الذي ينظر إلى المكتبة على أنها جهاز  و هي

بمهمة تحقيق مبدأ الخدمة العمومية عند تقديم الخدمات مؤسساتي معلوماتي، يضطلع 

 الذي يحيط االجتماعيالمكتبية التي يعرضها، من خالل الحرص على خدمة المحيط 

ل و الفرص لذلك دون إقصاء أو تهميش ألي عنصر بالمكتبة، و توفير و إتاحة أنسب السب

   .2الذي تخدمه االجتماعيمن العناصر المكونة للمحيط 

على يشمل في هيكلته  متكامال، و عليه، فإن الخدمة المكتبية بمفهومها العام، تشكل نظاما

مجموعة من  من المستويات الثالث الواردة أعاله، حيث تتكون الخدمة الهيكلية الشاملة

مجموعة من الخدمات القاعدية،  منلخدمات الوظيفية، التي تتكون كل واحدة منها بدورها ا

  . الثالث للخدمة المكتبية بمستوياته ليتشكل بذلك النظام الشامل

 :المكتبات كمؤسسات خدمية - 5- 3

تصنف المؤسسات حسب طبيعة نشاطاتها و أهدافها إلى مؤسسات إنتاجية تقدم منتوجا 

مؤسسات خدمية تقدم خدمة توصف بأنها معنوية و غير ملموسة، فإذا  ماديا و ملموسا، و

هذا النظام، ) output(اعتبرنا الخدمة كنتيجة لنظام إنتاجي معين مشكلة بذلك مخرجات 

                                                             
1 Idem. P. 51. 
2 Idem. P. 52. 

سلوكات 
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 توثیقیة
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، إذ أن "1فعل أو أداء أو مجهود"فهي تعرف باإلضافة إلى التعاريف الواردة سابقا بأنها 

لبية مختلف الحاجات المادية، بينما تعبر الخدمة المنتوج يعبر عن شيء مادي يستعمل لت

في جوهرها عن شيء ال مادي و غير ملموس على عكس المنتوج الذي يمتلك كيانا ماديا 

هذه الخاصية تنطبق على ما تنتجه المكتبات بمختلف أنواعها، فعلى الرغم من  .و ملموسا

ت، كالوثائق في حد ذاتها وجود جملة من العناصر المادية الواضحة للعيان في المكتبا

والتجهيزات و األثاث و المعدات التكنولوجية، إال أن مخرجات المكتبة إذا اعتبرناها 

نظاما إنتاجيا تعتبر غير ملموسة لكون الخدمات التي تقدمها للمستفيد تنتج عنها منفعة 

معارف التي و ال معنوية بالدرجة األولى كالترفيه و الترقية الثقافية و توفير المعلومات

و عليه، فإن العناصر . تمكنه من حل مشكالته و تلبية احتياجاته الذهنية و المعرفية

المادية التي تتوفر لدى المكتبات و التي تشكل جزءا من نظامها اإلنتاجي ما هي إال 

 .وسائل توظف و تستغل لتحقيق الخدمة المرجوة من طرف المستفيد

 :مة المكتبيةدور المستفيد في مسار إنتاج الخد -1- 5- 3

تكمن أهمية الخدمات التي تقدمها المكتبات في كونها كما رأينا سابقا تشكل الناتج النهائي 

الذي يحصل عليه المستفيد من المعلومات، و الذي يأتي نتيجة للتفاعل بين ما يتوفر لديها 

حضر من موارد مالية و بشرية فضال عن تنفيذ بعض العمليات و اإلجراءات الفنية التي ت

و تمهد لتقديمها بأحسن السبل و أسهلها، و نظرا لتميز الخدمات بكون إنتاجها واستهالكها 

يتمان في الوقت نفسه، إذ ال يمكن بهذا المفهوم اعتبار بأن الخدمة تكون جاهزة قبل 

لذا، فإن تقديم الخدمة المكتبية بمفهومها التقليدي تتطلب أن . استهالكها من طرف المستفيد

المستفيد إلى المكتبة و يبحث ضمن رفوفها و أدوات البحث التي توفرها، و أن يتنقل 

يتصفح أو يستعير الوثائق التي تسد حاجته من المعلومات، أو أن يقوم المستفيد بالعمل 

ذاته عن بعد، من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للمكتبة على اإلنترنت واإلطالع على 

والخدمة  ه، مثل مساءلة الفهرس اإللكترونيتي توفرها عبرمختلف المصادر و الخدمات ال

و هو . ، إذا اعتبارنا الخدمة المكتبية بمفهومها اإللكتروني الحديثاالفتراضيةالمرجعية 

                                                             
1MUET  Florence.- La bibliothèque en tant qu’organisation de service.- Economie et bibliothèques, sous la dir. 
de SALAUN Jean-Michel. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1997.- p.48.  
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و استهالك الخدمة معيارا   األمر الذي يجعل من مساهمة و مشاركة المستفيد في إنتاج 

عند تحديد كل النشاطات ذات الصلة بالخدمة أساسيا و ضروريا يجب أخذه بعين االعتبار 

و قد ورد في األدبيات المتخصصة في مجال تسويق الخدمات مصطلح يعبر  .المكتبية

، و هو "servuction" عن مشاركة المستفيد في إنتاج و تحقيق الخدمة و هو مصطلح

و هي  ،"2إنتاج = production"و  1"خدمة = service"عبارة عن كلمة مركبة لكلمتي 

للتعبير عن مسار إنتاج الخدمة  Eiglierو  Langeardكلمة تم اعتمادها من طرف 

يمكن من خالله توضيح الجوانب الظاهرة ، إذ 3ون في هذه العمليةبوكيفية مشاركة الز

للمستفيد ذات العالقة بالخدمة المقدمة، و التي يتدخل فيها بصفة مباشرة كالتجهيزات 

ستقبال و التوجيه و تقديم الخدمة و التي تعرف إداريا بالمصالح والموظفين المكلفين باال

، و الجوانب الخفية عنه التي تطبق فيها مختلف اإلجراءات )front-office(الخارجية، 

-back(الفنية التي تمهد لتقديم الخدمة، و التي تعرف بالمصالح الفنية أو الداخلية 

office(. ونة للخدمة مع بعضها البعض إلى تشكيل و يؤدي تركيب مختلف العناصر المك

التنظيم الموضوعي و المنسجم : "الذي يعرف بأنه) Servuction(نظام إنتاج الخدمة 

لتحقيق  الزمةالمؤسسة، ال –لجميع العناصر المادية و البشرية التي تشكل واجهة الزبون 

ويمكن ". 4الخدمة، التي تم تحديد مالمحها التجارية و مستويات الجودة المرتبطة بها مسبقا

  :التعبير عن هذا النموذج من خالل الشكل التالي

  

  

  

                                                             
1 SALAUN Jean-Michel. Marketing des bibliothèques et des Centres de documentation. Paris : Editions du 
Cercle de la Librairie, 1992. p.56. 
2 Idem. 
3 EIGLIER Pierre, LANGEARD Eric. Op.Cit. p.8. 

  :ترجمة لـ 4
« C’est l’organisation systématique et cohérente de tous les éléments physiques et humains de l’interface 
client – entreprise nécessaire à la réalisation d’une prestation de service dont les caractéristiques 
commerciales et les niveaux de qualité ont été determinés ». Marketing Etudiant. La servuction : la specificité 
de la production des services. Paris : Marketing - Etudiant, 2007. [17 Juillet 2007]. [En ligne] :      
http://www.marketing-etudiant.fr  

http://www.marketing-etudiant.fr
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  servuction (1( نموذج مشاركة المستفيد في إنتاج و تحقيق الخدمة : 31الشكل رقم 

من جهته مسارا إلنتاج الخدمة المكتبية، التي يقسمها إلى ثالث  Calengeهذا، و يحدد 

  :فئات كبرى متكاملة و متصلة فيما بينها، و هي

و هو يشكل أولى مبادئ و مستويات إنتاج و تنظيم الخدمة المكتبية بمختلف : االستقبال -

     غباته أبعادها، و يعكس الجانب التنظيمي المادي الموجه الستقبال المستفيد و تلبية ر

و طلباته، من خالل ربط العالقة بينه و بين مختلف العناصر المكونة لنظام إنتاج الخدمة، 

سواء كان ذلك داخل جدران المكتبة أو خارجها كما هو الشأن بالنسبة للخدمات المكتبية 

 .اإللكترونية

لوبة ضمن الذي يتعدى مجرد توجيه القارئ إليجاد المعلومات و الوثائق المط: التوجيه -

المجموعات الوثائقية التي توفرها المكتبة، من خالل نظام اإلشارات المعتمد أو مختلف 

. لموارد و خدمات المكتبة األمثل االستعمالالجهود الموجهة لتدريب المستفيد على 

ليتضمن كذلك توجيه المستفيد إلى العناوين و المصادر الخارجية التي قد تفيده في تلبية 

 .معلوماتيةحاجاته ال

العنصرين السابقين، و الجانب األهم في عالقة التفاعل مع الذي يشكل نتيجة : اإلعالم -

المكتبة بالمستفيد، و هو يشمل كل مادة علمية مقدمة من طرف المكتبة للمستفيد مهما كان 

 . شكلها و وعاؤها و ملكيتها

                                                             
1 MUET Florence. Op.Cit. p.53. 

  تنظيم 

  العمليات 

  الداخلية

  

 التجهيزات

الموظفون 

  المتصلون

  بالمستفيد 

  المستفيد

 الخدمة

  جانب خفي
 عن المستفيد 

  جانب ظاھر
 للمستفيد
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هذه العناصر الثالث المكونة للخدمة المكتبية تتكامل و تتصل فيما بينها وفق ما يوضحه 

   : الشكل التالي

  

 1مسار إنتاج الخدمة المكتبية: 32الشكل رقم 

 :اإلستراتيجيات التسويقية للخدمة المكتبية -2- 5- 3

أصبحت المكتبات اليوم بحاجة إلى اللجوء أكثر من أي وقت مضى إلى تطبيق تقنيات 

التسويق في مختلف أنشطتها، و وضع استراتيجيات تمكنها من تقديم خدمات جديرة بتلبية 

رغبات و احتياجات المستفيدين التي ما فتئت تتطور و تتعقد باستمرار في ظل محيط 

تعريف التسويق بأكثر من طريقة و لكن من أكثرها تنافسي و غير مستقر، و قد تم 

، بروفيسور التسويق المشهور، الذي Philip Kotlerشمولية هو تعريف فيليب كوتلر 

التسويق عملية إدارية اجتماعية يحصل بموجبها األفراد و المجموعات " :وصفه كما يلي

جات ذات القيمة مع على ما يحتاجون، و يتم تحقيق ذلك من خالل إنتاج و تبادل المنت

المفتاح لتحقيق أهداف المؤسسة "ع آخر يعرف كوتلر التسويق بأنه ، و في موض"2اآلخرين

و يشمل تحديد االحتياجات و الرغبات للسوق المستهدفة و الحصول على الرضا 

، و قد فرض مفهوم التسويق نفسه على "3المرغوب بفعالية و كفاءة أكثر من المنافسين

بارها منظمات تواجه جملة من التحديات إثر الثورة التكنولوجية التي ما المكتبات باعت

األمر الذي . فتئت تؤثر عليها محدثة تحوالت على مستوى محيطها الداخلي و الخارجي

و وضع نظم  يرغمها على إعادة النظر في تنظيم هياكلها الداخلية و إعادة تنظيم عالقاتها 

قادرة على مواجهة هذه التحوالت التي تحدث بوتيرة سريعة جدا، و يكمن الغرض من 
                                                             
1 CALENGE Bertrand. Op.Cit. p.62.  
2 KOTLER Philip. Marketing for non profit organisations. New Jersey, 1982. p.15. 
3 Idem. p.16 

 استقبال

 توجیھ

 إعالم
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التسويق في كونه األداة التي تمكن المكتبات من إرساء دعائم قوية لربط المكتبة بمحيطها 

الخارجي في شكل عالقات واضحة و مثمرة، كما يمكنها من تحسين هذه العالقات 

 .1اوالحفاظ على ديمومته

و ينعكس عن التسويق كأداة مساندة للتسيير و اإلدارة الذكية للمكتبات و ضع 

استراتيجيات تمكنها من تحديد الخدمات األقرب إلى تلبية احتياجات محيطها، و تمر هذه 

  :مراحل 3اإلستراتيجية بـ 

  Etude de marché ( Ciblage ): دراسة السوق -2-1- 5- 3

تيح األساسية الواجب التركيز عليها في الفلسفة الناجحة تعتبر دراسة السوق من المفا

المكتبة وقتا لمعرفة  الستراتيجيات الخدمة المكتبية، فالتوجه نحو المستفيد يعني أن تستثمر

و رغبات زبائنها، و تهدف هذه المرحلة إلى دراسة مجتمع المستفيدين  احتياجات

الحقيقيين و المحتملين، و تحديد الفئات التي تقدم لها الخدمة المعروضة، فضال عن 

دراسة احتياجاتها و سلوكاتها في البحث عن المعلومات و استعمالها، و هي تعتمد بذلك 

المعلومات المتعلقة بطبيعة مجتمع المستفيدين  على تجميع و استغالل أكبر قدر ممكن من

 كمعرفة خصائصهم النوعية ذات الصلة بمستوياتهم العلمية و الثقافية و االجتماعية،

ومالمحهم النفسية و منظومتهم القيمية و السلوكية، باإلضافة إلى معرفة الحجم المتوقع 

ت حسب طبيعتها و نوعية و يمكن للمكتبا. للفئات المستهدفة من طرف الخدمة المقدمة

  :مجتمع المستفيدين من خدماتها أن تتبنى حال من الحلول الثالثة التالية

و هو الذي يوجه الخدمة إلى مجتمع المستفيدين دون تقسيمه إلى فئات : الحل العام - 

 Marketing )محددة، فهو يعتمد بذلك على ما يسمى بالتسويق العام أو الشامل 

indifférencié ).  

 و هو الذي يوجه الخدمة إلى فئة محددة من المستفيدين،  :الحل المتخصص أو المدقق -

 Marketing)و يركز كل جهوده عليها، و هو يعتمد على التسويق المركز 

concentré).   

                                                             
1 SALAUN Jean-Michel. Op.Cit. p.28. 
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و هو الحل الذي يهدف إلى تكييف الخدمة مع فئات مختلفة من  :الحل المرن أو الوسط - 

 Marketing adapté ou ) 2التسويق المرن أو المتغير المستفيدين، و يعتمد على

différencié ).  

  ( Offre de services ): عرض الخدمات أو تحديد الخدمات المقدمة -2-2- 5- 3

تعتبر من أهم المراحل في البناء اإلستراتيجي المعتمد، إذ يتم من خاللها تحديد 

عرض الخدمات المقترحة، و تتحدد معالم هذه اإلستراتيجية انطالقا من النتائج  إستراتيجية

، و كذا )مرحلة دراسة السوق ( و المعطيات المحصل عليها و المتعلقة بالمرحلة األولى 

كما تتحدد من خالل تجزئة السوق المستهدفة إلى فئات . عن الخيارات المترتبة عنها

قترحة، بحيث يتم توجيه عرض موحد لكل فئات مجتمع معينة مالمح عرض الخدمات الم

المستفيدين في حالة اعتماد التسويق العام أو الشامل ، أو عرض خاص موجه إلى فئة 

محددة من المستفيدين في حالة اعتماد التسويق المركز، أو عرض مكيف موجه لعدة 

  .فئات من المستفيدين في الوقت نفسه في حالة اعتماد التسويق المرن

نظام عرض " العرض المعتمدة من طرف المكتبة وضع  إستراتيجيةهذا، و يترتب عن 

، و الذي يمكن من خالله تحديد أبعاد ( système d’offre de services )" الخدمات 

  الخدمات المقترحة من حيث الشمولية و العمق من جهة، و تحديد الخدمات المخصصة 

المستهدفة، و يتضح من خالل الشكل التالي نظام و الموجهة إلى كل فئة من الفئات 

  :تعرض الخدما

  

  

  

  

  

  

                                                             
2 MUET Florence, SALAUN  Jean-Michel. Stratégie marketing des services d’information : Bibliothèques et 
centres de documentation. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 2001. p.111. 
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  شموليــة العــرض                                          

  

  

  عمـق

  العرض

  

  

  1نظام عرض الخدمة: 33الشكل رقم 

باإلضافة إلى ذلك، فإن نظام عرض الخدمات المعتمد من طرف المكتبة ال يكتفي بتحديد 

إلى تحديد مستوى هذه الخدمات، إذ يجب  الخدمات التي يتم عرضها و تقديمها، بل يتعدى

  :التمييز بين عدة مستويات من الخدمة و هي

و هي التي تدفع المستفيد إلى طلب الخدمة من المكتبة، مثل توفر : الخدمة القاعدية - 

  .إمكانية استعمال وثيقة لمدة زمنية معينة دون الحاجة إلى شرائها في حالة اإلعارة

الخدمة القاعدية، مثل و تمهد لتحقيق و هي التي تسهل : احبةالخدمة الثانوية المص - 

  .توفر إمكانية حجز وثيقة إلعارتها الحقا

و هي التي تحسن و تدعم الخدمة القاعدية، مثل توفر إمكانية : الخدمة الثانوية المكملة - 

  .2الحصول على قائمة المقتنيات الجديدة للمكتبة

و على صعيد آخر، فإنه يتم كذلك تحديد طبيعة العالقة التي تربط المكتبة بالمجتمع 

المستهدف، و وضع اآلليات التي تمكن المستفيد من المشاركة في إنتاج و تحقيق الخدمة 

، و تتمثل أبعاد هذا النظام ( servuction )المقترحة، تحقيقا للنموذج المشار إليه أعاله 

  :الخدمات المقدمةفي شمولية و عمق 

                                                             
1 MUET Florence. Op.cit. p.50. 
2 Idem. p.51. 

 خدمة قاعدية أولية

 خدمات ثانوية مصاحبة

خدمات ثانوية     خدمات ثانوية مكملة

 1مكملة

خدمات ثانوية 

1مصاحبة  

خدمات ثانوية 

2مصاحبة  

خدمة قاعدية ثانوية    

2 

خدمة قاعدية ثانوية    

1 

خدمات ثانوية    

 2مكملة
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، فهي تتكون من الخدمة القاعدية ( largeur de l’offre )شمولية العرض أما عن  -

و الخدمات القاعدية الثانوية، بحيث كلما كان العرض أشمل كلما أمكن استهداف  األولية

عدد أكبر من المستفيدين و تلبية عدد أكبر من االحتياجات، و يتم اعتماد هذا الخيار في 

  .لة تعامل المكتبة مجتمع مركب و متنوع من المستفيدين لتلبية احتياجاتهم المتنوعةحا

، فهو يتكون من الخدمات ( profondeur de l’offre ) عمق العرضأما فيما يخص  -

المصاحبة و المكملة، بحيث كلما كان العرض أعمق كلما وجدت إمكانيات إضافية لتحقيق 

عتمد من طرف المكتبات التي تركز جهودها على خدمة المقدمة، و هو خيار ي ةالخدم

  قاعدية معينة مع توفير إمكانيات إضافية لتحقيقها من خالل تقديم الخدمات المصاحبة  

، و التي تستهدف غالبا فئة محددة من المستفيدين مثلما هو معمول به في 1المكملة لها

  . مراكز التوثيق و المعلومات

و ثمة خيار ثالث يمكن أن يعتمد من طرف المكتبات، و هو يهدف إلى تحقيق توازن  -

شمولية العرض و عمقه، من خالل تقديم عدة خدمات قاعدية توجه إلى  إستراتيجيةبين 

عدة فئات من المستفيدين، مع العمل على توفير طرق إضافية و مكملة لتحقيقها مثلما هو 

   .2الشأن في المكتبات العامة

 ( Positionnement ): التموقع -2-3- 5- 3

تهدف هذه المرحلة إلى وضع سياسة اتصال لتحديد معالم و فرض هوية الخدمات 

المكتبية المقترحة، و التي تميزها عن بقية الخدمات األخرى، فهي تعمل على خلق 

    عالقات جيدة مع مختلف األطراف التي لها صلة بالخدمة المقدمة كالجهات الوصية، 

تهدف إلى خلق صورة مرجعية تمكن المكتبة من و الموردين و مجتمع المستفيدين، كما 

و كثيرة هي . كسب ثقة كل هذه األطراف و العمل على المحافظة عليها و تحسينها

المكتبات التي أدركت أهمية هذا الجانب الهام الذي يضعها في مرتبة مرموقة في الوسط 

                                                             
1 MUET Florence, SALAUN Jean-Michel. Op.cit. p.127 
2 Idem. 
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تسيير عالقات  المحيط بها، من خالل إنشاء مصالح و أقسام للعالقات العامة تعمل على

  .1المكتبة مع مختلف شركاءها و تصدير أحسن صورة ممكنة عنها

 :طرق و منهجيات تقييم الخدمات المكتبية  - 6- 3

يعتبر التقييم من النشاطات اإلجرائية التي تتم داخل المكتبة قصد تقدير مدى صالحية أو 

هداف التي تبتغي مواءمة األنماط األدائية في القطاعات الوظيفية المختلفة لتحقيق األ

و يترتب عن ذلك توفير قدر من المعلومات و المؤشرات التي تسمح . المكتبة تحقيقها

باتخاذ قرارات ضرورية لتصحيح المسارات التي حادت عن الطريق التي رسمتها 

المواصفات القياسية للمكتبات باعتبارها مرجعا لتقييم األداء بها، بشكل يمكن من تحقيق 

  . للموارد البشرية و الفنية و التكنولوجية و المالية و التوثيقية للمكتبةمثل األ االستغالل

و يعرف التقييم بأنه تقدير قيمة نشاط ما أو شيء ما، كما يعتبره آخرون بأنه فرع من 

فروع البحث، يعنى بتطبيق المنهج العلمي لتحديد مدى نجاح األداء لبرنامج ما على سبيل 

جمع البيانات الالزمة لتحديد أي من اإلستراتيجيات المطروحة المثال، فهو يهدف إلى 

و لتقييم الخدمات المكتبية ما يبرره من  .2كبدائل تبدو أقرب إلى تحقيق النتيجة المنشودة

وجهة نظر الكثير من المختصين، بفعل التحوالت و التحديات الكبيرة التي تواجه المكتبات 

موارد المالية المخصصة لها من جهة، و لضرورة اليوم، من جراء التناقص المستمر لل

   االحتياجاتالمكثف في التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال لمواجهة  االستثمار

و التطلعات المتنامية و المتغيرة بشكل مستمر للمستفيدين من الخدمات المكتبية من جهة 

ل التي تمول المكتبات و عليه، فإن المؤسسات الحكومية و دوائر األعما. أخرى

تطالبها بتوفير خدمات جيدة مع  أصبحتكالجامعات و المؤسسات العلمية و الثقافية 

حيث أصبح من واجب القائمين على المكتبات أن  .3الحفاظ على معدل أقل من التكلفة

يوضحوا بطريقة يمكن فهمها و قياسها نتائج ما يقدمون من خدمة، و عليهم تبعا لذلك أن 

    ا بالدليل أن برامجهم مالئمة للمستفيدين المستهدفين، و أنها تحقق أهدافهم بكفاءة يثبتو

                                                             
1 Idem. p.152. 

: الریاض. تقییم األداء في المكتبات و مراكز المعلومات. النكستر ولفرد؛ ترجمة  الشیمي  حسني عبد الرحمن و الفرماوي جمال الدین محمد  2
  .3.ص. 1996مكتبة الملك عبد العزیز العامة، 

قیاسھا و : خدمات المكتبات و المعلومات. النكستر ولفرد، بیكر شارون؛ ترجمة  الشیمي  حسني عبد الرحمن و الفرماوي جمال الدین محمد  3
  .7.ص. 2000مكتبة الملك عبد العزیز العامة، : الریاض. تقییمھا
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يفرضه المسؤولون إضافيا ، كما أنه عليهم أال ينظروا إلى التقييم باعتباره عبءا و فعالية

عن التمويل و لكن على أنه وسيلة لتحسين الخدمات المقدمة من خالل توفير المعلومات 

   .1القرارات األفضل اتخاذتخدامها لحل المشكالت أو التي يمكن اس

 :أوجه و مجاالت تقييم الخدمات المكتبية -1- 6- 3

يتسم تقييم الخدمات المكتبية بالتعقد و التشعب لتعدد مجاالت و أوجه مختلف العمليات 

 Calengeالتقييمية للخدمة المكتبية و تنوعها، و لتجاوز هذه الصعوبات المفاهيمية، يحدد 

  :أربع أوجه رئيسية لهذه العملية، نوردها فيما يلي

 :مبدأ ضمان جودة الخدمة المكتبية: الوجه األول -1-1- 6- 3

إن الهدف األول لكل عملية تقييم، هو تحسين و رفع جودة الخدمات المكتبية المقدمة 

و هو ما تعبر عنه مؤشرات الجودة المحققة من طرف لجنة اإلحصائيات . للمستفيدين

  :التي يمكن حصرها في النقاط التالية )IFLA2(للفدرالية الدولية لجمعيات المكتبات التابعة 

 .ات المكتبيةمدى مواءمة المجموع  -1

 .درجة رضا المستفيدين -2

 .أوقات العمل -3

 .المتعلقة بإيصال الوثائق االنتظارأوقات   -4

 .نسبة الطلبات المحققة  -5

 .نسبة الوثائق الموجودة بالمكتبة أثناء تقديم الطلبات  -6

 ).نسبة عمليات البحث الناجحة(مدى فعالية الفهارس   -7

 .نسبة المجموعات المستعملة  -8

 .3المستفيدينحجم جمهور   -9

العمليات المتسلسلة التي تشكل المسار المؤدي إلى تحقيق جودة  Sutterهذا، و قد حدد 

   :الخدمات المكتبية، و التي نوردها في النقاط التالية

                                                             
  .8.ص. المرجع نفسھ  1

2 International Federation of Library Associations. 
3 CALENGE Bertrand. Op.Cit. p.402. 
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وفقا ألهداف واضحة و محددة مسبقا، و هو إجراء يشكل تحديد مختلف الخدمات  -1

المكتبية التي سبق التطرق إليها، مما يؤدي إلى جزءا من اإلستراتيجية التسويقية للخدمات 

تحديد الخدمات القاعدية و الخدمات اإلضافية المكملة لها يشكل يسمح بتحديد مستويات 

 .عمق و شمولية و عرض نظام الخدمة المكتبية المعتمد من طرف المكتبة

إليه تحديد إطار مرجعي للجودة المرغوب فيها، لشكل المحك الذي يتم الرجوع  -2

 .1للتعرف على مدى تحقيق الجودة المطلوبة في الخدمات المكتبية المقدمة

تحليل و دراسة مختلف العمليات التي تشكل مسار الخدمة المكتبية المقدمة، و يتم ذلك  -3

من خالل تفكيك مختلف النشاطات المرتبطة بالخدمة، و تحديد المهام الموكلة لكل عنصر 

 .ة سواء بشكل مباشر أو غير مباشرمعني بتقديم الخدمة المكتبي

تحديد األخطاء و النقائص التي تسجل على مستوى مختلف العمليات و النشاطات  -4

 .المكونة لهذا المسار إن وجدت

تحديد األسباب الكامنة وراء حدوث هذه األخطاء و النقائص، و معالجتها تفاديا  -5

  .للوقوع في أخطاء و نقائص مشابهة أو ذات طبيعة مختلفة

البحث عن الحلول و البدائل المناسبة لتلك األخطاء و النقائص بشكل يمكن من  -6

 .2الوصول قدر اإلمكان إلى مستوى الجودة المطلوب للخدمة المكتبية المقدمة

  :مواءمة المجموعات الحتياجات المستفيدين: الوجه الثاني -1-2- 6- 3

لمحتويات التي تتضمنها إن تحليل مسار الخدمة المكتبية يؤدي حتما إلى دراسة ا

إذ يذهب الكثير من المختصين إلى القول بأن تقييم الخدمات . المجموعات الوثائقية للمكتبة

سواء  المكتبية يعتمد أساسا على تقييم استعمال المجموعات الوثائقية التي توفرها المكتبة

و يتم ذلك من . لهذه الخدماتلكونها تشكل حجر الزاوية  كانت مطبوعة أو إلكترونية،

خالل التعرف على مدى سهولة الوصول إلى المعلومات و الوثائق المطلوبة من طرف 

الفترات الزمنية المستغرقة المستفيدين، و اإلمكانيات المادية و البشرية المسخرة لذلك، و 

للوصول إليها، علما بأن العامل الزمني يشكل عنصرا أساسيا كثيرا ما يغفل عنه عند 

                                                             
1 SUTTER Eric. Services d’information et qualité. Paris : ADBS Editions, 1992. p.23. 
2 Idem. p.24. 
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باإلضافة إلى دراسة مدى مواءمة المحتويات المقدمة . كلفة الخدمة المكتبية المقدمةدراسة 

و يتوجب على المكتبة أن تتعرف بشكل مستمر على . للطلبات المعلوماتية المعبر عنها

مستويات مواءمة المجموعات المكتبية الحتياجات المستفيدين من المعلومات بمختلف 

كيفية من دراسة اإلحصائيات المتعلقة بعمليات اإلعارة، أو الطرق، سواء كانت كمية مثل 

بمختلف فئاتهم خالل إجراء البحوث و الدراسات الميدانية مع مجتمع المستفيدين 

    .1شرائحهم

 :مواءمة المكتبة الحتياجات المستفيدين: الوجه الثالث -1-3- 6- 3

مكتبية المقدمة و هو يشكل إطارا تقييميا أشمل، من حيث دراسة مدى مواءمة الخدمات ال

المعلوماتية للمستفيدين من خالل إجراء الدراسات الميدانية  لالحتياجاتبمفهومها الواسع 

و مهما يكن من أمر، . مع الفئات المستهدفة من المستفيدين سواء كانوا فعليين أو محتملين

منهجية قائمة على ثالث مراحل  اعتباراتفإن مثل هذه الدراسات تخضع عموما إلى 

  :أساسية و هي

، وفقا لمعايير ولويةتحديد الفئات المستهدفة من الخدمة المكتبية حسب درجة األينبغي   -1

و المهنية، و عوامل السن و الجنس و التوزيع  االجتماعيةمختلفة مثل المعايير الثقافية و 

  .الجغرافي للمستفيدين

هذه الدراسات الميدانية على تحليل عالقة المكتبة ينبغي أال يقتصر الهدف من  -2

بالمستفيدين و كيفية تقديم الخدمة لهم، و إنما يتعدى إلى دراسة و تحليل احتياجاتهم 

المعلوماتية و سلوكاتهم البحثية و الوثائقية، لتحديد مالمح و خصائص الخدمات الكفيلة 

 .ددةبتلبية تلك االحتياجات وفقا لألنماط السلوكية المح

ينبغي أال تقتصر هذه الدراسات على المستفيدين الفعليين من الخدمات المكتبية، و إنما  -3

عليها أن توجه اهتمامها قدر اإلمكان إلى الفئات األخرى المحتملة حسب الخصائص 

، للتعرف على احتياجاتها و أنماطها السلوكية،  ...)الجنس، المهنة، إلخ السن،(المعروفة 

                                                             
1 CALENGE Bertrand. Op.Cit. p.403. 



 مفھومھا، خصائصھا، استراتیجیات تسویقھا و تقییمھا: الخدمات المكتبیة: الفصل الثالث
 

171 
 

و العراقيل التي تحول دون استفادتها من الخدمات المقترحة، و تطوير  و على المشاكل

 . 1خدمات جديدة تتماشى مع احتياجاتها إذا تطلب األمر ذلك

  :للمكتبة االجتماعيةمواءمة الخدمات مع البيئة : الوجه الرابع -1-4- 6- 3

يقصد بالبيئة االجتماعية ذلك اإلطار االجتماعي و الثقافي و المهني الذي يحيط بالمكتبة، 

الذي يختلف باختالف نوع المكتبة و طبيعتها، إذ يمكن اعتبار المجتمع الجامعي بمختلف 

حيث يتم دراسة . للمكتبات الجامعية على سبيل المثال اجتماعياشرائحه و مكوناته إطارا 

  :الخدمات المكتبية المقدمة مع المحيط االجتماعي للمكتبة من خاللمدى مواءمة 

تحديد األولويات الخاصة بالبيئة االجتماعية، مثل التعرف على سياسات المؤسسة  -

التعليمية التي تتبع لها المكتبة الجامعية المتعلقة بطور الميزانيات، و مجاالت صرفها، 

  .المستقبلية هاو مشاريع هاإستراتيجياتباإلضافة إلى التعرف على 

تصنيف تلك األولويات وفقا لفئات المستفيدين المعنيين بالخدمة المكتبة، مع أخذ البعدين  -

 .عند القيام بذلك الثقافي و االجتماعي بعين االعتبار

معرفة مدى مواءمة الخدمات المقدمة مع سياسات و أولويات البيئة االجتماعية للمكتبة،  -

تقويمها و تكييفها بشكل دوري و مستمر تماشيا مع التحوالت و التطورات و العمل على 

التي قد تحدث على مستوى المحيط االجتماعي الذي تخدمه، حتى ال تحيد عن أهدافه     

 .2و استراتيجياته العامة

 :مستويات تقييم الخدمات المكتبية -2- 6- 3

تقييم أي نوع من خدمات المكتبات يذهب كل من النكستر و شارون إلى أنه من المفيد 

  :على ثالثة مستويات ممكنة و هي

 :الفعالية تقييم مستوى -2-1- 6- 3

تقاس الفعالية من منظور مدى كفاية خدمات المكتبة بالمتطلبات التي يعلقها المستفيد عليها، 

عية و يمكن دراسة الفعالية على سبيل المثال من خالل معرفة ما إذا كانت األسئلة المرج

                                                             
1 Idem. p.404. 
2 Idem. p.405. 
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المكتبة توفر  التي وردت إلى المكتبة قد أجيبت بشكل مرض للمستفيدين، أو ما إذا كانت

   .1المواد التي يريدها المستفيدون حال طلبها

 :فعالية التكلفةالفاعلية أو مستوى تقييم  -2-2- 6- 3

فعالية تكلفة نظام ما فهو معني بكفاية التشغيل الداخلي للنظام، و مثل  الفاعلية أو أما تقييم

في تحقيق أغراضه أي الوفاء ) من منظور التكاليف(هذه الدراسة تقيس مدى كفاية النظام 

و يمكن للمكتبات أن تحسن من فعالية تكلفة خدماتها من خالل . باحتياجات المستفيدين منه

نفقات في ذات الوقت الذي ترفع فيه من مستوى الفعالية، أو المحافظة على مستوى ثابت لل

  .2الحفاظ على مستوى معين من الفعالية في الوقت الذي تنجح فيه في تخفيض النفقات

 :عائد التكلفةالمواءمة أو مستوى تقييم  -2-3- 6- 3

جدارة أو (و من جهة أخرى، فإن تقييم المواءمة أو عائد التكلفة يعني بما إذا كانت قيمة 

و بعبارة أخرى، نحاول من خالل تقييم . الخدمة تزيد أو تقل عن تكلفة توفيرها) جدوى

عن خدمة ما تبرر النفقات  المكاسب الناتجةالمواءمة أو عائد التكلفة تحديد ما إذا كانت 

و معنى هذا، أنه بإمكان القائمين على شؤون المكتبات تحقيق . اإلمداد بهاالتي تكلفها 

أو  العوائدو تحسين العالقة بين التكلفة و العائد من خالل تنمية  عنصر المواءمة

، مع 3بالمكاسب المكتسبات دون زيادة في التكاليف، أو بخفض التكاليف دون النزول

و المكاسب المفترض  التكلفة ألن أغلبية العوائد عائدى أنه من الصعب دراسة ـاإلشارة إل

 .تحقيقها من الخدمات المكتبية غير ملموسة مثلما رأينا سابقا

 :ISO 116204 واصفةتقييم الخدمات المكتبية وفق ممؤشرات  - 7- 3

 1998سنة ) ISO(التي وضعتها المنظمة العالمية للتقييس  ISO 11620تعتبر مواصفة 

من أهم المواصفات المتعلقة بتقديم األداء بالمكتبات بكل أنواعها، و بشكل خاص فهي 

تعنى بتحديد المؤشرات المتعلقة بتقييم الخدمات المكتبية، إذ يعرف التقييم وفق هذه 

أو  و مواءمةأو فعالية المسار الذي يمكن من قياس مدى فعالية و فاعلية "المواصفة بأنه 
                                                             

  .14.ص. المرجع السابق. النكستر ولفرد، بیكر شارون؛ ترجمة  الشیمي  حسني عبد الرحمن و الفرماوي جمال الدین محمد  1
  .المرجع نفسھ  2
  .15.ص. المرجع نفسھ  3

4 International Standard Organization, Norme internationale 11620. « Information et documentation – 
indicateurs de performance des bibliothèques ». 1998. 
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يعتمد على و ما يالحظ، هو أن هذا التعريف . 1"خدمة أو تجهيز مادي معين كلفةعائد ت

المستويات الثالث لتقييم الخدمات المكتبية التي أشار لها كل من النكستر و شارون و التي 

فئات رئيسية تمثل ) 03(يقسم عملية التقييم كمسار إلى ثالث تعرضنا لها أعاله، كما 

، و تعتبر هذه األخيرة كأدوات لحساب و تقديم النتائج لمكتباتمؤشرات تقييم األداء با

تعبير رقمي أو رمزي أو شفوي، نابع من "المحصل عليها، و تعرفها المواصفة بأنها 

األداء  مستوى مختلف اإلحصائيات الخاصة بالمكتبة أو من معطيات أخرى، يستعمل لتقييم

     :شكل التاليوفق الو يمكن تمثيل هذه المؤشرات  .2"بالمكتبة

  

  

  

 

 

 ISO 116203مؤشرات تقييم األداء وفق مواصفة : 34 الشكل رقم   

إذ يوضح هذا الشكل المؤشرات الثالث الواردة في التعريف، و التي سنتطرق إليها بنوع 

  :فيما يليمن التحليل 

 :مؤشرات الفعالية -1- 7- 3

، و بعبارة 4"قياس درجة تحقيق أهداف معينة"تعرف الفعالية من خالل هذه المواصفة بأنها 

بين المستويات المطلوبة لألداء  فهي تعبر بمختلف األشكال عن الفوارق الموجودةأخرى، 

ي أرض فعلية المحققة فاألهداف المسطرة من طرف المكتبة، و النتائج ال ي تمثلالت

                                                             
  :ترجمة لـ  1

« Processus consistant à estimer l’efficacité, l’efficience et la pertinence d’un service ou d’une installation ». 
GIAPPICONI Thierry. Manuel théorique et pratique d’évaluation des bibliothèques et centres documentaires. 
Paris : Editions du cercle de la Librairies, 2001. p.52. 

  :ترجمة لـ   2
« Expression numérique , symbolique ou verbale, dérivée des statistiques de bibliothèque ou d’autres donnés, 
employée pour caractériser la performance d’une bibliothèque ». Idem. 
3 Idem. 

  :ترجمة لـ  4
« Mesure du degré d’accomplissement d’objectifs donnés ». Idem. p.53. 

 دافــاألھ

 التأثیر اإلجتماعي وسائــلال

 جــودةال

 الفعالیة المواءمة

 الفاعلیة
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و تهدف مؤشرات الفعالية إلى قياس نتائج العمليات و النشاطات التي تقوم بها . الواقع

  :المكتبة انطالقا من جانبين أساسيين و هما

جابة على التساؤل المتعلق بمدى تأثير ولة اإلالجانب االجتماعي، من خالل محا - 

قية و الخدمات المحددة وفق األهداف الخاصة بالمكتبة على الفئات توثياستعمال المصادر ال

المستهدفة من المستفيدين، باإلضافة إلى التساؤل المتعلق بمستويات رضا الجهات الوصية 

المكتبية من جهة أخرى عن عن المكتبة من جهة، و جمهور المستفيدين من الخدمات 

 .النتائج المحصل عليها انطالقا من األهداف المرجوة

جانب جودة الخدمة المقدمة، من خالل محاولة اإلجابة على التساؤل المتعلق بمدى  - 

 .1رضا المستفيدين الفعليين عن الخدمات المقدمة لهم من طرف المكتبة

تهتم بالدرجة األولى  ISO 11620صفة و تجدر اإلشارة إلى أن مؤشرات الفعالية وفق موا

بقياس مستويات اإلفادة من المجموعات التوثيقية و الخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين 

بمختلف فئاته، باإلضافة إلى اهتمامها بمؤشرات رد فعل المستفيدين من مستويات اإلفادة 

  عالية مختلف النشاطات و عليه، يمكن اعتبار مؤشرات الفعالية كأدوات لتقييم ف. المحققة

كما أنها تعتبر أدوات مفيدة التخاذ و السياسات المتعلقة بالعمل المكتبي بشكل عام، 

القرارات المناسبة من طرف القائمين على المكتبات، ال سيما في جانبها المالي           

و يوضح الجدول التالي بعض النماذج عن مؤشرات الفعالية وفق . و اإلستراتيجي

  :ISO 11620مواصفة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Idem. 
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  :للمقارنــة مع  نوع المؤشــر

  /نسبة المنخرطين 

  المجتمع الكلي للمستفيدين

 .السنة أو السنوات الماضية للمكتبة ذاتهاإحصائيات  -

 .المعدل الوطني

داخل  أحسن نتيجة محصل عليها من طرف مكتبة ما -

النطاق الوطني قابل للمقارنة  يتجاوز، أو معدل الوطن

بمعطيات  يمكن أن يتعلق األمر(مع معطيات المكتبة 

متعلقة بشبكة مكتبات بلد أخر، أو شبكة تتجاوز الحدود 

   )الوطنية مثل شبكات المكتبات اإلقليمية و الدولية

  ISO 116201نماذج من مؤشرات الفعالية حسب مواصفة : 19الجدول رقم 

 :أو فعالية التكلفة مؤشرات الفاعلية -2- 7- 3

قياس درجة استعمال الوسائل "المواصفة بأنها تعرف الفاعلية أو فعالية التكلفة من طرف 

و بعبارة أخرى، فهي تمثل الفارق بين اإلمكانيات . 2"المسخرة لتحقيق هدف معين

  :و تهدف مؤشرات الفاعلية أو فعالية التكلفة إلى معرفة. الموجودة و األهداف المحددة

طرف المكتبة تتالءم   المسخرة من ) البشرية و المادية و المالية(الوسائل ما إذا كانت  -

 .و تنسجم مع مستويات األداء و الجودة المرجوة منها

ما إذا كان باإلمكان تنفيذ طرق و إجراءات عمل فعالة من شأنها الوصول إلى بلوغ  -

و الحفاظ على مستوى موازي أو أحسن  ،أهداف المكتبة مع تحقيق أقل تكلفة ممكنة

 .لألداء

مؤشرات الفاعلية أو فعالية التكلفة في معرفة العالقة بين النفقات المسخرة       و تساعد 

التكلفة مقابل كل مستفيد "و فعالية تسيير الخدمات المكتبية بشكل عام، و يعتبر مؤشر 

من أهم المؤشرات المتعلقة بدراسة هذا الجانب، حيث يمكن أن يشكل " مسجل بالمكتبة

فقات الحالية بالنظر إلى األهداف المسطرة، كما يمكن من منطلقا لتحديد مستوى الن

التخطيط الجيد لبرامج و مشاريع لتطوير خدمات جديدة من خالل تحديد النفقات الالزمة  
                                                             
1 Idem. p.54. 

  :ترجمة لـ 2
« Mesure de l’utilisation des ressources pour atteindre un objectif donné ». Idem. p.53. 
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و يوضح الجدول . و األهداف الممكن تحقيقها من خاللها بشكل موضوعي و قابل للقياس

 ISOالخدمات المكتبية وفقا لمواصفة التالي بعضا من مؤشرات الفاعلية أو فعالية تكلفة 

11620:  

  المستوى العام للفاعلية

  :للمقارنــة مع  رــنوع المؤش

  كل مستفيد مسجل/ التكلفة 

 .المعدل الوطني - 

أحسن نتيجة مسجلة من طرف مكتبة لها مستوى  -

  .  موازي من اإلمكانيات

الماضية للمكتبة ذاتها السنة أو السنوات إحصائيات  -  كل دخول للمكتبة/ التكلفة 

للتمكن على سبيل المثال من التسيير الجيد لحجم العمل (

 ).وفقا لتغير مستوى التدفق على المكتبة

مع جهاز عمومي آخر يمكن قياس خدماته انطالقا  -

متاحف، قاعات العرض، (التردد عليه مرات من عدد 

  ).مؤسسات ثقافية أخرى

  ISO 116201نماذج من مؤشرات الفاعلية حسب مواصفة : 20الجدول رقم 

 :مؤشرات المواءمة أو عائد التكلفة -3- 7- 3

، و يمكن ISO 11620لم يرد تعريف صريح للمواءمة أو عائد التكلفة من طرف مواصفة 

أنها تعريف هذه األخيرة انطالقا من تعريف التقييم المعتمد من طرف المواصفة ذاتها ب

و بعبارة . المواءمة بين هدف معين و اإلمكانيات الموظفة من طرف المكتبة لتحقيقهقياس 

أخرى، فإن المواءمة أو عائد التكلفة تعنى بدراسة الفوارق بين األهداف المسطرة 

و تهدف مؤشرات المواءمة أو عائد  .واإلمكانيات المسخرة من طرف المكتبة لتحقيقها

و اإلمكانيات المحددة من طرف المكتبة بين األهداف  التكلفة إلى قياس درجة التوافق

  :المسخرة لتحقيقها من حيث

                                                             
1 Idem. p.57. 
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المجموعات التوثيقية و ما يرتبط بها من حيث الميزانيات المخصصة لالقتناء          -

و كذلك فيما يتعلق . و عمليات االشتراك سواء المتعلقة بالمصادر المطبوعة أو اإللكترونية

 الولوج إلى المصادر المتاحة على الخط أو المرتبطة بحقوق التأليف،  بالنفقات المترتبة عن

  .و غيرها من النفقات المتعلقة بالمجموعات و المواد المكتبية بشكل عام

الموارد البشرية و ما يرتبط بها من حيث العدد و درجات التأهيل المطلوبة لضمان  -

 .تقديم الخدمة المكتبية المرجوة

التجهيزات المادية، من حيث قدرة المحالت المتوفرة لدى المكتبة          المحالت و  -

و التجهيزات المستعملة على استيعاب تدفقات المستفيدين و تلبية الطلبات و االحتياجات 

 .المعبر عنها من طرفهم

و تجدر اإلشارة في هذا السياق، بأن مؤشرات المواءمة أو عائد التكلفة تعتمد بالدرجة 

لى على المعطيات المتعلقة بالتكلفة الفعلية المسجلة من طرف المكتبة، و فيما يلي األو

  :ISO 11620بعض النماذج عن هذا النوع من المؤشرات حسب مواصفة 

  :للمقارنــة مع  نوع المؤشــر

التكلفة السنوية محسوبة على فترة زمنية 

  .تمكن من الحفاظ على مستوى أداء النظام

لألرصدة المالية المجموع السنوي 

  .المخصصة لتجديد تجهيزات اإلعالم اآللي

معدل األجوبة غير المحققة مقارنة بمجموع 

  .المعلومات المتوفرة

الهدف اإلعالمي للمجال الموضوعي 

  .المعني

معدل األجوبة غير المحققة مقارنة بمجموع 

  .الموظفين المتوفرين

  .مستوى الجودة المطلوب للخدمة المعنية

األجوبة غير المحققة مقارنة بنقص معدل 

  .مؤهالت الموظفين

  .مستوى الفعالية المطلوب للخدمة المعنية

  .هدف مستوى تنمية المجموعات المطلوب  .مستوى المقتنيات الجارية

  ISO 116201حسب مواصفة  المواءمةنماذج من مؤشرات : 21الجدول رقم  

                                                             
1 Idem. p.58. 
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التكلفة يمكن أن تعتبر كأدوات مساعدة و يتضح مما سبق بأن مؤشرات المواءمة أو عائد 

للتخطيط و التنظيم المالي لمختلف نشاطات المكتبة، سواء في شقه البشري أو االستثماري 

  و تتجسد منفعتها الفعلية بالنسبة للقائمين . بهدف الحفاظ على ديمومة و بقاء الخدمة المقدمة

الحقيقي لإلمكانيات الالزمة على شؤون المكتبة، في كونها تمكن من تحديد المستوى 

لتحقيق أهداف مرتبطة بخدمة معينة، و تجنب الوقوع في تقديرات خاطئة في هذا المجال، 

  .مما يمكن من تحقيق أقصى قدر من الفعالية في استعمال إمكانيات و موارد المكتبة

 و خالصة القول، يتضح من كل ما سبق بأن الخدمات المكتبية على اعتبارها العنصر

الذي يعتبر سبب وجود  –الذي يشكل هوية المكتبة و الواجهة التي تربطها بالمستفيد 

دخل للتخطيط لها تت، يتضح بأنها تمثل منظومة شاملة و متكاملة -المكتبة في حد ذاتها 

وتطويرها و تقديمها كل العناصر و المكونات المشكلة للمكتبة، بما فيها المستفيد نفسه 

 كما تتميز في الوقت نفسه بتأثرها الكبير. ال يتجزأ من هذا النظامعلى اعتباره جزءا 

و مستحدثة  والمباشر بالتطورات التكنولوجية المتالحقة، التي أدت إلى بروز أشكال جديدة

من الخدمات المكتبية القائمة على التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال و ما يتبعها 

      مكنت المكتبات من تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة من نظم و شبكات إلكترونية، 

و تحقيق مستويات أكبر من الجودة و الفعالية، مع بلوغ أهداف جديدة كانت عاجزة على 

بالخدمات اإللكترونية التي  يعرف هذا النوع الجديد من الخدماتو . تحقيقها قبل ذلك

ا أن تعمل على تطويرها و اعتمادها ضمن أصبح لزاما على مكتباتنا ال سيما الجامعية منه

    . فلسفتها و استراتيجياتها الخدمية، و هو ما سنتعرض إليه في الفصل الموالي

  :الخدمات المكتبية اإللكترونية و المفاهيم المجاورة  - 8- 3

يتضح من كل ما سبق بأن المكتبات الجامعية تواجه جملة من التحديات تفرض عليها 

و أنماط تنظيمها و تسييرها، و في سياسات تنمية مجموعاتها وكذا إعادة النظر في طرق 

في اإلستراتيجيات التي تعتمدها في بناء و تقديم خدماتها تماشيا مع التطور التكنولوجي 

و قد . و استغاللهاالمعلومات  ومع احتياجات المستفيدين و تغير سلوكهم في البحث عن

و مستحدث من الخدمات  لكترونية كنوع جديدأدى ذلك إلى بروز الخدمات المكتبية اإل

و هي تعكس مدى اعتماد أنواعها خاصة الجامعية منها،  التي تقدمها المكتبات بمختلف
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المكتبات الجامعية على التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال في مختلف النشاطات 

مراحل بناءها بدءا من  المتعلقة بتسييرها و كذا في تقديم خدماتها، بحيث تتدخل في كل

مرحلة تصميمها و وصوال إلى مرحلة تقديمها و إتاحتها إلى المستفيدين سواء كان ذلك 

داخل جدران المكتبة عبر محطات العمل التي توفرها، أو خارج جدرانها عبر موقعها أو 

  . بوابة المعلومات التي تتيحها على شبكة اإلنترنت

لنوع من الخدمات، سنحاول التعرض إلى مفهوم بعض و لتسليط الضوء على مفهوم هذا ا

خدمات المعلومات "و " الخدمات اإللكترونية"المفاهيم ذات العالقة، و المتمثلة أساسا في 

  ". اإللكترونية

  :تعريف الخدمات اإللكترونية -1- 8- 3

على غرار الخدمات المكتبية بمفهومها التقليدي، فقد سميت و عرفت الخدمات المكتبية 

إللكترونية بأكثر من طريقة، و قصد فهم هذا النمط الجديد من الخدمات المكتبية، لننظر ا

أوال إلى مفهوم الخدمات اإللكترونية بشكل عام، التي أعطيت لها عدة تعاريف من بينها 

عملية لنقل الوثائق بشكل إلكتروني إلى العنوان اإللكتروني "ذلك التعريف الذي يعتبرها 

طريقة لتقديم الوثائق "كما عرفت في السياق ذاته بأنها ". 1قديم خدمة معينةللزبون بهدف ت

بينما عرفت ". 2إلى الزبون في حالة نقلها له بشكل إلكتروني نحو عنوان بريده اإللكتروني

، المتعلق CE3/2002/38الخدمات ذاتها من طرف القانون التوجيهي األوروبي رقم 

بالخدمات اإللكترونية، الذي تم اعتماده من طرف مجلس برسوم القيمة المضافة المرتبطة 

جويلية من  01، و دخل حيز التنفيذ يوم 2002ماي  07وزراء المالية األوروبي يوم 

، حيث يعتبر هذا القانون بأن الخدمات اإللكترونية تضم كل الخدمات المتعلقة 2003سنة 

  : بالنشاطات التالية

                                                             
  :ترجمة لـ 1

« Electronic service is the electronic transmission of a document to a party's electronic notification address for 
the purpose of effecting service. »www.courtinfo.ca.gov/rules/titlefive/title5-3-196.htm 

  :ترجمة لـ 2
« is a method of serving a document upon a party in a case by electronically transmitting the document to that 
party’s e-mail address. ». www.tarrantcounty.com/ecountyclerk/cwp/view.asp 

  :یمكن اإلطالع على النص الكامل للقانون التوجیھي األوروبي للرسوم المتعلقة بالخدمات اإللكترونیة على العنوان اإللكتروني التالي  3
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/dat/2002/l_128/l_12820020515fr00410044.pdf 

http://www.courtinfo.ca.gov/rules/titlefive/title5-3-196.htm
http://www.tarrantcounty.com/ecountyclerk/cwp/view.asp
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/dat/2002/l_128/l_12820020515fr00410044.pdf
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 .توفير الصور، النصوص و المعلومات، باإلضافة إلى قواعد البيانات -3

توفير الموسيقى، األفالم و األلعاب بما فيها ألعاب الحظ، باإلضافة إلى البرامج        -4

 .اطات السياسية، الثقافية، الرياضية، العلمية و الترفيهيةو النش

 .1توفير الخدمات المتعلقة بالتعليم عن بعد -5

و تجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن معظم النشاطات ذات العالقة بالخدمات المكتبية 

ل ضمن تم اإلشارة إليها في هذا القانون التوجيهي، ال سيما فيما يتعلق بالخدمات التي تدخ

الصنف الثالث و المرتبطة بتقديم مختلف أشكال المعلومات سواء في شكل صور أو 

علما بأن المكتبات التي تقدم مثل هذه الخدمات ليست . نصوص أو شكل قواعد بيانات

معنية بهذه الرسوم لكونها موجهة إلى الهيئات ذات الطابع تجاري التي تهدف إلى تحقيق 

ه الخدمات مثل الناشرين التجاريين، سواء من داخل أوروبا أو الربح المادي من وراء هذ

في تقرير لها حول تطور ) ARC2(في حين تعرف مراكز البحث النمساوية . من خارجها

جملة من الخدمات "سوق خدمات المعلومات اإللكترونية بالنمسا الخدمات اإللكترونية بأنها 

خدمات المعلومات، خدمات : و خارجه مثلالمقدمة عبر الوسائل اإللكترونية على الخط أ

، ...)الشراء، الحجز، الكراء، الخدمات المصرفية، إلخ(اإلشهار، الخدمات التجارية 

  البريد (، خدمات االتصال )األلعاب، األفالم، الموسيقى(الخدمات الترفيهية و االستعراضية 

و هو ما يؤدي إلى القول بأن ".  3و الخدمات الحاسوبية) اإللكتروني، المؤتمرات عن بعد

الخدمات اإللكترونية تضم في مضمونها كل التسهيالت و العمليات التي من شأنها تقديم 

                                                             
1 BERANGER Anne-Laure. Services électroniques : la TVA européenne entrera en vigueur le 1er Juillet. Le 
journal Du Net, 28 Mai 2003. [15 octobre 2006]. [En ligne] : 
http://www.journaldunet.com/printer/030528tvaeurope.shtml 
2 Austrian Research Centers. 

  :ترجمة لـ  3
« Electronic Services are defined as “a number of different  services delivered via electronic online and offline 
media: information services, advertising services, transaction services (shopping, ordering, booking, banking 
services, etc.), entertainment services (e.g.games, movies, music), communication services (e.g. e-mail, 
teleconferencing), computing services. ». WARTA Katharina, WAGNER Petra. Electronic Information Services 
An Assessment of Market Development in Austria: Austrian Report of the European Member States´ Study II 
(MSSTUDY II). Seibersdorf : Austrian Research Centers, 1999. p.19. 

http://www.journaldunet.com/printer/030528tvaeurope.shtml
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فائدة و منفعة معينة إلى الزبون، و التي تقدم باعتماد وسائل إلكترونية مثل الحواسيب    

ية، مثل الشبكات و شبكات االتصال اإللكترونية بمستويات مختلفة من التغطية الجغراف

محدودة التغطية الجغرافية على غرار الشبكات المحلية المتواجدة داخل جدران المنظمة، 

  .أو الشبكات ذات التغطية العالمية مثل شبكة اإلنترنت

  :تعريف خدمات المعلومات اإللكترونية -2- 8- 3

دبيات العلمية أطلقت عدة تسميات مرادفة لعبارة الخدمات المكتبية اإللكترونية في األ

، من بينها )ELS1(المتخصصة، التي كثيرا ما يتم اختصارها باللغة اإلنجليزية بـ 

الخدمات "، )DLLS2" (الخدمات المكتبية الموجهة ألغراض التعليم عن بعد: "عبارات

" الخدمات المكتبية الرقمية"و عبارة ) OCLS3" (المكتبية المتاحة خارج مقر الجامعة

)DLS4( الديناميكية"و " باإليجابية"أشار إليها حشمت قاسم واصفا إياها بأنها تتسم ، كما   "

. 5، و أنها تعتمد على الحاسبات و الشبكات اإللكترونية في تصميمها و تقديمها"الفورية"و 

خدمات المعلومات "غير أن العبارة األكثر استعماال كمرادف لهذا المفهوم هي عبارة 

إتاحة المعلومات في "التي عرفت في التقرير المشار إليه أعاله بأنها  ،)EIS6" (اإللكترونية

- على الخط(و يمكن أن تكون اإلتاحة بطريقة االتصال المباشر . شكل غير مطبوع

Online( أو بطريقة االتصال غير المباشر ،)خارج الخط-Offline .( بحيث تعني

بينما تعني الطريقة الثانية اإلتاحة الطريقة األولى اإلتاحة عبر وسائل االتصال عن بعد، 

كما يعتبر ذات ". 7باستعمال وسائط الحفظ المادية مثل األقراص المضغوطة و المرنة

التقرير بأن خدمات المعلومات اإللكترونية تمثل حجز الزاوية للخدمات اإللكترونية 

                                                             
1 Electronic Library Services. 
2 Distance Learning Library Services. 
3 Off-Campus Library Services. 
4 Digital Library Services. 

  .8.ص. المرجع السابق. مقوماتھا و أشكالھا: خدمات المعلومات. قاسم حشمت  5
6 Electronic Information Services. 

  :ترجمة لـ  7
« Electronic Information Services are defined as “The delivery of information, not in a printed version. The 
delivery can be online or offline. Online means delivery via telecommunication links. Offline means delivery of 
information without the use of any telecommunication network, i.e. delivery on electronic (magnetic) tapes, 
discs or diskettes». WARTA Katharina, WAGNER Petra. Op.cit., p.20. 
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كما . ية و المصرفيةاألخرى، بما فيها تلك المتعلقة بالتجارة اإللكترونية و التبادالت المال

  بأنها خدمات إلكترونية تضم جملة من التسهيالت" خدمات المعلومات اإللكترونية"عرفت 

  :   تمكن من تقديم الخدمات األساسية التالية

 .الخدمة المرجعية على الخط، أو ما يسمى بالخدمة المرجعية االفتراضية -

 ).EID1(خدمة التسليم اإللكتروني للمعلومات  -

 .2تدريب على استعمال المعلومات في المحيط اإللكترونيخدمة ال -

  :اإللكترونية بيةتكخدمات المالتعريف  -3- 8- 3

ما يالحظ هو أن هذا التعريف السابق لخدمات المعلومات اإللكترونية يقترب كثيرا من 

 ISO/DISالتعاريف التي أعطيت للخدمات المكتبية اإللكترونية، التي تعرفها المواصفة 

. خدمات يتم تقديمها و إتاحتها إما عبر الخوادم المحلية أو عبر الشبكات"بأنها  27893

، )OPAC4(الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط : وتضم الخدمات المكتبية اإللكترونية

موقع المكتبة على اإلنترنت، المصادر اإللكترونية، التسليم اإللكتروني للوثائق و توفير 

  ". 5بكة اإلنترنت داخل جدران المكتبةإمكانية االتصال بش

)          Electronic products(من جهته بين المنتوجات اإللكترونية  Bossو يميز 

المنتوجات "بحيث يعتبر بأن ). Electronic services(و الخدمات اإللكترونية 

المتواجدة  اإللكترونية تمثل مصادر المعلومات التي يتم اقتناؤها و تجهيزها في الحواسيب

                                                             
1 Electronic Information Delivery. 
2 GLADYS Cotter, WALLACE Koehler. Electronic collection management and electronic information services. 
Paper presented at the RTO IMC Lecture Series “Electronic Information Management for PfP Nations”, 
Vilnius, Lithuania, 24 – 26 September 2002. p. 14. 
3  ISO/DIS 2789 « Statistiques internationales de bibliothèques ». 
4 Online Public Access Catalog. 

  :ترجمة لـ  5
« Electronic library services: A service which is either supplied from local servers or accessible via 
networks.[NOTE: Electronic library services comprise the OPAC, the library website, electronic resources, 
electronic document delivery and internet access offered via the library.] ISO/DIS 2789 ». BROPHY Peter, 
CLARKE Zoë, BRINKLEY Monica, et all. Library Performance Measurement and Quality Management System: 
Performance Indicators for Electronic Library Services. London: EQUINOX, November 2000. [14 Octobre 2002]. 
[En ligne]: 
http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html 

http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html
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أو ضمن شبكة ) Monoposte(داخل جدران المكتبة، سواء كانت ذات استعمال فردي 

  بينما تمثل الخدمات اإللكترونية مصادر المعلومات التي يتم تجهيزها في . محلية بالمكتبة

الذي " مكتب الخدمة"إذ يطلق على ". 1خوادم متباعدة تابعة لمنتج معين أو مكتب خدمة

 Online reference" (الخدمة المرجعية على الخط"مصادر معلومات تسمية يتيح عدة 

service .( و في حالة إتاحة أعداد كبيرة و متنوعة من مصادر المعلومات، فإن التسمية

 Information" (مورد أو موزع أو وسيط معلومات"التي تطلق على هذا المكتب هي 

agregator (2بالمصطلح التجاري و االقتصادي.  

  :و من هذا المنطلق، يمكن التمييز بين نوعين من الخدمات المكتبية اإللكترونية و هما

الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة محليا، و هي الخدمات التي تتاح داخل جدران  -

مثل الفهرس اإللكتروني المتاح . المكتبة و تتطلب الحضور الجسدي للمستفيد لإلفادة منها

العمل التي توفرها المكتبة، و محطات العمل الموجهة لقراءة األقراص عبر محطات 

 .المضغوطة المتوفرة عبر فضاءات تخصصها المكتبة لذلك

الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة عن بعد، و هي الخدمات التي تقدمها المكتبة،    -

مدار الساعة،      و التي يمكن اإلفادة منها عن بعد في أي مكان و في أي زمان و على

و غالبا ما يتم ذلك من خالل االتصال بموقع المكتبة على اإلنترنت الذي يوفر مجمل 

الخدمات المشار إليها أعاله، و الذي يمثل امتدادا حقيقيا للمكتبة، يمكنها من التواصل الدائم 

ل و المستمر مع جمهور المستفيدين بمختلف فئاتهم، سواء المنخرطين المسجلين بشك

      رسمي أو غيرهم من المستفيدين الذين بإمكانهم الربط بموقع المكتبة على اإلنترنت 

 . و اإلفادة من الخدمات التي تقدمها لهم عبره

ففي مرحلة معينة، كان تركيز المكتبات بمختلف أنواعها ينصب أكثر على تقديم الخدمات 

معلومات اإللكترونية خاصة اإللكترونية المتاحة محليا، من خالل توفير مصادر ال
                                                             

  :ترجمة لـ  1
« Electronic "products" are information resources that are purchased and mounted on in-library computers 
(standalone PCs or multi-user servers); electronic "services" are information resources mounted on remote 
servers at a producer or a service bureau ». BOSS Richard W. Evaluating electronic products and services. Tech 
Notes. Public Library Association, 2003. [13 Mars 2005]. [En ligne]: 
http://www.ala.org/ala/pla/plapubs/epublications/epubs/Boss.htm   
2 Idem. 

http://www.ala.org/ala/pla/plapubs/epublications/epubs/Boss.htm
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و مع تطور . في فضاءات معينة داخل جدران المكتبة) CDROM(األقراص المضغوطة 

قدرات و تكنولوجيات االتصال عن بعد و انخفاض التكاليف المرتبطة بها، خاصة مع 

بشكل واسع منذ بداية التسعينات ) WWW1(ظهور و انتشار الشبكة العنكبوتية العالمية 

الماضي، تحول تركيز و اهتمام المكتبات نحو تقديم الخدمات المكتبية  من القرن

اإللكترونية المتاحة عن بعد، و أصبحت مقتنيات المنتوجات اإللكترونية من طرف 

المكتبات تقتصر على مصادر المعلومات اإللكترونية الموجهة لإلستهالك التجاري مثل 

نسبة للمكتبات العامة و المدرسية، باإلضافة األلعاب ذات الطابع التعليمي و التربوي بال

  .2إلى المراجع الرقمية مثل المعاجم و الموسوعات في شكل إلكتروني

عبارة ) ODLIS3" (قاموس علم المكتبات و المعلومات على الخط"و من جهته، يستعمل 

المكتبية كمرادف للتعبير عن الخدمات ) Online services" (الخدمات المتاحة على الخط"

قطاع من الخدمات العامة التي تقدمها المكتبة، تعنى "اإللكترونية، حيث يعرفها بأنها 

بانتقاء و إتاحة إمكانية النفاذ إلى المصادر اإللكترونية، مثل الفهارس اإللكترونية و قواعد 

وم المعلومات البيبليوغرافية، و التي عادة ما تتطلب وساطة للبحث عنها و استغاللها، يق

و تجدر اإلشارة من منطلق هذا ". 4بها المكتبي المكلف بالخدمات المتاحة على الخط

) Services en ligne" (الخدمات المتاحة على الخط"التعريف، إلى ضرورة التمييز بين 

، حيث ال تعتبر هذه األخيرة بالضرورة )Services à distance" (الخدمات عن بعد"و 

الحاالت على الرغم من كونها تقدم عن بعد، لكونها قد  خدمات إلكترونية في جميع

تستعمل وسائل اتصال أخرى غير تلك المشار إليها في تعريف الخدمات اإللكترونية لتقديم 

الخدمة المرجوة، مثل خدمات التكوين عن بعد التي تستعمل البريد العادي إليصال 

 .   المحتويات التعليمية للمتعلمين

                                                             
1 World Wide Web. 
2 Idem. 
3 Online Dictionary for Library and Information Science. 

  :ترجمة لـ  4
«Online services :  In libraries, the branch of public services concerned with selecting and providing access to 
electronic resources, such as online catalogs and bibliographic databases, including mediated searching, often 
handled by an online services librarian». REITZ Joan M.. Online Dictionary for Library and Information Science. 
Libraries Unlimited, 2004. [22 Juillet 2006]. [En ligne]: 
http://lu.com/odlis.htm   

http://lu.com/odlis.htm
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  :امتداد للخدمات المكتبية التقليدية اإللكترونية بيةتكلمخدمات اال -4- 8- 3

كثيرا ما طرحت إشكالية دراسة الخدمات المكتبية خالل السنوات القليلة الماضية كنتيجة 

لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في تصميمها و تقديمها بأشكال جديدة و مستحدثة، ال سيما 

ن طرف المكتبات إلى بروز خدمات إلكترونية شبكة اإلنترنت التي أدى االعتماد عليها م

جديدة ذات قيمة مضافة، مكنتها من تلبية احتياجات و بلوغ فئات جديدة من المستفيدين 

بفضل ما توفره من إمكانيات اإلتاحة عن بعد، و قد اتضح بجالء من االتجاه السائد منذ 

امها نظما تعمل على التسعينات من القرن الماضي أن يكون في المكتبات باختالف أحج

الخط المباشر، تقوم من خاللها بإنجاز مهامها اإلجرائية اليومية، باإلضافة إلى ارتباطها 

بشبكات ضخمة لالتصاالت تمكنها من اإلفادة من المصادر المتاحة في شتى أنحاء العالم، 

كتبات إذ تمكن شبكة اإلنترنت حاليا من الوصول إلى العديد من المصادر مثل فهارس الم

المتاحة على الخط و مراصد بيانات النصوص اإللكترونية، فضال عن إتاحة إمكانيات 

تبادل الرسائل و توفير مقومات البريد اإللكتروني و نقل الملفات، الشيء الذي يمكن 

المستفيد من اإلفادة من مجموعات إلكترونية ضخمة من النصوص و الوثائق بفضل 

و لم تبقى المكتبات . 1التي تيسر مثل هذا التعامل واسع المدىبرمجيات المكاتب المتكاملة 

على هامش هذه الثورة التكنولوجية، إذ تعد أكثر المؤسسات ارتباطا بتأثيرات 

التكنولوجيات الحديثة على الخدمات التي تقدمها من جهة، و على سبل اإلفادة منها من 

     طرف المستفيد من جهة أخرى، حيث أدى االعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيات 

  :أسها اإلنترنت من طرف المكتبات إلى بروز نوعين من الخدمةو على ر

و هي الخدمات التقليدية التي تتطلب الحضور الفعلي و الجسدي  :الخدمات الجوارية - 

  .للمستفيد داخل جدران المكتبة لإلفادة من خدماتها

و هي الشكل الجديد و المستحدث للخدمات التي تعرضها  :الخدمات اإللكترونية - 

كما تمكن المستفيد من .كتبات، و تقدم إنا محليا عبر الشبكة المعلوماتية المحلية للمكتبةالم

اإلفادة من موارد و مصادر المكتبة دون أن يتطلب األمر منه الوجود الفعلي بالمكتبة من 

                                                             
 -.1998مكتبة الملك عبد العزیز العامة، : الریاض - .تقنیات المعلومات في المكتبات و الشبكات -.أودري جروش؛ ترجمة حشمت قاسم 1

  .  273.ص
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خالل ارتباطه بالشبكة العالمية التي أصبحت تمثل همزة الوصل بينه و بين المكتبة عن 

  .بعد

و آخرون على ضرورة أن تشكل الخدمات التقليدية الجوارية  Kellerددت و قد ش

المنطلق األساسي لتطوير الخدمات المكتبية اإللكترونية، و على ضرورة أن تقوم كل 

عملية لتصميم و تطوير خدمات مكتبية إلكترونية جديدة على أساس بعدين أساسيين للعمل 

ديدة، و استغالل فضاءات جديدة تتمثل أساسا تحديد خدمات ج: المكتبي بشكل عام و هما

و هو ما يؤدي إلى خلق امتدادات جديدة للمكتبة . 1في الفضاء االفتراضي التشابكي الجديد

     ات المكتبة اإللكترونية و الخدمات المكتبية الجوارية، متشكل تواصال طبيعيا بين الخد

    :يوضحه الشكل التالي بينهما، و هو ماو التناغم الوظيفي حقق التكامل تو 

  

  

  

 

  

   

  التكامل بين الخدمات المكتبية التقليدية و اإللكترونية: 35الشكل رقم    

  

الخدمات المكتبية و يشير الجدول التالي بشكل أقرب إلى أوجه التشابه و التكامل بين 

  :التقليدية و اإللكترونية

  

  

  

                                                             
1 KELLER Alice, MUMENTHALER Rudolf, NEUBAUER Wolfram. Electronic Library Services as Part of the 
University’s Learning Environment. proceedings of the 4th International Conference on New Educational 
Environments, Lugano, May 8-11, 2002, Session 4.2, p.23-26. [20 Novembre 2006]. [En ligne]: 
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=inkonf&nr=39&part=text. 

 اءاتـفض

 اتخـدمــ

 افتراضیة

 فیزیائیة

 جدیدة تقلیدیة

 إلكترونیة اتخدم

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=inkonf&nr=39&part=text
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  الخدمات اإللكترونية  الخدمات التقليدية

  .الربط بموقع المكتبة على اإلنترنت  - 1  .الدخول إلى المكتبة - 1

اإلفادة من خدمة مخصصة للمستفيدين   - 2

  . المنخرطين بالمكتبة

ربط المستفيدين المنخرطين بموقع المكتبة  - 2

  .على اإلنترنت

توفير وثيقة خارجية سواء في شكلها   - 3

  .األصلي أو في شكل نسخة مطبوعة

توفير وثيقة خارجية في شكل إلكتروني - 3

  .بوساطة من المكتبة

تصفح المواقع المفهرسة من طرف المكتبة أو - 4  .تصفح الوثائق التي يضمها فهرس المكتبة  - 4

التي تم انتقاؤها و تقديمها في شكل قوائم و أدلة 

)Signets.(  

ربط متبوع بتحميل أو بطباعة معلومات  - 5  اإلعارة - 5

  .على الخط

  .ربط متبوع بزيارة صفحات وب- 6  .تصفح - 6

  .طلب معلومات عن طريق البريد اإللكتروني- 7  .طلب معلومات من مكتب االستعالمات - 7

  .طلب معلومات عن طريق البريد اإللكتروني- 8  .طلب معلومات عن طريق االتصال الهاتفي  - 8

قراءة الوثائق المرقمنة في شكل صور داخل - 9  .قراءة األشكال المصغرة  - 9

  .المكتبة

  .أخرى-10  .أخرى  -10

  1أوجه التقارب و التشابه بين الخدمات المكتبية التقليدية و اإللكترونية :22الجدول رقم 

  :واإللكترونيةالمكتبة الهجينة نموذج للتعايش بين الخدمات المكتبية التقليدية  -5- 8- 3

رأينا فيما سبق بأن نموذج المكتبة في شكلها التقليدي أصبح يقترن اليوم بنموذج المكتبة 

، ألنه يعتمد "ال مادي"في شكل افتراضي أو رقمي أو إلكتروني، أو بتعبير آخر في شكل 

على الوثائق اإللكترونية باإلضافة إلى الوثائق الورقية كأساس للخدمات المكتبية التي 

شكال  المصادر اإللكترونية تحمل في ذاتها"في هذا السياق بأن  Collyل و يقو. يقدمها

". 2للمكتبة، يتجسد عبر نظام معلومات وثائقي و عبر بناية المكتبة في حد ذاتها اجديد

                                                             
1 GIAPPICONI Thierry. Op.cit. p.75. 

  :ترجمة لـ  2
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وعليه، فقد ظهر هذا المفهوم الجديد للمكتبة من جراء تعاملها مع المجموعات و الوثائق 

مفهومي المكتبة اإللكترونية و المكتبة التقليدية في نطاق و هو يعكس إدماج . اإللكترونية

واحد، من خالل االعتماد على نظم و خدمات تجمع بين البيئة الورقية و البيئة اإللكترونية 

مكتبة تقوم على " و آخرون المكتبة الهجينة بأنها  Pinfieldحيث يعرف . 1التشابكية

ا، بحيث تضم كل من المكتبة التقليدية ببعدها المصادر المطبوعة و الرقمية المتعارف عليه

كما يرى البعض بان مفهوم المكتبة الهجينة ". 2المادي و المكتبة الرقمية بطبيعتها الرقمية

ما هو إال تعبير عن المرحلة االنتقالية التي تمر بها المكتبات اليوم، لكونها أصبحت غير 

و الوثائق اإللكترونية بصفة منفصلة لتلبية  قادرة حاليا على االعتماد على الوثائق الورقية

و مما ال شك فيه، هو أن هذا النموذج يمثل . 3االحتياجات المتنامية و المتغيرة للمستفيدين

النموذج األمثل لمكتباتنا الجامعية التي ال تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر الورقية 

طريق إدماج المصادر اإللكترونية  في تقديم خدماتها، و التي تتطلب دعم و مساندة عن

لتقديم عرض خدماتي منسجم و متكامل يتناسب مع كل المستفيدين على اختالف فئاتهم   

من خالل قولهما بأن  Priceو  Legatteو مستوياتهم، و هو ما يذهب غليه كل من 

التحدي الذي يجب أن نرفعه اليوم كمكتبيين يتمثل في ضرورة تطوير هياكل و أسس "

سييرية و تنظيمية و فنية جديدة لتقديم خدمة مكتبية مزدوجة و هجينة، تجمع بين الوسط ت

التقليدي و الوسط اإللكتروني، تمكننا فعال من االندماج و التأقلم مع التغيرات المستمرة 

و من ثم، فإنه يتعين على المكتبة الجامعية أن ". 4التي تحدث في عالم الوسائط المعلوماتية

                                                                                                                                                                                             
«Les ressources électroniques portent en elles une nouvelle forme de la bibliothèque, qui prend désormais 
corps autant à travers un système d’information documentaire qu’à travers un batiment». JOLLY Claude. 
Bibliothèques universitaires. Bulletin des Bibliothèques de France, t.46, n°4, 2001. P.50-54. 
1 KNIGHt J.. The hybrid library: Books and bytes. ARIADNE, 11, 1997. [12 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.ariadne.ac.uk/issue11 

  :ترجمة لـ  2
« Hybrid libraries are defined as libraries with both « conventional » print based and digital collections, where 
as traditional libraries have « physical objects » and digital libraries are byte based ». PINFIELD S., EATON J., 
EDWARDS C., RUSSEL R., WISSENBURG A.. Realizing the hybrid library. D-Lib Magazine, October 1998. [12 
Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://mirored.ukoln.ac/lis-journal/dlib/dlib/dlib/october98/10pinfield.html.  
3 LEGATTE Paul, PRICE David. User access to the hybrid library. IATUL, 1-5 June 1998, University of Pretoria. P. 
15-21. 

  :ترجمة لـ  4
«Le défi que nous devons relever est de développer les structures managériales, organisationnelles et 
techniques pour produire un service de bibliothèque hybride qui puisse réellement s’adapter aux changement 

http://www.ariadne.ac.uk/issue11
http://mirored.ukoln.ac/lis-journal/dlib/dlib/dlib/october98/10pinfield.html
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ن مفهومي المكتبة التقليدية و المكتبة اإللكترونية في الوقت نفسه من خالل الجمع تجمع بي

  .   بين الخدمات المكتبية التقليدية و اإللكترونية

  :مبررات تقديم الخدمات المكتبية اإللكترونية بالمكتبات الجامعية -6- 8- 3

صور نظر من طرف تشير الكثير من الدراسات إلى ما تعانيه المكتبات الجامعية من ق

المجتمع الجامعي بشكل عام، الذي غالبا ما يحصرها في جملة ضيقة و محدودة من 

الوظائف التي ال تعكس األهمية الحقيقية و المكانة الفعلية التي من الواجب أن تحضى بها 

و يرجع ذلك بالدرجة األولى إلى قصور الخدمات التي تقدمها . في المحيط الجامعي

امعية و عدم مواءمتها لالحتياجات المعلوماتية للمجتمع العلمي الجامعي المكتبات الج

و عليه، يذهب المختصون إلى ضرورة أن تعمل المكتبة الجامعية على . بمختلف فئاته

، و أن تعمل بالموازاة مع ذلك على وضع 1تنويع وظائفها و خدماتها و منتوجاتها التوثيقية

تحفيز التغيير اإليجابي المستمر و اإلبداع التسييري أسس عمل جديدة تقوم على تشجيع و 

و التكنولوجي، و أن تعمل كذلك على فرض نفسها كعنصر أساسي في المحيط 

ذلك ألن الممارسات و السلوكات المعلوماتية و التوثيقية . المعلوماتي التشابكي الجديد

القدرات و الطاقات  الجديدة للمستفيدين تتوجه أكثر فأكثر نحو استغالل اإلمكانيات و

الجديدة التي توفرها الشبكات اإللكترونية، التي أدت إلى إعادة النظر في النظم التقليدية 

  .القتصاديات المعلومات و تغيير أنماط االتصال العلمي كما رأينا سابقا

و في خضم هذه المتغيرات، تجد الخدمات المكتبية اإللكترونية مبررات وجودها في جملة 

  :سباب األساسية نستعرضها في النقاط التاليةمن األ

ظهرت الحاجة إلى الخدمات المكتبية اإللكترونية مع ظهور و انتشار المصادر  -

المعلومات اإللكترونية التي أصبحت جزءا ال يتجزأ من الرصيد الوثائقي للمكتبات 

الجامعية، و تخصص نسبا متزايدة من ميزانيات االقتناء بشكل عام، بحيث تفيد بعض 

ة القتناء مصادر المعلومات اإللكترونية بالجامعات األرقام المتوفرة بأن النسبة المخصص

                                                                                                                                                                                             
continuels des supports». LEGATTE Paul, PRICE David. Idem. Cité par: OLLENDORFF Christine. L’offre de service 
en bibliothèque académique : Un essai de modélisation. Bulletin des Bibliothèques de France, 1999, t.44, n°.9, 
p.33-47. 
1 RENOULT Daniel. Les étudiants parisiens et les bibliothèques universitaires. Bulletin des Bibliothèques de 
France, t.49,n°.5, 2004. p.80-86.  
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، و هي ترتفع بوتيرة 20031سنة  %13.8إلى   1998سنة  %08الفرنسية ارتفعت من 

و ال يختلف هذا الوضع عن ما يجري في بقية دول العالم، . متسارعة من سنة إلى أخرى

سبيل المثال ما  و حتى بجامعتنا الجزائرية، حيث خصصت جامعة منتوري قسنطينة على

  .2للمصادر اإللكترونية 2007من ميزانية االقتناء لسنة  %50ال يقل عن 

ضرورة أن تركز المكتبات الجامعية اهتمامها على توفير و تنظيم سبل و إمكانيات  -

، و أن تعتبر ذلك من الخدمات القاعدية التي 3النفاذ و الولوج إلى المعلومات اإللكترونية

  .تقدمها

ل على تجاوز الصعوبات الناجمة عن تنوع و تشتت المصادر المعرفية، و عدم العم -

تجانسها من حيث الجودة و النوعية، باإلضافة إلى تنوع طرق النفاذ و الولوج إلى 

، و هو ما يبرر 4المعلومات اإللكترونية، مما يؤدي إلى صعوبة البحث عنها و استرجاعها

إلفادة من كل هذه المصادر انطالقا من نقطة ضرورة وجود بوابات مكتبات لتسهيل ا

  . إتاحة واحدة

ناهيك على تغير سلوك المستفيد في البحث عن المعلومات، حيث أصبح يفضل القيام  -

بهذه العملية بشكل فردي و مستقل على الرغم من عدم تحكمه في تقنيات البحث الوثائقي 

المكتبة الجامعية إمكانيات   و يترتب عن ذلك ضرورة أن تخصص . 5في أغلب الحاالت

و وقت أكبر للخدمة المكتبة في شكلها الحضوري من خالل مساعدة المستفيد في بحثه 

أدلة القراء، األدلة : عن المعلومات، أو من خالل تصميم أدوات عمل مساعدة مثل

ار و كل ذلك يدخل في إط. 6التعليمية التفاعلية، و البرامج التحاورية المساعدة على الخط

  .إعالم و تكوين المستفيدين سواء بشكل حضوري أو عن بعد

                                                             
1JOLLY Claude. Documentation électronique à l’université : relevé d’impact. Bulletin des Bibliothèques de 
France, t. 48, n° 4, 2003. p 5-8.  

  .2007جوان  03المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة یوم  ةمعلومات مستقاة من مقابلة مع مدیر  2
3 CAVALERI Piero. Les bibliothèques et les services personnalisés en ligne. Bulletin des Bibliothèques de 
France, t. 48, n° 4, 2003. p.24-32. 
4 JOLLY Claude. Bibliothèques universitaires. Op.cit. 
5 XIA Wei. Digital library services : perceptions and expectations of user communities and librarians in a New 
Zealand academic library. AARL, Vol.34, n°.1, March 2003. [15 Aout 2005]. [En ligne] : 
http://alia.org.au/publishing/aarl/34.1/full.text/xia.html  
6 BAZIN Patrick. Plus proches des lointains. Bulletin des Bibliothèques de France, t.49, n°.2, 2004. p.8-14. 

http://alia.org.au/publishing/aarl/34.1/full.text/xia.html
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ضرورة أن تعمل المكتبات الجامعية من خالل الخدمات اإللكترونية التي تقدمها على  -

بلوغ و استهداف فئات جديدة من المستفيدين، و التكفل باحتياجات فئات واسعة من 

، و هو ما يمكنها من 1امعيةالمستفيدين الخارجين عن دائرة و نطاق عمل المكتبة الج

  . احتالل مناطق جديدة و تعزيز و تقوية تموقعها اإلستراتيجي بالمصطلح التسويقي

ضرورة أن تفي المكتبة الجامعية من خالل الخدمات اإللكترونية التي تقدمها بمبدأ  -

المعلومات الخدمة العمومية، التي تضمن تكافؤ الفرص و المساواة في النفاذ و الولوج إلى 

 . 2اإللكترونية لكل شرائح المجتمع العلمي الجامعي

ضرورة أن تعمل المكتبة الجامعية من خالل الخدمات اإللكترونية التي تقدمها على  -

تلبية االحتياجات الخاصة و الفردية للمستفيدين، من خالل تقديم خدمات شخصية تتناسب 

نفسه على خلق التكامل بين الخدمات  مع هذا النوع من االحتياجات، و العمل في الوقت

فعلى المكتبات الجامعية على . الشخصية و الجماعية التي تقدمها ضمن نظامها الخدماتي

تصبح هياكل موجهة نحو تقديم الخدمات و ليس الوثائق، و هذا "أن  Cavaleriحد قول 

ت المستفيد، التغيير يفرض نفسه من خالل ضرورة االستجابة بشكل فعال و ناجع الحتياجا

الذي في حالة عدم رضاه عن الخدمات المقدمة له، سيتوجه نحو هياكل أخرى غير 

 ".3المكتبة لتلبية حاجته المعلوماتية

و مجمل القول، فإن الخدمات المكتبية تتطلب وضع سياسات سليمة مبنية على معرفة 

عين على المكتبات جيدة للسلوكيات و اإلحتياجات المعلوماتية للمستفيدين منها، كما يت

بمختلف أنواعها خاصة الجامعية منها أن تعمل على تنويع عرضها الخدماتي، و اإلنذماج 

بشكل أكبر في البيئة اإللكترونية الجديدة، من خالل تطوير و إتاحة عرض لخدمات 

                                                             
1 BOGROS, Olivier. La bibliothèque électronique de Lisieux. Bulletin des Bibliothèques de France, t.48, n°.4, 
2003. p.45-48. 
2 GRAMONDI Laurence. L’offre de services en ligne d’un Système d’Information Documentaire : besoins et 
usages dans le contexte universitaire du SCD Lyon 1 : Mémoire d’étude pour l’obtention du grade de 
Conservateur de Bibliothèque : Villeurbanne :  Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques : Janvier 2005. p.20. 

  :ترجمة لـ  3
«Les bibliothèques universitaires deviendront des structures orientées vers les services plutôt que vers les 
documents, et ce changement est – et sera – imposé par la nécessité de répondre de manière efficace et 
efficiente aux besoins d’un usager qui, s’il n’obtient pas satisfaction, se tournera vers d’autres structures». 
CAVALERI Piero. Op.cit. 
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إلكترونية تتماشى مع احتياجات و تطلعات المستفيدين، مع اعتماد طرق و أدوات 

  .قها و تقييمها، و هو ما سنحاول التعرض له في الفصل التاليتصميمها و تسوي



 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
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أكثر من غيرها بالتحديات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة  المكتبات الجامعية نىتع

للمعلومات و االتصال و ما تبعها من تغير ألنماط االتصال العلمي، بحكم موقعها الحساس 

لتغيرات المتالحقة في هذا ضمن الخريطة العلمية و البحثية، الذي يضعها في قلب ا

فقد أسهمت هي كذلك في البحث عن البدائل المناسبة لكونها من أكبر األطراف  .المجال

تضررا بسبب تضاعف أسعار الدوريات العلمية الناتج عن أزمة النشر العلمي، و قد تجلى 

ذلك من خالل مساندة و تدعيم مختلف مبادرات الهيئات العلمية والمهنية و مبادرات 

إلى تحقيق مبدأ النفاذ الحر و المباشر إلى المعلومات  المجتمع العلمي العالمي الرامية

العلمية و التقنية بعيدا عن القيود المالية و القانونية المعجزة، مثل مبادرة النفاذ الحر 

بل و أكثر من ذلك، فإنه يتعين عليها . للمعلومات و مبادرة األرشيفات المفتوحة

  العلمي أن تعمل باستمرار على تتبع كمؤسسات خدمية داعمة للتعليم الجامعي و البحث 

و مسايرة التطورات الحاصلة في األنماط التواصلية الجديدة المعتمدة من طرف المجتمع 

العلمي الذي تخدمه في إطار نشاطاته العلمية و البحثية المختلفة، و تكييف خدماتها مع 

ية للمجتمع العلمي فبما أن جانبا كبيرا من النشاطات العلمية و البحث. هذه التطورات

أصبحت تتم حاليا في وسط البيئة االلكترونية الجديدة و باستعمال الوسائل الحديثة 

لالتصال اإللكتروني، فعلى المكتبات الجامعية أن تعمل على مصاحبة هذا التحول من 

خالل خلق خدمات جديدة مبتكرة  تدعم و تعزز وجودها في هذه البيئة الجديدة من جهة، 

ا أكثر نحو تلبية احتياجات المجتمع العلمي الذي تخدمه وفق الشروط و المعايير و تقربه

و تمثل الخدمات اإللكترونية في هذا . التي يفرضها هذا الواقع الجديد من جهة أخرى

السياق إحدى أكبر التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية في المجتمع المعاصر 

رها من المكتبات األخرى بتقديم مثل هذه الخدمات  للمعلومات، فهي معنية أكثر من غي

المتطورة، نظرا لتعاملها بشكل كبير مع مجموعات كبيرة و متنوعة من مصادر 

المعلومات اإللكترونية على غرار الدوريات العلمية اإللكترونية، و تقديمها ألدوات عمل 

  ة ـاشى مع طبيعات تتمـدرات البحث و استرجاع للمعلومـذات مستوى عال من حيث ق
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و عليه، سنتناول في هذا الفصل جملة من العناصر  .1جمهور المستفيدين الذي تخدمه

، باإلضافة و موقع المكتبات الجامعية ضمنها، بيئة اإللكترونية الجديدةبتحديات الالمتعلقة 

البيئة الجديدة، فضال عن هذه إلى تغير القيم المؤسسة للمكتبات الجامعية في ظل 

لتقديم الخدمات اإللكترونية الالزمة المتطلبات البشرية و التكنولوجية و التسييرية 

ضمن استراتيجيات من الخدمات كما سنتطرق إلى موقع هذا النوع . بالمكتبات الجامعية

  . الخدمة المكتبية و طرق و منهجيات تقييمها

 :أنواع الخدمات المكتبية اإللكترونية - 1- 4

ال تنحصر الخدمات المكتبية اإللكترونية على تقديم و توفير سبل النفاذ و الولوج إلى 

المجموعات اإللكترونية سواء محليا أو عن بعد، مثلما هو األمر بالنسبة للخدمات المكتبية 

و المواد مجموعات الكتب و الدوريات  التقليدية التي ال تقتصر هي كذلك على تقديم

و خير دليل على ذلك، ما تتطلبه الخدمة . المكتبية األخرى في شكلها الورقي المطبوع

من باإلضافة إلى ضرورة توفير الوثائق المرجعية بمختلف أنواعها، المرجعية التقليدية 

، و هو ضرورة خلق وساطة و تحاور بين المكتبي كوسيط و مقدم للخدمة و المستفيد

بة لتقديم الخدمة ذاتها في شكلها اإللكتروني التي أصبحت تسمى بالخدمة األمر نفسه بالنس

و تدخل ضمن الخدمات المكتبية اإللكترونية مجموعة واسعة من  .2المرجعية االفتراضية

  :التسهيالت التي مكنت من خلق قيمة مضافة للعرض الخدماتي للمكتبة من بينها

إلى قواعد المعلومات سواء محليا أو عن  توفير الفهرس اإللكتروني للمكتبة باإلضافة -

 .بعد

 .طلب و توفير الوثائق على الخط سواء بشكل محلي أو عن بعد -

توفير بوابات مكتبات، سواء كانت تابعة لمكتبة واحدة أو لتكتل من المكتبات  -

 .الجامعية، و التي غالبا تنظم النفاذ إلى المعلومات اإللكترونية بشكل موضوعي

                                                             
1 SHIMMON Ross ; Trad. par FELICITE Françoise. Le rôle fondamental des bibliothèques dans la société de 
l’information. Sommet Mondial sur la Société de l’information, Genève – Suisse, 2003. [07 Juin 2006]. [En 
ligne] : 
http://www.ifla.org/lll/wisis_f.html.  
2 FLYNN Ann. Performance indicators for electronic library services.  Performance Measurement for  
Libraries and Information Services Conference, Sydney, May 18-19, 2004, pp.55-67. [13 Aout 2006]. [En ligne]: 
http://epress.lib.uts.edu.au/dspace/bitstream/2100/15/1/Performance_Indicators_2005.pdf 

http://www.ifla.org/lll/wisis_f.html
http://epress.lib.uts.edu.au/dspace/bitstream/2100/15/1/Performance_Indicators_2005.pdf
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 .الذي سنتعرض إليه الحقا MyLibraryخصية مثل نموذج توفير خدمات ش -

 .على الخط افتراضيةتوفير خدمات مرجعية  -

 .توفير وثائق مرقمنة من طرف المكتبة -

 .توفير أدوات مساعدة للتكوين الذاتي على استعمال المعلومات اإللكترونية على الخط -

 .1دران المكتبةتوفير إمكانيات الربط بشبكة اإلنترنت عبر محطات عمل داخل ج -

العرض الشامل للخدمات اإللكترونية قد تم تحديده من طرف تجدر اإلشارة إلى أن و 

في الشكل  Carboneو الذي يمثله التي أشرنا إليها سابقا،  ISO/CD 2789مواصفة 

:التالي

                                                             
1 POLL Roswitha, Trad. par BELIZAIRE Daphné. Mesurer l’impact des nouveaux services dans les bibliothèques. 
World Library and Information Congress : 71th IFLA General Conference and Council « Libraries – A voyage of 
discovery », August 14th – 18th 2005, Oslo, Norway. [15 Aout 2006]. [En ligne]: 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/POLL.pdf 

http://www.ifla.org/IV/ifla71/POLL.pdf
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 ISO/CD 27891الخدمات المكتبية اإللكترونية حسب مواصفة : 36الشكل رقم

 
                                                             

1 CARBONE Pierre. Métadonnées pour l’évaluation des services et ressources électroniques en bibliothèque. Journée AFNOR : Des métadonnées pour bien utiliser les 
ressources électroniques, 7 Juin 2005. [15 Aout 2006]. [En ligne] : 
http://www.bnf.fr/pages/infopro/journeespro/pdf/AFNOR2005/Metadonneesevaluation.pdf 
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فيما يلي أهم النماذج عن الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف المكتبات  و نستعرض

  :الجامعية

  :الفهرس اإللكتروني -1- 1- 4

ذلك الجانب من العمل المكتبي و الوثائقي الذي يعبر بصفة أوضح عن مدى الفهارس  تمثل

عليها في مختلف تأثر المكتبات بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال و مدى اعتمادها 

النشاطات التي تضطلع بها، ال سيما فيما يتعلق بالخدمات المكتبية التي تقدمها، و قد وصل 

الحد إلى اعتبار الفهارس اإللكترونية بشكلها الحديث كنواة للمكتبة االفتراضية، و بالتالي فهي 

مكتبية اإللكترونية تعتبر الركيزة األساسية و األرضية التي يجب أن تقوم عليها  الخدمات ال

نظام يمكن من خالله للمستفيد أن " بأنها االفتراضيةالمكتبة  Cloverيعرف  بشكل عام، حيث

قواعد المعلومات التي توفرها،  و بنوك وخدمات المكتبات  ويرتبط عن بعد بأرصدة 

 ".1الخدمات وللمكتبة كبوابة للولوج إلى هذه األرصدة  الفهرس اإللكتروني المحليباستعمال 

مجموع األرصدة الوثائقية التي يمكن للمستفيد أن يطلع عليها "بأنها  Gilbertكما يعرفها 

 ."2التي بإمكانه الولوج إليها عن بعد من خالل حاسوبه الشخصي الفهارسبواسطة 

 لشبكة اإلنترنت من طرف المكتبات،المتزايد  االستعمال بأن في هذا الصدد  Cloverعتبروي

 ، أدىالمتوفرة عبر الشبكة العالميةالمكتبات   فهارسخاصة  بها، وتزايد المواقع الخاصة  و

إلى تكريس مبدأ المكتبة االفتراضية، أو بعبارة أخرى، مكتبة بدون جدران تكون مصادرها 

  .3خدماتها متاحة إلى الجميع بدون استثناء ومواردها و

  مدى وو غيرها تعكس أهمية الفهارس كنواة أساسية للمكتبات االفتراضية،  هذه التعاريف

                                                             
  :ترجمة لـ  1

«system by which a user may connect transparently to remote libraries and databases by using the local library's 
online catalog or a university or network computer as a gateway». CLOVER.. Clover, "Virtual Public Libraries: Issues 
and Challenges", 111  

  :ترجمة لـ  2
«an aggregate of literature collections available to an individual through 'catalogues' accessible via his/her personal 
computer». (Gilbert, "Are We Ready for the Virtual Library?", p.3) 
3 Clover; H. The Internet: what is it? What does it offers? And what will its impacts on libraries be?. ITS News, n°.29, 
1994. p.28-31. 
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المكثف  االستعمالعد يو . ارتباط تطور هذه األخيرة بتطور الفهارس في حد ذاتها

من بين العوامل األساسية التي قدمت أشكاال  االتصال وللمعلومات  جديدةلتكنولوجيات الل

الفهارس المتاحة على : تطلق عليها تسميات جديدة مثلأصبحت  ، التيجديدة لهذه الفهارس

كناية عن فهارس ) OPAC Web(أو الفهارس اإللكترونية أو فهارس الوب ) OPAC(الخط 

   كأدوات فعالة للبحث المكتبات المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية، التي فرضت نفسها 

المكتبة بين أرصدتها،  تمتلكهاالتي تلك س فقط ، ليو الوثائق الولوج إلى المعلوماتالنفاذ و  و

و المنتشرة عبر نقاط متباعدة في  المتواجدة خارجهاو الوثائق المعلومات  لىإإنما تتعدى  و

، مما أدى إلى تحويلها إلى بوابات تمكن من اإلبحار وسط كميات ال الشبكات اإللكترونية

و قد  .لعرض الخدمات المكتبية اإللكترونيةمشكلة بذلك نقطة البداية  ،متناهية من المعلومات

مرت الفهارس اإللكترونية بثالث مراحل أساسية شهدت خاللها ثالثة أجيال، نتعرض لها فيما 

  :يلي

 :الجيل األول من الفهارس اإللكترونية -1-1- 1- 4

ظهر الجيل األول من الفهارس اإللكترونية نتيجة عمليات األتمتة التي شرعت     

التي ركزت على أتمتة  في تطبيقها انطالقا من السبعينات من القرن الماضي، والمكتبات 

اإلعارة، غير أن استعمالها من طرف المستفيدين واجه بعض الصعوبات  ووظائف الفهرسة 

 :البطاقية، نذكر من بينهاالتي حالت دون تعويضها للفهارس 

 .بهاال تقدم الشيء الجديد مقارنة  البطاقية، وأنها كانت عبارة عن نسخ مبسطة للفهارس  -

  .البطاقيةصعوبة استعمالها من طرف المستفيدين الذين تعودوا على استعمال الفهارس  - 

  .غير مفهومة بالنسبة للمستفيدين واستعمالها لمصطلحات تقنية بحتة خاصة بالمفهرسين،  - 

 .1اإلخراج، سواء على شاشة الحاسوب أو في الشكل الورقي ورداءة نوعية العرض  -

                                                             
1 HUDON Michèle. Les catalogues de bibliothèques à l'heure des nouvelles technologies : portes d'entrée sur le 
monde. Education et Francophonie : Revue Scientifique Virtuelle, Les bibliothèques à l'ère électronique dans le 
monde de l'éducation, Volume XXVI, Numéro 1, automne-hiver 1998. [22 Septembre 2000]. [En ligne] : 
http://acelf.ca/revue/XXVI-1/index.html#ar02. 

http://acelf.ca/revue/XXVI-1/index.html#ar02
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        اقتصار استعمالها في المكتبات الكبيرة، نظرا للكلفة العالية التي تتطلبها التجهيزات - 

 .الكفاءات الضرورية إلنجازها والبرمجيات  و

اإليجابيات يمكن الفهارس ببعض من  ا الجيلهذ على الرغم من هذه النقائص، فقد اتسمو 

 :حصرها فيما يلي

 .تحقيق سرعة أكبر في عمليات البحث مقارنة بالبحث اليدوي التقليدي -

تقديم معلومات إضافية عن الوثائق أثناء عمليات البحث، كالتعرف على وضعية الوثيقة إذا  - 

  .1كانت معارة، مع تقديم تاريخ إرجاعها إن كانت كذلك

 :الفهارس اإللكترونية الجيل الثاني من -1-2- 1- 4

ظهر الجيل الثاني من الفهارس اإللكترونية نتيجة التزاوج الناجح بين فهارس الجيل األول 

من  التي انتشرت خالل الثمانينات البيبليوغرافيةالنظم التجارية للبحث في بنوك المعلومات و

 :ورد أهمها فيما يلي، مما أدى إلى خلق إمكانيات إضافية للبحث في الفهارس نالقرن الماضي

عوض رؤوس الموضوعات أو العناوين  المفتاحيةإمكانية إجراء البحث باستعمال الكلمات  - 

 .الكاملة

مصطلح يعبر (و إجراء البحث المركب إمكانية تركيب عدة بيانات خالل البحث الواحد  - 

  ).   ع باإلضافة إلى تاريخ النشر مثالعن الموضو

تعقيدا عن طريق استعمال إستراتيجيات بحث  وإمكانية إجراء عمليات بحث أكثر تعمقا  - 

 ). Les opérateurs Booléens: Et, Ou, Sauf( البولينياعتمادا على المنطق 

أشكال  والمحصل عليها بعد إجراء البحث بطرق  البيبليوغرافيةإمكانية قراءة البطاقات  - 

  .2)لشكل المختصر للبطاقة أو الشكل الكامل لها مثالا( متعددة حسب رغبة المستفيد

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
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 اآللة، وتميز هذه الفهارس بالتفاعل الذي يتجسد من خالل سهولة الحوار بين المستفيد  -

كيفية استعمالها، باإلضافة إلى اقتراحات  وحيث تقدم هذه الفهارس معلومات حول محتوياتها 

  .مسار بحثه الوثائقيا قد تفيد المستفيد في أكثر وضوح اتشروح و

و على الرغم من ذلك، تشير بعض الدراسات حول استعمال هذه الفهارس اعتمادا على 

الفعالية في البحث  وسهولة االستعمال  تحقيقات ميدانية أن هذه األداة ال تتسم بالمرونة و

 بالنسبة لفئات كبيرة من المستفيدين خاصة المبتدئين منهم، حيث خلصت إلى النتيجتين

 :األساسيتين التاليتين

إخفاق عدد كبير من عمليات البحث بسبب عدم معرفة لغة النظام من طرف المستفيد،  -

 .باإلضافة إلى عدم تحكمه في تقنيات البحث التي يتطلبها هذا النوع من الفهارس

    .1العجز لدى المستفيدين وانجر عما سبق شعور كبير باإلحباط  -

 :الفهارس اإللكترونية الجيل الثالث من -1-3- 1- 4

و هو من بين العناصر األساسية التي تكون المفهوم الحديث للمكتبة الجامعية التي تقوم على 

هذا ما يميز الجيل الثالث من  مبدأ تقديم الخدمات اإللكترونية سواء محليا أو عن بعد، و

 :بما يلي التي تتميز والفهارس اإللكترونية التي ظهرت مع نهاية القرن العشرين 

  :من حيث الخدماتمميزاتها  - 1-3-1- 1- 4

يتميز الجيل الثالث من الفهارس اإللكترونية من حيث الخدمات التي تقدمها بجملة من 

 : الخصائص نوردها فيما يلي

تشكل هذه الفهارس بوابات أو شبابيك موحدة للولوج إلى المصادر الداخلية للمكتبة،  -

هذا يشكل جانبا هاما من الخدمات التي تقدمها المكتبات  وباإلضافة إلى المصادر الخارجية، 

   .2)البيبليوغرافيالتوجيه  واإلتاحة ( جامعيةال

                                                             
1 Idem. 
2 CHABIN Marie-Anne. Op.cit. 
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ل جدران المكتبة عبر الشبكة المحلية سواء محليا داخإمكانية الولوج إلى هذه الفهارس  - 

 مرتبط عن بعد باستعمال أي حاسوبللمكتبة، أو عبر الشبكة المحلية للمجمع الجامعي، أو 

  . )الزمنية وتخطي الحواجز الجغرافية (االستفادة منها على مدار اليوم  و بالشبكة العالمية،

و هو ما يشكل الركيزة القاعدية للخدمات المكتبية اإللكترونية سواء المتاحة محليا أو عن 

 .بعد

الحصول على من خالل هذا النوع من الفهارس، باإلضافة إلى ذلك، بإمكان المستفيد و 

 :معلومات حول

 ...).من حيث اإلعارة، إمكانية الحجز، تقديم طلبات القتناء كتب معينة(وضعية الوثيقة  -

أوقات العمل، برنامج النشاطات، طرق االستفادة من (معلومات حول المكتبة في حد ذاتها  -

  ...).الخدمات المقدمة، قوائم المقتنيات الجديدة، الخدمة المرجعية عن بعد،

يمكن للمستفيد أن يستعمل عدة فهارس لعدة مكتبات بغض النظر عن االختالف في لغات  - 

التي تسمح بتوحيد هذه اللغات لتسهيل  Z 39.50 واصفة، بفضل ماالستغاللو نظم  المساءلة

 .1العمل على المستفيد

 :طرق االستعمال من حيث الواجهة ومميزاتها  - 1-3-2- 1- 4

جاذبية، باإلضافة إلى  أكثرمن أهم مميزات هذه الفهارس، اعتمادها على واجهات عرض 

 :التي تتيح جملة من التسهيالت من بينها التشعبيةالروابط 

طبيعة و مستوى من التعقيد، تتناسب مع و متفاوتة اقتراح طرق بحث بدرجات مختلفة  -

   .امتمرس وءا أمبتدكان  سواء المستفيد

 بهاتسهيل طرق البحث من خالل تبسيط اإلجراءات، تقليص عدد المراحل التي يمر  - 

 . الرجوع إلى نقطة بداية البحث والمطلوبة، المستفيد للوصول إلى المعلومة 

                                                             
1 Idem. 
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المحصل عليها، من خالل  البيبليوغرافيةإمكانية توسيع مجال البحث انطالقا من البيانات  -

هذا ما يمكن المستفيد من  التشعبية، وعن طريق الروابط  بهاربطها ببيانات أخرى ذات صلة 

  .1استعراض محتويات الفهرس بطريقته الخاصة

ن ممن المواصفات التي يتميز بها الجيل الجديد  األدنىإن هذه الخصائص مجتمعة تمثل الحد 

النظم المتكاملة لتسيير المكتبات التي تقوم على توفير إمكانيات متطورة لتسيير الرصيد 

الوثائقي للمكتبة، سواء تعلق األمر بالمجموعات الورقية أو اإللكترونية، مع مراعاة خصائص 

  .فيما يلي اسنتناوله لتيا نوع من المجموعاتهذا ال

  :المجموعات اإللكترونية -2- 1- 4

ت التي تقدمها ثمة ارتباط وثيق و مباشر بين المجموعات المكتبية بشكل عام و الخدما

ال وجود لمكتبة بدون خدمات، و ال "فإنه ، Calengeو على حد قول  .المكتبات الجامعية

عليه، فإنه ال يمكن الحديث عن الخدمات المكتبية و ". 2وجود لخدمات بدون مجموعات

اإللكترونية دون الحديث عن المصادر اإللكترونية و عن كيفيات و متطلبات استغاللها 

  .بالمكتبات الجامعية

       :و أهميتهاتعريفها  :مصادر المعلومات اإللكترونية -2-1- 1- 4

متعددة و خاصة فئة الباحثين صاحب وجود اإلنترنت و استخدامها من جانب فئات 

واألكاديميين ظهور الوثائق أو أوعية المعلومات في شكل جديد، و قد عرفت بعدة تسميات 

 Electronic(، المصادر اإللكترونية )Digital documents(نذكر منها الوثائق الرقمية 

resources ( أو المواد اإللكترونية)Electronic materials( اإللكترونية ، أو الوثائق

)Electronic documents .( و بصرف النظر عن هذه التسميات المختلفة، فإن المقصود

بها تلك الوثائق التي تتاح في شكل إلكتروني، أي أنها تنشأ و تعالج و تبث من خالل نظام 

                                                             
1 HUDON Michèle. Op.cit. 

  :ترجمة لـ  2
« Sans services, point de bibliothèque, mais sans collection, point de services». CALENGE Bertrand. Op.cit. p. 308. 
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قابلة لالستعمال  "ال مادية"مادة حاسوبية بأنها  Wikipediaبينما تعرفها موسوعة  .1حاسوبي

تحمل عدة أشكال، يمكن أن تكون في شكل صورة، ملف صوتي، . من طرف الحاسوب

مع التذكير بأن المكتوب اإللكتروني . مجموعة من المعطيات المنظمة في شكل ملف، إلخ

و عليه، فإن الوثيقة اإللكترونية . من الحاسوب انطالقايوازي المكتوب الورقي الذي أنشأ 

الحجم، تنظيم (ل خصوصيات الوثيقة  التقليدية من حيث طريقة تقديمها تمكن من فص

عن الوعاء ) المعلومات التي تضمها، و البيانات الوصفية المرفقة بها(، و محتواها )النص

  الشكل ( يمكن استغالال منفصال لكال الجانبين و هو ما، افتراضياالذي يحملها الذي أصبح 

المصادر المكتبية اإللكترونية بأنها  ISO/CD 2789اصفة بينما تعرف مو .2)و المضمون

تضم المصادر و . كل وثيقة في شكل إلكتروني تتطلب تجهيزات خاصة الستعمالها"

الوثائق الرقمية، الدوريات اإللكترونية، قواعد المعلومات، براءات االختراع في : اإللكترونية

و انطالقا من كل هذه  ".3المتاحة عبر الشبكاتشكل إلكتروني و الوثائق السمعية البصرية 

في  االتعاريف، فإن المصادر المكتبية اإللكترونية التي تتيحها المكتبات الجامعية تتمثل أساس

  :المصادر التالية

 .قواعد و بنوك المعلومات -

 .الدوريات اإللكترونية -

 .الكتب اإللكترونية -

 .الكتب و النصوص المرقمنة -

 .الوثائق البيداغوجية اإللكترونية أو المرقمنةالملفات الحاسوبية و  -

                                                             
  .75.ص. 2004دار الثقافة العلمیة، : القاھرة. دروس في المراجع العامة. سیدة ماجد ربیع، متولي محمود النقیب 1

2 Wikipedia. Gestion électronique des documents. Wikipedia, l’encyclopédie libre. [s.d] : Wikimedia Foundation, 
Inc, 2007. [13 Octobre 2007]. [En ligne] : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_Electronique_des_documents 

  :ترجمة لـ  3
«Electronic library resources: every document in electronic form which needs special equipment to be used. 
[NOTE: electronic resources include digital documents, electronic serials, databases,patents in electronic form and 
networked audio-visual documents.]». BROPHY Peter, CLARKE Zoë, BRINKLEY Monica, et all. Op.cit. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_Electronique_des_documents
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 .  األرشيفات اإللكترونية سواء كانت تابعة للمؤسسة التي تتبع لها المكتبة أم لمؤسسة أخرى -

  :بينما تكمن أهمية مصادر المعلومات اإللكترونية في النقاط األساسية التالية

     ) online(المباشر  باالتصالومات عن طريق البحث تأمين اإلفادة الواسعة من المعل -

  .و شبكات االتصال المختلفة

استرجاع المعلومات و فتح خيارات عديدة أمام المستفيد في الحصول على  سهولة -

المعلومات و المشاركة في التحكم، مما يعني المزيد من التسهيالت و الديناميكية في البحث 

  .العلمي عبر الفضاء اإللكتروني

  .القدرة على البحث في قواعد عديدة للربط الموضوعي واإلمكانات التفاعلية،  -

  .لسرعة في الوصول إلى كميات كبيرة من المعلوماتا -

، مما يوحى دقة المعلومات المسترجعة، و هو أمر مرتبط بمهارة البحث لدى المستفيد -

بالدور الذي يجب أن تضطلع به المكتبات الجامعية في تدريب المستفيدين على اكتساب      

  .استغالل مصادر المعلومات اإللكترونيةو تعلم مهارات البحث الوثائقي، ال سيما فيما يتعلق ب

  . حداثة المعلومات، من خالل اإلمكانات التي يتيحها النشر اإللكتروني تحديثا أو نشرا -

إمكانية إدماج أشكال متعددة من المعلومات مثل النص و الصوت و الصورة في أشكال  -

ي تقدمها مصادر ناهيك عن مختلف المزايا الت. Multimedia(1(متعددة من الوسائط 

 .لمعلومات اإللكترونية بمختلف أنواعها للمكتبات ال سيما الجامعية منها

  :أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية -2-2- 1- 4

  :هايمكن تقسيم ، إذمصادر المعلومات اإللكترونيةهناك عدة أنواع ل

  :التغطية و المعالجة الموضوعيةحسب  - 2-2-1- 1- 4

، Agricola ،Medlineالمصادر الموضوعية ذات التخصصات الدقيقة، مثل قاعدة  -

Biosis، PsycInfo، Eric.  

                                                             
. 2002مؤسسة الوراق، : عمان. مصادر المعلومات و خدمات المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة .زكي حسین الوردي، مجبل الزم المالكي 1

  .173.ص
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  .Dialogالمصادر الموضوعية ذات التخصصات الشاملة، من أشهرها قاعدة  -

  .المصادر العامة ذات التوجهات اإلعالمية و السياسية الموجهة لعامة الناس -

  :المنتجةالجهات حسب  - 2-2-2- 1- 4

مصادر معلومات إلكترونية تابعة لمؤسسات تجارية هدفها الربح المادي، من أشهرها  -

Dialog  وOrbit.  

مصادر معلومات إلكترونية تابعة لمؤسسات غير تجارية ال تهدف إلى الربح المادي،  -

نظمات تشرف عليها مؤسسات ثقافية و علمية كالجامعات و المراكز العلمية و الجمعيات و الم

  .Agris ،Marc ،OCLCاإلقليمية و الدولية أو هيئات حكومية أو مشاريع مشتركة مثل 

  :نوع المعلوماتحسب  - 2-2-3- 1- 4

مصادر المعلومات اإللكترونية البيبليوغرافية، و هي األكثر شيوعا و استخداما، منها قاعدة  -

Eric و قاعدة ،Index Chimicus.  

  :مصادر المعلومات اإللكترونية غير البيبليوغرافية، و تنقسم إلى -

  .Full text( 1(مصادر إلكترونية ذات النص الكامل  -1

  .)Textual numeric data bases(مصادر المعلومات النصية مع بيانات رقمية  -2

  .مصادر المعلومات الرقمية -3

  :اإلتاحةحسب نمط  - 2-2-4- 1- 4

من خالل شبكات ) On line(المعلومات المتاحة عن طريق االتصال المباشر مصادر  -

  .االتصال المرتبطة بالحواسيب مثل شبكة اإلنترنت

المتاحة في شكل ) CDROM(مصادر المعلومات اإللكترونية على األقراص المضغوطة  -

  ).Off line(االتصال غير المباشر 

  : الشكل التاليما يبينه و يمكن تمثيل أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية وفق 
                                                             

دار : عمان. من عصر المخطوطات إلى عصر اإلنترنت: مصادر المعلومات. قندلیجي عامر إبراھیم، علیان ربحي مصطفى، السامرائي إیمان فاضل  1
  .43.ص. 2000الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 
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  1أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية: 37الشكل رقم
 

  :إتاحة مصادر المعلومات اإللكترونيةإقتناء و طرق و متطلبات  -2-3- 1- 4

تضم المجموعات اإللكترونية كل الوثائق اإللكترونية التي توفرها المكتبة الجامعية للمستفيدين 

الخطوط العريضة التي ترسم سياسات وطرق  ISO/CD 2789من خدماتها، و تحدد مواصفة 

  :، و المتمثلة في النقاط األساسية التاليةو إتاحة هذا النوع من المصادر المكتبية اقتناء

        تضم المصادر المكتبية اإللكترونية الوثائق اإللكترونية التي توفرها المكتبة محليا  -

المجهزة على  ، باإلضافة إلى الوثائقداخل جدرانهاو المجهزة على محطات العمل المتواجدة 

خوادم متواجدة خارج جدران المكتبة، و التي تتحصل المكتبة على حقوق و تراخيص للنفاذ 

 . على األقل لفترة زمنية معينةإليها 

يمكن أن تتحصل المكتبة على حقوق و تراخيص النفاذ إلى الوثائق اإللكترونية إما بشكل  -

، أو من خالل جهة )Consortium(منفرد، أو في بشكل جماعي في إطار تكتل مكتبات 

 .أخرى قد تكون المؤسسة األم أو جهة خارجية أخرى

                                                             
  .38.ص. المرجع السابق  1

  أنواع مصادر المعلومات اإللكترونیة

 حسب الجھات المنتجـة حسب نوع المعلومــات حسب نمط اإلتاحـة حسب التغطیة الموضوعیة

  مباشرة شاملة عامة متخصصة
Online 

 غیر مباشرة
Offline 

غیر  بیبلیوغرافیة
 بیبلیوغرافیة

غیر  تجاریة
 تجاریة

نصیة 
 كاملة

رقمیة 
 نصیة

 رقمیة
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: في هذا السياق على أنها تمثل مجمل العمليات التي تضم االقتناءيجب أن تفهم عملية  -

وفق حقوق و تراخيص النفاذ المحصل عليها مع الجهات  االوثائق، توفير إتاحة آمنة له انتقاء

و في أي قاعدة معلومات أخرى أفي الفهرس اإللكتروني ا المالكة، باإلضافة إلى إدماجه

يها من خالل اإلعارة ما بين المكتبات أو عن بينما تستثنى الوثائق المحصل عل. للمكتبة

   .معلومات من هذه العمليةاإللكتروني لل تسليمالخدمات طريق 

تستثنى كذلك من هذه العملية، الروابط النصية التي تحيل إلى مختلف المصادر المتاحة  -

عبر شبكة اإلنترنت سواء كانت متاحة بشكل حر و مجاني أو بمقابل مادي، و التي ال تمتلك 

 .1المكتبة حقوق و تراخيص للنفاذ إليها

 رونية التي تعتمد على طرقاالعتماد المتزايد على مصادر المعلومات اإللكتأدى هذا، و قد 

و متطلبات اإلتاحة مقارنة بالمصادر الورقية، إلى تغير طبيعة  باالقتناءمختلفة فيما يتعلق 

التعامل بين المكتبات و الناشرين، و هذا ما يفرض على المكتبات الجامعية إعادة النظر في 

رأينا سابقا بأن المكتبة ال تمتلك الكيان المادي للوثيقة  و قد. سياسات بناء و تنمية مجموعاتها

و وفق  توى هذه الوثيقة خالل فترة زمنيةإلى مح نفاذاإللكترونية، و إنما تتحصل على حق ال

و عليه، ينبغي على المكتبات . عليها مع مالك هذه الوثيقة و هو الناشر االتفاقشروط يتم 

يات توجه و ترشد بشكل جيد عمليات الحصول على تضع سياسات و استراتيجالجامعية أن 

التي تجسد الشكل الجديد للتزويد بالمكتبات الجامعية في عالم المعلومات  مثل هذه التراخيص

  .اإللكترونية

  :تراخيص النفاذ إلى مصادر المعلومات اإللكترونية - 2-3-1- 1- 4

المادية و متطلبات إتاحتها تفرض مصادر المعلومات اإللكترونية من خالل خصوصياتها 

، 2وتوفيرها التي تميزها عن المصادر الورقية، أشكاال و طرقا جديدة لقراءتها و استغاللها

. كما تفرض على المكتبات الحصول على تراخيص للنفاذ إليها و توفرها لجمهور المستفيدين

                                                             
1 BROPHY Peter, CLARKE Zoë, BRINKLEY Monica, et all. Op.cit. 
2 DAHMANE Madjid. Contrat de lecture et revue électronique : quel paradigme éditorial. Revue d’Information 
Scientifique et Technique, Vol.11, N°.1, 2001. p.33-45. 
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للنفاذ الفرنسية  التراخيص التي تتحصل عليها المكتبات الجامعية Okret-Manvilleو تعرف 

بأنها تمثل نتيجة المفاوضات التي تهدف من جهة إلى وضع نص إلى هذا النوع من المصادر 

و إلى تحقيق التوازن بين مهام ينسجم مع الخصوصيات األكاديمية و اإلدارية الفرنسية،  اتفاق

من طرف منتجي و مالكي المصادر  المسموح بها االستعماالتو مسؤوليات المكتبات و 

و يتم من خالل هذه التراخيص التي يتم تجديدها بشكل منتظم  .1اإللكترونية من جهة أخرى

وفق فترات زمنية محددة و متفق عليها بين كال الطرفين، تحـديد مختلف اإلجراءات 

  :  المتعلقة باستعمال المصادر اإللكترونية و المتمثلة أساسا في

 .استعمال و استغالل المصادر اإللكترونية تحديد طرق -

 .تعيين الفئات التي يسمح لها بالنفاذ إلى المصادر اإللكترونية و استعمالها -

ا اإلطار هذتحديد كيفية استعمال هذه المصادر من خالل تحديد العمليات المسموح بها في  -

 ...).تحميل، إعارة بين المكتبات، إعادة توزيع، إلخ(

بين المكتبة و الناشر  االتفاقتحديد نظام العقوبات المطبق في حالة عدم احترام بنود  -

 ...).إلغاء النفاذ، غرامات مالية، إلخ(

باحثين، (تحديد حدود و مستويات استعمال المصادر اإللكترونية لمختلف فئات المستفيدين   -

 ...).أساتذة، طلبة،إلخ

  :ى مصادر المعلومات اإللكترونية تتمثل فيو هناك عدة أنواع لتراخيص النفاذ إل

التي تحصر نطاق إتاحة ) Licence institutionnelle( التراخيص المؤسساتية  -

 .المصادر اإللكترونية داخل جدران المكتبة فقط

التي تمدد نطاق اإلتاحة و النفاذ لكل المجمع ) Licence de site(تراخيص الموقع  -

و هو النموذج األكثر استعماال، غير أنه يطرح إشكاال كبيرا بالنسبة للجامعات . الجامعي

كما هو الشأن بالنسبة لجامعة منتوري  المتكونة من عدة بنايات و مجمعات متباعدة جغرفيا
                                                             

1 OKRET-MANVILLE, Christine. Le développement du numérique : un facteur d’intégration dans les établissements 
d’enseignement supérieur. In : Les chercheurs et la documentation numérique, sous la dir. de CHARTRON 
Ghislaine.  Paris : Edition du cercle de la librairie, 2002. p154. 
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الوحدة اإلدارية للجامعة بغض النظر  يعكس" الموقع"علما بأن . قسنطينة على سبيل المثال

 .عن تشتتها الجغرافي

 Licences négociées par les(التراخيص المحصل عليها في إطار التكتالت المكتبية  -

consortia( ، علما . 1يقة عمل المنتجطريقة تنظيم التكتل و طر االعتبارو هي تأخذ بعين

    . بأن شروط الترخيص تطبق على كل المكتبات المكونة للتكتل بدون استثناء

إلى ذلك، فإن نظام التسعير المتعلق بتراخيص النفاذ يختلف هو كذلك حسب نوع باإلضافة 

الرخصة المحصل عليها و طبيعة المصدر اإللكتروني المرتبط بها، فهناك التسعيرة المرتبطة 

مثل الدوريات التي تصدر في شكليها الورقي و اإللكتروني، و نظام  بالمصادر الورقية

التسعيرة المرتبط بالمصادر اإللكترونية فقط مثل الدوريات التي تصدر في شكل إلكتروني 

المحصل عليها في إطار التكتالت التراخيص ب رة الجماعية المرتبطةفقط، فضال عن التسعي

  .2المكتبية

  :تحيين مصادر المعلومات اإللكترونيةمتابعة و  - 2-3-2- 1- 4

تتطلب مصادر المعلومات اإللكترونية إجراءات عمل أكثر تعقيدا من نظيرتها الورقية فيما 

يتعلق بمتابعة اإلصدارات الجديدة، بسبب طبيعتها الديناميكية و سهولة إجراء تعديالت على 

المزيد من الجهد و الوقت لمتابعة و يتعين على المكتبيين في هذا الصدد بذل . محتوياتها

، كمتابعة األعداد الجديدة وتقصي اإلصدارات الجديدة للمصادر المتاحة عبر شبكة اإلنترنت

باإلضافة إلى . للدوريات اإللكترونية و آخر تحيينات بنوك المعلومات المتاحة عبر الشبكة

و تدعم ابل، التي قد تكمل البحث المستمر عن المواقع و المصادر سواء كانت مجانية أو بمق

بذل جهود أكبر       عملية التحيين كما تتطلب. المصادر األخرى المقدمة من طرف المكتبة

                                                             
1 GAILLARD Béatrice. Organiser la gestion des ressources électroniques dans un SCD de Sciences Humaines et 
Sociales : le cas du SCD de Lyon 2. Thèse universitaire pour l’obtention du Diplôme de Conservateur de 
Bibliothèque. Paris, Ecole Nationale Supérieure  des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, 2005. p.17.  

2 Idem. p.18. 
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للمصادر المتاحة عبر الشبكة العالمية ) URL1(و بشكل مستمر لتحيين العناوين اإللكترونية 

        . 2بشكل مستمر هاتغيرل نظرا

و مهما يكن من أمر، فإن مصادر المعلومات اإللكترونية تشكل حجز الزاوية لتقديم الخدمات 

المكتبية اإللكترونية، و هو ما يستدعي إعادة النظر في التنظيم الداخلي للمكتبة و البحث عن 

كجزء ال يتجزأ من المنظومة الخدمية أساليب أكثر مرونة إلدماج هذا النوع من المصادر 

الخطوط الكبرى لتطور مهنة "بأن  امن خالل قوله MULLERشير إليه تة، و هذا ما للمكتب

المكتبي تتجه نحو تقليص الوقت المخصص للفهرسة، و التوجه أكثر نحو النشاطات الفنية 

و هي نشاطات تتطلب مستوى راق من الكفاءات . المتعلقة بإدماج الوثائق اإللكترونية

  ."3ء مجموعات عمل متخصصة في هذا المجالالحاسوبية باإلضافة إلى إنشا

  :الخدمة المرجعية االفتراضية -3- 1- 4

تعد الخدمة المرجعية من الخدمات الرئيسية التي تقدمها المكتبات الجامعية، و قد تطورت 

انت تعتمد في فبعد أن ك. كغيرها من الوظائف و الخدمات األخرى التي تؤديها المكتبات

الورقية التقليدية، أصبحت تعتمد على المراجع الرقمية و قواعد  تقديمها على المراجع

و لم تعد قاصرة على تقديم . البيانات اإللكترونية و المواد المتاحة عبر شبكة اإلنترنت

المعلومات البيبليوغرافية أو النصية أو الرقمية فقط، بل تجاوزت ذلك لتتيح المواد المصورة 

ففي ظل التقنيات الحديثة للمعلومات، لم يعد تقديم  .الفيديوو التسجيالت الصوتية و مقاطع 

الخدمات المرجعية قاصرا على الحدود المكانية للمكتبة، بل أصبحت تقدم عن بعد بأساليب 

                                                             
1 Uniform Resource Locator. 
2 Idem. p.19. 

  :ترجمة لـ  3
«Les grandes lignes d’évolution du métier de bibliothécaire vont dans le sens d.une baisse du temps consacré au 
catalogage et à l’augmentation des activités techniques d’intégration des documents électroniques. Ces travaux 
nécessitent des compétences en informatique plus élevées ainsi que la mise en place de groupes de 
compétences». MULLER Joëlle. Les acteurs et l’organisation du travail. In : Bibliothécaire, quel métier ? , sous la 
dir. de CALENGE Bertrand.  Paris: Ed du cercle de la librairie, 2004. p. 102.  
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    .1متعددة تعتمد في بعض األحيان على االتصال التفاعلي المباشر بين المستفيد و المكتبي

 االفتراضيةبالخدمة المرجعية الرقمية أو المكتبية يطلق على هذا الشكل الجديد من الخدمة  و

، بينما )SRD2" (عن بعد االستعالماتخدمة "، كما تطلق عليها كذلك تسمية أو اإللكترونية

 Electronic reference ،Online: يطلق عليها عدة تسميات باللغة اإلنجليزية مثل

reference ،Digital reference ،AskA  3وLive reference.  

  :الخدمة المرجعية االفتراضيةتعريف  -3-1- 1- 4

للخدمة المرجعية االفتراضية من بينها ذلك التعريف الذي يعتبرها خدمة  وردت عدة تعاريف

تعتمد بالدرجة األولى على تكنولوجيات المعلومات و االتصال للسماح للمستفيدين االتصال 

والربط بمكتبي المراجع، و طرح أسئلتهم و استفساراتهم بغض النظر عن عاملي الزمان 

التي تمثل أحد أقسام  )RUSA5(دمات المراجع و المستفيدين بينما تعرفها جمعية خ .4والمكان

بأنها خدمة مرجعية تقدم إلكترونيا، غالبا في الوقت الفعلي ) ALA(جمعية المكتبات األمريكية 

الحقيقي، حيث يستخدم المستفيد الحاسب اآللي أو أي تقنية إنترنت لالتصال بموظفي المراجع 

احة على الخط المباشر تفي الغالب استخدام المصادر الم و يتم .للمكتبة دون الحضور ماديا

و تؤكد الجمعية على أنه من الممكن . بغيرها االستعانةلتقديم الخدمة، و إن كان من الممكن 

مثل  افتراضيةليست  اتصالأن تتم متابعة استفسارات الخدمة المرجعية االفتراضية بوسائل 

و ثمة عدة عوامل أدت . 6األحيانغير ذلك في بعض الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو 

هذه الخدمة و توسيع نطاق استعمالها خاصة في محيط المكتبات الجامعية من  انتشارإلى 

  :أهمها
                                                             

، یولیو 2.، ع13.، مج   Ǒ     ỷ Ҝ       ỷ ǑǏǕ   Ǒ. التخطیط للخدمة المرجعیة الرقمیة التعاونیة بین المكتبات الجامعیة السعودیة. فاتن سعید بامفلح  1
  .43-6.ص. 2007

2 Service de Référence à Distance. 
3 COFFMAN Steve, McGLAMERY Susan. Moving Reference to the Web. Reference & User Services Quarterly, 
summer 2000, vol. 39, n° 4, p.380-386. 
4 JAMES Joseph. Live reference : too much, too fast ?. Netconnect, Automne 2002, p.12. 
5 Reference and User Services Association.  
6 American Library Association - Reference and User Services Association. Reference guidelines for implementing 
and maintaining virtual reference services. Washington D. C.: ALA-RUSA, 2004. [11 Novembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotocols/referenceguide/virtrefguidelines.htm.  

http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotocols/referenceguide/virtrefguidelines.htm
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التي تقدمها العديد من الكليات و الجامعات في السريع لبرامج التعليم عن بعد  االنتشار -

      ي شرعت جامعتنا الجزائرية في التخطيط لها العالم، بما فيها برامج التعليم عن بعد الت

  .بمكتباتنا الجامعية االفتراضيةالخدمة المرجعية  يمو تقديمها، و التي تعد حافزا أساسيا لتقد

، بما فيها الخدمات 1النمو الكبير لخدمات اإلنترنت و خدمات المعلومات على الخط المباشر -

السياق أن يتم التخطيط إلدخال هذا إذ يجب في . الخط المكتبية اإللكترونية المتاحة على

 الخدمة المرجعية االفتراضية انطالقا من نظرة شاملة تعتبرها جزءا ال يتجـزأ من الخدمات

  .اإللكترونية التي تقدمها المكتبة الجامعية بشكل عام

  :الخدمة المرجعية االفتراضية أساليب تقديم -3-2- 1- 4

أتاحت التقنية الحديثة، و خصوصا شبكة اإلنترنت استخدام أكثر من أسلوب لتقديم الخدمات 

الخدمة بشكلين مختلفين وفق طريقة االتصال المعتمدة هذه تقدم المرجعية للمستفيدين، بحيث 

  :وهما ربط المستفيد بمكتبي المراجعفي 

  :)Asynchrone( الخدمة المرجعية االفتراضية غير المباشرة - 3-2-1- 1- 4

تستخدم هذه الطريقة في تقديم الخدمة المرجعية االفتراضية البريد اإللكتروني الستقبال 

استفسارات المستفيدين و اإلجابة عنها، و قد ظهر هذا األسلوب منذ بداية النصف الثاني من 

كتبة التسعينات من القرن الماضي، و يتطلب إتاحة عنوان البريد اإللكتروني على موقع الم

على الشبكة العالمية، و متابعة االستفسارات التي تودع به من طرف الموظفين المكلفين 

و تستغرق اإلجابة عن االستفسارات أوقاتا تتراوح ما بين . بتقديم هذه الخدمة بشكل منتظم

مصممة ) Formulaires(كما تستعمل هذه الطريقة نماذج . الساعات و الدقائق و األيام

و يشبه هذا األسلوب سابقه حيث يحصل  .لتوجيه أسئلة إلى أخصائي المراجعخصيصا 

. المستفيد على النموذج، و من ثم يقوم بإرساله على العنوان البريدي المتاح لهذا الغرض

األمر الذي يجعل البعض ينظر إلى النماذج على أنها مجرد واجهة لخدمة البريد اإللكتروني 

                                                             
  .المرجع السابق. مفلح فاتن سعیدبا  1
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كما تعتمد هذه الطريقة في كثير من  .1من قبل موظفي قسم المراجع الذي تتم متابعته بانتظام

   ، التي تعتبر بمثابةBases de connaissance( 2(رفة ـالحاالت على ما يسمى بقواعد المع

 ، و تقدم على موقعاألكثر تداوال) FAQ3(و اإلجابات  االستفساراتمستودعات تخزن فيها 

  .مباشرة من طرف المستفيد دون اللجوء إلى مكتبي المراجعالمكتبة بشكل يسمح باستعمالها 

  ):Synchrone(الخدمة المرجعية االفتراضية المباشرة  - 3-2-2- 1- 4

لتوجيه ) Chat( 4تستخدم هذه الطريقة في تقديم الخدمة المرجعية االفتراضية تقنية الدردشة

و تتوافر منتجات تجارية . إلى أخصائي المراجع في اتصال مباشر و تفاعلي االستفسارات

و هناك أشكال لتقديم هذا . متعددة األغراض يمكن للمكتبات أن تستعين بها لتقديم هذه الخدمة

  :النوع من الخدمة نوجزها فيما يلي

بشكل مباشر، و تتيح هذه الطريقة إجراء حوار مع أخصائي  اتجاهينالدردشة في   -

المراجع باستخدام نافذة الدردشة، و يطلق عليها بالدردشة المباشرة و الفورية 

)Messagerie instantannée.( 

إرسال صفحات الوب من أخصائي المراجع إلى المستفيد مباشرة بدال من قيامه بكتابة   -

الصفحة، و تعتمد هذه الطريقة على ما يسمى بتقنية الدفع لتلك العناوين اإللكترونية 

)Technologie Push.( 

، حيث يسمح هذا األسلوب بعرض عملية تصفح )Co-browsing(التصفح المشترك  -

صفحات الوب على برنامج المتصفح الخاص بالمستفيد في الوقت نفسه، األمر الذي يتيح 

تبي، و كذلك عرضه لكيفية استخدام مصادر للمستفيد إمكانية متابعة ما يقوم به المك

 .المعلومات اإللكترونية
                                                             

  .المرجع السابق 1
2 NGUYEN Claire. Mettre en place et développer un service de référence virtuelle dans une perspective  
d’intégration à un réseau collaboratif : Analyses comparées et propositions à partir de l’exemple de l’Université de 
Montréal. Thèse universitaire pour l’obtention du Diplôme de Conservateur de Bibliothèque. Paris, Ecole Nationale 
Supérieure  des Sciences de l’Information et des Bibliothèques,  Janvier 2006. p.15. 
3 Frequency Asked Questions. 

  ).Clavier(باللغة الفرنسیة للتعبیر عن التحاور المباشر الذي یتم باعتماد لوحة مفاتیح الحاسوب  Clavardageیذكر أنھ یتم استعمال فعل   4
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            االتصال الصوتي، الذي يتطلب استخدام جهاز حاسوب مجهز بمكبر للصوت  -

 .1و المستفيدو ميكروفون من قبل كل من أخصائي المراجع 

  ة ـنحو تقدم الخدمة ـائد خالل السنوات القليلة الماضيـر إلى التوجه السـو نشير في األخي

المرجعية اإلفتراضية بشكل تعاوني، و تعتبر جامعة كاليفورنيا أول من قدمت هذا النوع من 

، و هو مشروع يقدم خدمة )MCLS2(من خالل تقديمها لخدمة  2000الخدمة المرجعية سنة 

أيام في األسبوع، و ذلك من خالل مشاركة ) 07(و لمدة سبع مرجعية على مدار الساعة، 

  .3كل المكتبات التابعة لجامعة كاليفورنيا في تقديم هذه الخدمة

 :موقع المكتبة على اإلنترنت -4- 1- 4

يحمل موقع المكتبة على اإلنترنت خصوصية معينة، إذ يمكن اعتباره مصدرا من المصادر   

، كما يمكن اعتباره من خالل المحتوى الذي يقدمه عن بعد التي تتيحها المكتبةالمعلوماتية 

من الخدمات التي تقدمها من خالل اعتباره أداة و وسيلة إلتاحة و تقديم المصادر خدمة 

و قد تعاظمت أهمية بناء و تصميم المواقع بالنسبة  .والخدمات اإللكترونية للمكتبة عبره

للمكتبات الجامعية مع تطور و انتشار مصادر المعلومات اإللكترونية و الخدمات المرتبطة 

 في عالمنا"بأنه  ماعلى هذه األهمية من خالل قولهو غادة سمير  حالقالد رائبها، حيث يعبر 

 مقبوالً للجميع أن يكون للمنظمات والمؤسسات والشركات وغيرها موقع على أصبحاليوم 

على  بل أصبحت الحاجة لبناء المواقع. شبكة اإلنترنت ، والمكتبات ليست مستثناة من ذلك 

المعلومات لما  كان بناء المواقع يقتصر على المؤسسات ومراكز فلو. شبكة اإلنترنت متزايدة

الصعب وجود  ولهذا بات من... وجدنا وفرة في عدد المواقع وغزارة في معلوماتها

  ."4مؤسسات أو منظمات فاعلة ليس لها مواقع على اإلنترنت

  

                                                             
  .المرجع السابق. بامفلح فاتن سعید  1

2 Californian’s Metropolitan Cooperative Library System. 
  .السابق المرجع. بامفلح فاتن سعید  3 
 .2001، 4 ع.  2س .  Ǒ ǎҮ  ỷ Ǒ   3000 .المواقع الخاصة بالمكتبات  التخطیط االستراتیجي الدارة: المكتبات واإلنترنت. الحالق رائد، غادة سمیر 4 

  . 46 – 30.ص
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  :أهمية تقديم الخدمات المكتبية من خالل موقع المكتبة على اإلنترنت -4-1- 1- 4

اإلنترنت، وكان  اتجهت المكتبات في اآلونة األخيرة إلى إنشاء وتصميم مواقع لها على  

تعريفية بالمكتبة  الهدف في البداية من هذه المواقع ال يتجاوز إيجاد صفحات ومعلومات

المكتبات والقائمين عليها  وخدماتها، إال انه ومع مرور الوقت تحولت هذه الفكرة لدى بعض

للمستفيدين من خالل موقع  كتبيةالم خدماتالوخصوصاً في الدول الغربية إلى ضرورة تقديم 

على هذه الخدمات أثناء تواجده داخل  كما لو أن المستفيد يحصل ،المكتبة على اإلنترنت

 بمثابةة موقع المكتب"اعتبار درجة ، حيث وصل األمر إلى المكتبة أو مركز المعلومات

الجامعات األمريكية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا  من طرف طلبة" المكتبة بذاتها

ن خالل موقع م كتبيةخدمات المالالفوائد المترتبة على تقديم  ويمكن إجمال أهم. المجال

  :النقاط اآلتية المكتبة على اإلنترنت في

واختصار أوقات الذهاب  ،والزمنيةاختزال المسافات وإلغاء بعض الحواجز المكانية  -

 مهماً في حال أمكن تقديم هذه واإلياب بالنسبة للمستفيد، وهذا من وجهة نظر المستفيد أمراً

  .خالل موقع المكتبة على اإلنترنت الخدمات من

   متميزة ترقى إلى مستوى الجودة بيةتكتأكيد التزام المكتبة تجاه المستفيد في تقديم خدمات م -

  .الخدمات المطلوبةفي 

 .حيث الوقت والجهد والمال المبذول من قبل العاملين في المكتبة االقتصاد في التكلفة من -

  .الحديثة وتطبيقاتها في مجال تقديم خدمات المعلومات توظيف التقنية -

  .المعلومات المقدمة تطوير مستوى وجودة خدمات -

  .مونتقديم خدمات معلومات جديدة في الشكل والمض -

           طرق ووسائل جديدة للتواصل والحوار بين المستفيد وأخصائي المكتبات ظهور -

  .1الحديثة وتعتمد هذه الوسائل بشكل كبير ومباشر على التقنية المعلومات، و

  

                                                             
  .82 – 67 .ص .2001، سبمتبر 7مج .    Ǒ     ỷ Ҝ   ǑǏǕ   Ǒ. وتطویرھا  دور اإلنترنت في دعم وظائف المكتبة. خالد  الجبري 1
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:من الموقع إلى بوابة المكتبة على اإلنترنت -4-2- 1- 4
 

 

اعتمادها و أدى التطور الكبير في استعمال شبكة اإلنترنت من طرف المكتبات الجامعية، 

تلف خللتعريف بمصادرها و مالمتزايد على تصميم و بناء مواقع تعتبر كواجهة حقيقية لها 

 االفتراضيخدماتها، أدى كل هذا إلى تغير طرق تمثيل المكتبات الجامعية في المحيط 

الجديد، حيث تحولت تلك المواقع على الرغم من ثراء محتوياتها إلى بوابات  والتشابكي

وثائقية تضم بشكل مندمج مختلف المصادر المعلوماتية المتاحة من طرف المكتبة، سواء 

كانت ورقية تقليدية أو إلكترونية، حيث توفر إمكانية النفاذ إلى هذا الكم الكبير و غير 

على واجهة  باالعتمادمن نقطة إتاحة واحدة، و  انطالقاوماتية المتجانس من المصادر المعل

حيث مكنت هذه البوابات من تكريس مفهوم المكتبة الهجينة أو المختلطة من . بحث موحدة

، باعتماد طريقة خالل إدماجها للمصادر الورقية و اإللكترونية في فضاء معلوماتي واحد

  . Recherche fédérée(1(البحث الموحد 

  :مفهوم بوابات المكتبات و وظائفها - 4-2-1- 1- 4

وابات المكتبات، التي تعرف في الغالب بأنها لتعبير عن مفهوم باستعمل أكثر من تعريف ل

تمثل نقطة دخول أو إتاحة، تمكن المستفيد من النفاذ إلى المعلومات و الوثائق سواء تلك 

و تنقسم  .2بشكل مندمج و موحد هاالمتواجدة داخل المحيط المادي للمكتبة أو المتاحة خارج

  :بوابات المكتبات إلى نوعين أساسيين و هما

                                                             
1 DUJOL Anne. Les sites web des bibliothèques : Trouver l’information ou la ronde des clics. Bulletin des 
Bibliothèques de France, t.51, n° 3, 2006. [22 Mars 2007]. [En ligne] : 
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2006/03/document.xsp?id=bbf-2006-03-0038-006/2006/03/fam-
dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non 
2 STRAUSS Howard. Web Portals : the future of Information Access and Distribution. The Serials Librarian, Vol.44, 
N° 1/2 , 2003, pages 27-35. Cité par : BESCOND Isabelle LE. Le portail outil d’intégration des ressources de la 
bibliothèque hybride : le cas de la Bibliothèque Universitaire de l’Université Libre de Berlin (Allemagne). Thèse 
Universitaire pour l’obtention  du Diplôme de Conservateur de Bibliothèque. Villeurbanne : Ecole Nationale 
Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, Janvier 2005. p. 14.   

http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2006/03/document.xsp?id=bbf-2006-03-0038-006/2006/03/fam
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، التي تمكن من النفاذ إلى مجمل )Portail institutionnel(البوابات المؤسساتية  -

المصادر و الخدمات التي توفرها مكتبة أو مجموعة من المكتبات، بغض عن عدم تجانس 

 . 1أشكالها و محتوياتها و طرق تقديمهاهذه المصادر و الخدمات من حيث 

 ، التي)Portail scientifique ou académique(البوابات الموضوعية أو الجامعية  -

 عن و هي تعبر .Subject Gatewayاللغة اإلنجليزية بالعبارة الشائعة عليها كذلك في  عبري

أو  تخصصحول  مختلفةواحدة لمصادر معلوماتية و إتاحة التي توفر نقطة نفاذ البوابات 

و تطور  امتدادو هي تعتبر . 2، بغض النظر عن ملكية هذه المصادرموضوعي معين مجال

منتقاة   ي تقدم قوائم ت، ال)Signets(ألدلة المواقع المتاحة عبر موقع المكتبة على اإلنترنت 

 مستفيديمجاالت و اهتمامات منظمة من المواقع التي تتناول مواضيع تدخل ضمن و 

جملة من الوظائف الواجب توفرها في كل بوابة مكتبة نوردها  Straussبينما يحدد  .المكتبة

  :في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 SADEH Tamar, WALKER Jenny. Library portals : toward the semantic Web. New Library World, Vol. 104, Number 

1184/1185, 2003, p. 11-19. Cité par : Idem. p. 13. 

2 Idem. 
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  الوصـف  ةــالوظيف

النفاذ من نقطة إتاحة واحدة إلى جملة من المصادر و الخدمات مقدمة في   نقطة إتاحة واحدة
  .واجهة عرض موحدة

  .توفير أدوات إبحار و بحث بسيطة و سهلة االستعمال  االستعمالسهولة 

و توفير إمكانية ) بحث خطي و مباشر(توفير إمكانيات متنوعة للبحث   أدوات بحث قوية
 Recherche(إجراء بحث موحد على كل المصادر المتاحة على البوابة 

fédérée.(  
إتاحة كميات كبيرة من 

  المعلومات
من الملكية "تحقيق مبدأ . تية الداخلية و الخارجيةالنفاذ إلى المصادر المعلوما

  ).From ownership to access" (إلى النفاذ
هيكلة و معالجة المصادر 

  المعلوماتية
انتقاء نوعي، وصف مادي و تكشيف موضوعي اعتمادا على أدوات 

  ).Dublin Coreمكانز، تصانيف، (معيارية موحدة 
تجميع مصادر، محتويات، خدمات و تطبيقات إضافية في واجهة  إمكانية  إدماج تطبيقات إضافية

  . عمل واحدة
  .تكريس مفهوم المكتبة الهجينة أو المختلطة

توفير واجهة شخصية و أمنة لكل مستفيد، و تسيير النفاذ إلى البوابة من   خدمات شخصية
 ).Authentification(نظام التعرف على المستفيد استعمال خالل 

  ).Technologies Push et Pull(نية السحب و الدفع استعمال تق
منتديات و مجموعات نقاش، أرشيفات : تطبيقات موجهة لمجتمع الباحثين  و تعاون اتصال

  ...مفتوحة، أدلة، نشر، إلخ
  .تقييم نوعي للمصادر، تقييم من قبل النظراء  موثوقية المعلومات

  1Straussوظائف بوابات المكتبات حسب  :23الجدول رقم 

  : شخصية في بوابات المكتبات ةخدمك MyLibraryنموذج  - 4-2-2- 1- 4

جه المكتبات الجامعية خالل السنوات القليلة الماضية نحو تقديم خدمات مكتبية شخصية تتو

تلبية بغية موجهة نحو المستفيد كفرد، تهدف إلى خلق محيط عمل شخصي لكل مستفيد 

و قد أصبح ذلك ممكنا بفضل التطور التكنولوجي الكبير في . المعلوماتية الذاتية احتياجاته

واجهات عرض و تقديم المعلومات، التي أصبح تمكن من خلق واجهات و فضاءات عمل 

شخصية خاصة بالمستفيد، بإمكانه النفاذ إليها انطالقا من أي حاسوب مرتبط بشبة اإلنترنت، 

حقيقية، توفر ) Bureaux virtuels" (مكاتب إفتراضية"دة بمثابة تعتبر هذه األدوات الجديو 

                                                             
1 STRAUSS Howard. What is a portal, anyway ? Questions and brief answers on portals. Tech Talks, January 20, 
2000. [En ligne]: 
http://www.campus-technology.com/techtalks/events/000120portal.asp. Cité par: Idem. p. 16. 

http://www.campus-technology.com/techtalks/events/000120portal.asp
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  تلف العمليات المتعلقة بإنتاج خجملة واسعة من وسائل العمل التي تسمح للمستفيد بالقيام بم

ت و البحث عليها و تخزينها و استرجاعها، باإلضافة إلى توفيرها ألدوات او تسيير المعلوم

ومات مثل أدلة العمل و قوائم العناوين و برمجيات تسيير قوية للتواصل و لتشاطر المعل

التي يستعملها المستفيد في إطار عمله البحثي األخرى يرها من األدوات غالبيبليوغرافيات، و 

 Cornell Universityالتي تقدمها جامعة  MyLibraryو تعتبر خدمة  .1و العلمي اليومي

، حيث تعتبر أداة تضم النوع من الخدمات الشخصية نموذجا ممثال لهذا 1998منذ سنة 

  مجموعة من الخدمات التي توجه إلى كل مستفيد على حدا عبر واجهة شخصية خاصة به

الخاص بالمكتبة، فهي بذلك تكرس مبدأ الخدمة الشخصية المشار ) البوابة(انطالقا من الموقع 

طالقا من موقع المكتبة على إليها أعاله، حيث تمكن المستفيد من خلق حساب شخصي ان

تضم مختلف المصادر اإلنترنت، و خلق ملفات شخصية باستعمال حسابه الشخصي 

المعلوماتية التي تغطي مجاالت اهتمامه الموضوعية، مع إمكانية تنظيم و تسيير هذه 

في  MyLibraryو تعتبر خدمة  .2المصادر وفقا لمتطلبات عمله و احتياجاته الخاصة

      ، MyUpdatesو  MyLinksصورتها البسيطة كمظلة لتقديم خدمتين فرعيتين و هما 

  :و اللتان سنتناولهما بشكل موجز فيما يلي

  :MyLinksخدمة  - 1- 4-2-2- 1- 4

تقوم هذه الخدمة على مبدأ تمكين المستفيد من فتح حسابه الشخصي انطالقا من أي حاسوب 

إدراج إحاالت إلى  وخلق ملفاته الشخصية ول بشبكة اإلنترنت، حيث تمكنه من يكون موص

المصادر التي تغطي مجاالت اهتمامه الموضوعية، سواء كانت هذه المصادر داخلية تضمها 

قواعد  وأرصدة المكتبة، أو خارجية مثل المواقع، باإلضافة إلى مصادر أخرى مثل بنوك 

                                                             
1 FINGERHUT Michel. Le site Web de la bibliothèque considéré comme un espace. Bulletin des Bibliothèques de 
France, t. 45, n°. 3, 2000. p. 78-82. 
2 COHEN, S. et al.  MyLibrary: Personalized Electronic Services in the Cornell University Library.  D-Lib Magazine, 
vol. 6, n. 4, avril 2000. [05 Décembre 2003]. [En ligne]: 
http://www.dlib.org/dlib/april00/mistlebauer/04mistlebauer.html 

http://www.dlib.org/dlib/april00/mistlebauer/04mistlebauer.html
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عند فتح حسابه الشخصي، يتم ف .أو فهارس مكتبات أخرىالمعلومات، األقراص المضغوطة 

 :توجيه المستفيد في شكل إحاالت إلى

 .المصادر المحلية للمكتبة وملف خاص يمكنه من استعمال الخدمات  -

   .استغالل المصادر الخارجية وملف يمكنه من تسيير  -

عن توفير األدوات التي تمكن المستفيد من تسيير هذه المصادر حسب احتياجاته  فضال

 .الخاصة

  :MyUpdatesخدمة  - 2- 4-2-2- 1- 4

إشعار المستفيد بآخر المستجدات  كما يشير لها اسمها، فإن هذه الخدمة تهدف إلى تزويد و

منتظمة، حيث تقوم بوظيفتين  وآنية  والمصادر التي تغطي مجاالت اهتمامه بطريقة آلية و

انتقاء المصادر التي  واهتمامات المستفيدين  والتعرف على احتياجات : هما ومزدوجتين 

 :و تمر هذه العملية من الناحية الفنية بالمراحل التالية. تتناسب معها

  . إنشاء قاعدة معطيات لتخزين البيانات الخاصة المستفيدين -

 رصد المصادر الجديدة التي تضاف إلى الفهرس اإللكترونيوضع برنامج آلي يتولى  -

  .1يحولها إلى قاعدة معطيات مخصصة لتخزينها للمكتبة و

 .قاعدة معطيات لتسجيل استمارات البحث التي يقدمها المستفيدإنشاء  -

البيانات التي تضمها القاعدة الخاصة بالمصادر الجديدة مع البيانات التي تضمها  مقابلة -

 . استخراج البيانات المتطابقة بطريقة آلية والقاعدة الخاصة باستمارات البحث، 

   .2المصادر الجديدة التي تهمه عن طريق البريد اإللكتروني وإشعار المستفيد بالمستجدات  -

ختلف نشاطاته مالكيفية، تقدم هذه الخدمة محيطا شخصيا و متكامال للمستفيد للقيام ب و بهذه

التي قد  و المكانية الزمنيةبغض النظر عن الحواجز بطريقة أكثر مرونة، و العلمية و البحثية 

  .تعيقه على أداء تلك النشاطات و اإلعمال في محيطه المهني و العلمي التقليدي

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
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  :المفتوح كتقنية داعمة لبوابات المكتبات الرابط - 4-2-3- 1- 4

 ،ال بدا من اإلشارة بداية إلى ضرورة التمييز بين بوابات المكتبات و تقنية الرابط المفتوح

الن بعضهما في كمتدعمان و تغير أنهما قد . ا تقنيتين مستقلتين عن بعضهما البعضملكونه

و تتمثل تقنية الرابط المفتوح في كونها  ا بشكل مشترك من طرف المكتبة،محالة استعماله

بإمكان المكتبة أن تجهزه و تستعمله بشكل  1لنصية الديناميكيةاعبارة عن خادم للروابط 

يهدف أساسا إلى تيسير النفاذ إلى النصوص الكاملة للوثائق اإللكترونية التي تمتلك  .2مستقل

ت البيبليوغرافية الخاصة بها، و التي يتم المكتبة حق أو رخصة النفاذ إليها، انطالقا من البيانا

الحصول عليها نتيجة إجراء عملية بحث وثائقي في قاعدة بيانات أو في الفهرس اإللكتروني 

المصادر و تتم هذه العملية من خالل تصميم واجهة عرض تحيل إلى مجمل  .3للمكتبة

يتناسب مع  تنظم بشكلالمتاحة من طرف المكتبة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، حيث 

  .4طبيعة و احتياجات المستفيدين و المصادر المتوفرة لدى المكتبة

  :نشأة الرابط المفتوح - 1- 4-2-3- 1- 4

 Herbert(يرجع الفضل إلى ظهور تقنية الرابط المفتوح إلى الباحث هربرت سومبل 

Somple ( جاينتالدكتوراه في جامعة  طروحته لنيل درجةأفي إطار  2000في عام 

)Ghent University( ، بالتعاون مع مؤسستيExLibris  وSilver Platter . و هو يعمل

بأخذ امتياز تلك  ExLibris بادرت ومن ثم. أ. م. الوب Los Alamosحاليا كباحث بمختبرات 

قامت بتسويقه بنجاح كبير على كثير من  التي SFX التقنية، وطورت تلك الفكرة إلى نظام

 ،EBSCO، OCLC  ،Gale،  Sirsi:أمثال المعلومات ودور النشر اإللكتروني ،منتجي نظم 

                                                             
1 Résolveur de liens hypertextes dynamiques. 
2 MAISONNEUVE Marc. Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : applications documentaires de la 
génération de liens contextuels. Paris : ADBS, 2003. p. 23. Cité par: BESCOND Isabelle Le. Op.cit. p. 46.   
3 GRAMONDI Laurence. L’offre de services en ligne d’un Système d’Information Documentaire : besoins et usages 
dans le contexte universitaire du SCD Lyon 1. Thèse Universitaire pour l’obtention  du Diplôme de Conservateur de 
Bibliothèque. Villeurbanne : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, Janvier 
2005. p. 64 
4 ANGELOZ Joëlle. Les OpenUrl : Une technologie pour maximiser les ressources de bibliothèques. Genève : 
Université de Genève, Bibliothèque des Sciences Economiques et Sociales, 2003. p.3. 
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Ovid  و قد شاع استخدام الرابط المفتوح في البيئة المعلوماتية األكاديمية عندما   .وغيرها

لوحظ أن كثيرا من مستخدمي قواعد المعلومات من أساتذة و طالب الجامعات يلجؤون إلى 

  EBSCO ،Gale ،Wilsonالدوليين مثل  رجية لبعض الناشريناستخدام قواعد معلومات خا

لبعض المقاالت مع دفع رسوم كثيرا ما تكون  و غيرهم في سبيل الحصول على النص الكامل

باهظة مقابل الحصول على نصوص تلك المقاالت، في حين أن مكتبة جامعتهم تمتلك 

للنفاذ إلى النصوص الكاملة  ذاتها أو من قواعد أخرى معلوماتالتراخيص من قواعد 

تلك المقاالت في مجموعات تتوفر المكتبة على  ه في كثير من الحاالتللمقاالت نفسها، كما أن

تتضح أهمية الرابط المفتوح في توجيه المستفيد إلى مصادر  ومن هنا .ةورقيال هادوريات

المطلوبة دون الحاجة إلى فيها المكتبة، وتحتوي على المعلومات  معلومات تمتلكها أو تشترك

  .1خارجية مكلفة اللجوء إلى مصادر

    :طريقة عمل الرابط المفتوح - 2- 4-2-3- 1- 4

الرابط المفتوح على أساس الربط بين البيانات الوصفية للمصادر أو ما يعرف يعمل نظام 

التي تحدد مكان تواجدها الفيزيائي  )URL2(و عناوينها اإللكترونية ) Metadata(بالميتاداتا 

ويمكن ، ضمن القواعد التي يمتلكها الناشرون أو في أي موقع معلومات على الشبكة العالمية

  :باختصار فيما يلي هوصف طريقة عمل

عند استخدام أحد نظم المعلومات التي تدعم نظام الرابط المفتوح، يختار الباحث ضمن قائمة 

، فإذا أراد اإلطالع على النص الكامل المصدر المناسب لموضوع بحثهالنتائج المحصل عليها 

لذلك المصدر، ما عليه إال بالضغط على زر الرابط المفتوح المتواجد ضمن البيانات الوصفية 

ة نه اإللكترونييواللمصدر على قائمة نتائج البحث، فيقوم النظام بربط تلك البيانات مع عن

المتاحة  الخيارات أو البدائلفيقوم الباحث بانتقاء إحدى ، اجدهالمرتبطة بأماكن و مواقع تو

للحصول على نص الوثيقة ، وغالباً ما تكون تلك البدائل إما رابط التي توفرها تلك العناوين 

                                                             
  :]على الخط[. ]2007أوت  12[. 2005. 11.، ع   OpenUrl. Ǒ ǔỸ      ỷ Ǒ  الرابط المفتوح .الرحمن الجبري خالد بن عبد  1

http://www.informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=112 
2 Uniform Resource Locator. 

http://www.informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=112
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بيانات ببليوجرافية للمادة في فهرس المكتبة  إلىمستخلص أو  إلىالكامل أو رابط  النص إلى

 فيقوم الباحث بالضغط على الرابط الذي يجلب له المعلومات موقع يحتوي تلك المادة ، أو

 Z39.50 ويتعامل نظام الرابط المفتوح مع مختلف بروتوكوالت التخاطب مثل   .المطلوبة

للمستخدم  لقواعد المعلومات ، ولهذا يمكن plugin لمواقع الوب و http لفهارس المكتبات و

  .1المعلومات المتاح على االنترنتالبحث في ذلك الكم الهائل من مصادر 

  :دور الرابط المفتوح في تفعيل البحث الوثائقي - 3- 4-2-3- 1- 4

تنعكس فائدة الرابط المفتوح في الوقت و الجهد الذي يوفره للمستفيد في بحثه عن المعلومات 

يرا ما تكون مبعثرة في مواقع و مصادر متعددة يصعب على المستفيد حصرها في ثالتي ك

موضوع معين، فمن الخيارات  حولعن معلومات  مستفيديبحث العندما ف. عملية بحث واحدة

، فيقوم بكتابة الذي يدعم تقنية الرابط المفتوحنظام المكتبة اآللي  استخداملديه المتوفرة 

ثم يقوم نظام المكتبة بعمله في البحث في قاعدة  المخصص لذلك، مصطلحات بحثه في المكان

لم  مستفيدولنفترض أن ال   .واستعراض النتائج التي توصل إليها البيانات الخاصة بالمكتبة

، ولنفترض أيضاً أن ذاته ويريد مزيداً من المعلومات حول الموضوع يكتفي بتلك النتائج،

من المحتمل أن يحتوي بعضها أو جميعها على وثائق معلومات أخرى  المكتبة لديها قواعد

 وفقبإجراء عملية البحث  القيام يهفي هذه الحالة يتوجب عل. موضوعه في هأخرى تفيد

الكثير من  مما يؤدي حتما إلى استنفاذمعينة في كل قاعدة معلومات على حدة،  إستراتيجية

فكرة  ومن هذا المنطلق ظهرت .ةكثيراً ما يحصل على وثائق مكرركما أنه الوقت والجهد، 

 لمستفيد إمكانية البحث الشامل في مجموعة منل تيحالتي ت  OpenUrl الرابط المفتوح

 بحث واحدة، وبدون أن يضطر إلى إستراتيجيةمصادر المعلومات اإللكترونية باستخدام 

 تحمل كما يتم عرض النتائج في شاشة موحدة، وقد   .من قاعد والدخول على أخرى   الخروج

أو  تلك النتائج أشكاالً مختلفة من مصادر المعلومات مثل الكتب أو المقاالت أو التقارير

مكتبات  مستخلصات أو بيانات ببليوجرافية لكتاب معين أو سجالت ببليوجرافية من فهارس
                                                             

.المرجع السابق .الرحمن خالد بن عبد الجبري  1  
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خطوات  يوضح الشكل التاليو  .1في الموضوع المطلوب معلومات  أخرى تقتني مصدر

) أ(المعلومات  استخدام الرابط المفتوح، حيث يقوم المستفيد بالبحث في قاعدةالبحث بدون 

الحصول على النص الكامل  و بغيةويحصل مثالً على بيانات ببليوجرافية لوثيقة مناسبة، 

الفهرس العام، لعله يجدها على  الذي ال يتوفر في هذه القاعدة، سوف يضطر الى البحث في

) ج(و ) ب(يكرر العملية في قاعدة  كتبة، إذا لم يجدها فسوفالرف من ضمن مجموعات الم

  .الخ...

            

  
  2خطوات البحث دون استخدام الرابط المفتوح: 38 الشكل رقم

 يوضح الشكل الثاني عملية البحث باستخدام الرابط المفتوح، حيث يقوم المستفيد بالبحثبينما 

المستفيد  بيانات ببليوجرافية لوثيقة مناسبة، ويريدويحصل مثالً على ) أ(في قاعدة المعلومات 

الحالة سوى  الحصول على النص الكامل الذي ال يتوفر في هذه القاعدة، ما عليه في هذه

تلك الوثيقة في  الرابط المفتوح ليعرض النظام مباشرة أماكن وأشكال توفر   الضغط على زر

  .مصادر المعلومات األخرى المتاحة في المكتبة مثالً

                                                             
.المرجع السابق  1  
.المرجع السابق  2  
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  1خطوات البحث مع استخدام الرابط المفتوح: 39 الشكل رقم

  :و مما سبق، يمكن تحديد أهم فوائد تقنية الرابط المفتوح في النقاط األساسية التالية

مصادر معلومات تقتنيها  إلىبإحالة الباحث  تقليل تكاليف الحصول على المعلومات، وذلك  -

  . مصادر أخرى خارجية بدالً من استخدام أو تشترك فيها المكتبة ،

المعلومات المناسبة في عدد من  يبذله الباحث في التنقيب عن الذيالوقت والجهد  اختصار -

واحدة واستعالم واحد، وكأن الباحث  مصادر المعلومات االلكترونية، وذلك باستخدام واجهة

   .يستخدم مصدراً واحداً

   .لهدف من توفيره للمستفيدينمتاح، وتحقيق ا استثمار ما هو -

  .2المعلومات المناسبة أمام الباحث إلىتقديم عدد من بدائل الوصول  -

 :تكوين المستفيدين على استخدام الخدمات و المصادر اإللكترونية  -5- 1- 4

 امو المعلومات بمختلف أشكالها،  ستخدام مصادر ايعتبر تدريب و تكوين المستفيدين على 

و التي  خدمات من المهام األساسية التي تضطلع بها المكتبة الجامعية،تقدمه المكتبة من 

تمكين المستفيدين بهدف  تدخل ضمن رسالتها في دعم العملية البحثية و التعليمية للجامعة،

 كسابهمإلو ادر و الخدمات بشكل أمثل من جهة، استغالل تلك المص بمختلف فئاتهم من

                                                             
.المرجع نفسھ  1  
.المرجع السابق  2  



 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

227 
 

و قد . ملهم العلمي و البحثي بشكل أنجع من جهة أخرىالمهارات التي تمكنهم من ممارسة ع

ضمن  ازدادت أهمية هذه الوظيفة مع إدماج المصادر و الخدمات المكتبية اإللكترونية

و الخدمات  و مما ال شك فيه، أن هذه المصادر. العرض الخدماتي الشامل للمكتبة الجامعية

منها على أحسن  االستفادةتتطلب مهارات معينة ال بدا من توفرها لدى المستفيد ليتسنى له 

و الخدمات  نجاح الخدمات المكتبية بشكل عام المكتبات الجامعية بأن و قد أدركت. وجه

المكتبية اإللكترونية على وجه التحديد، مرهون بمدى قدرة المكتبة على تكوين المستفيدين 

و من هذا المنطلق، يتوجب على المكتبات الجامعية أن تولي  .لى استعمال هذه الخدماتع

اهتماما أكبر لوظيفتها التكوينية من خالل البحث الدائم و المستمر على أفضل و أنجع السبل 

  هذه الوظيفة، و باعتماد أحدث الطرق و التقنيات التي تتماشى مع الطبيعة المتطورة  ألداء

و قد استحدثت المكتبات الجامعية عدة طرق . و المتغيرة للمصادر و الخدمات التي تقدمها

لتحقيق ذلك، من خالل إتاحة و توفير أدوات و فرص تدريب جديدة للمستفيدين لتمكينهم من 

و يتم ذلك من التحكم في التقنيات الجديدة الضرورية الستعمال المصادر و الخدمات الجديدة، 

         :من النشاطات، نورد أهمها في النقاط التالية خالل جملة

على استخدام المصادر و الخدمات اإللكترونية بشكل عام، تصميم دروس للتكوين الذاتي  -

أو المصادر و الخدمات التي تقدمها المكتبة، مثل كيفية استخدام الفهرس اإللكتروني للمكتبة 

 في شكل وثائقتكون و كيفية مساءلة بنوك المعلومات التي تتيحها المكتبة عبر موقعها، 

، و وضعها تحت تصرف المستفيدين عبر موقع )Didacticiels(بيداغوجية تعليمية ذاتية 

 .المكتبة على اإلنترنت

تنظيم دورات تدريبية بشكل حضوري أو على الخط موجهة نحو فئات معينة ذات  -

 ).Formation à la carte(احتياجات معلوماتية معينة 

 . م دورات تدريبية موجهة لعامة المستفيدين بشكل دوري، إما حضوريا أو على الخطنظيت -

تقديم مصادر منتقاة تضم دروس و برمجيات للتكوين الذاتي و إتاحتها على موقع المكتبة  -

 . على اإلنترنت
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          أجنحتها  بمختلفتعرف ببناية المكتبة، و  و زيارات افتراضيةتصميم معارض  -

 .1و إتاحة على الخط و مصادرها و خدماتها

 :التسليم اإللكتروني للمعلومات و الوثائق -6- 1- 4

اإلعارة بين المكتبات  التطورات في مجال تبادل ىحدإلوثائق اإللكتروني لتسليم تمثل خدمة ال

يمكن و . 2بشكل إلكتروني والتي تقوم بتوفير المعلومات وتوصيلها للمستفيد في أي مكان

تقديم هذه الخدمة للمستفيد، وذلك من خالل إنشاء  للمكتبة من خالل موقعها على اإلنترنت

المستفيد تعبئة النموذج المخصص لهذه الخدمة  يتعين علىإذ صفحة خاصة بطلب الوثائق، 

بدورها بتأمين الوثائق المطلوبة من قبل المستفيدين  وإرساله إلى المكتبة ، والتي تقوم

وهذه الخدمة مفيدة في حالة طلب . أو الوسائل األخرى  وإرسالها عبر البريد اإللكتروني

وغيرها من المصادر  قواعد المعلوماتو  النصوص الكاملة وثائق متاحة على اإلنترنت مثل

و هناك عدة نماذج لهذه الخدمة من بينها خدمة التسليم اإللكتروني  .المعلوماتية األخرى

سية، الذي يعتمد على للوثائق التي تدخل ضمن نظام اإلعارة بين المكتبات الجامعية الفرن

، )ABES3(التي وضعتها الوكالة البيبليوغرافية الفرنسية للتعليم العالي  PebNetبرمجية 

التي تمكن المستفيد من طلب الوثائق التي يرغب في الحصول عليها بشكل مباشر على 

كما يمكن على صعيد آخر استعمال خدمة التسليم اإللكتروني للوثائق لتسليم نسخ  .4الخط

إلكترونية لمقاالت الدوريات سواء الحرة و المجانية، أو التي تمتلك المكتبة تراخيص للنفاذ 

لها وفق الشروط المتفق عليها مع الجهة المالكة، إذ يمكن للمستفيد طلب المقال المرغوب فيه 

كما يمكن . قا من نموذج الطلب المتوفر على موقع المكتبة على الشبكة العالميةمباشرة انطال

لتكون مدعمة و مكملة لها،  االفتراضيةمن جهة أخرى ربط هذه الخدمة بالخدمة المرجعية 
                                                             

1 MAISONNEUVE Marc. Recherches multibases : de nouveaux outils pour accroître l’autonomie des usagers. 
Documentalistes-Sciences de l’information, vol. 40, n°.3, 2003. p. 214-217 

   ҳỸǕ ỷ Ү ǔỮ  ỷ  Ỹ  ừ    ǐҮǕ  ỷ    Ҝ     ỷ ǒỸ      ỷ  ǒỸǏǕ      ǎҮ  ỷ қỸҒǔ . فوائد وتحدیات : اإلنترنت في المكتبات . بومعرافي بھجة مكي 2 
21    ữ26  Үǎ Ǖ ừ /  ҮƏǔ     ỷ1998 .75–69.ص. 9991، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم: تونس.  

3 Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur. 
4Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur. Journées inter-réseaux d’information sur le SU.  Paris :ABES, 
2000. [05 Janvier 2004]. [en ligne] : 
http://www.abes.fr/comor.htm#premieres. 

http://www.abes.fr/comor.htm#premieres


 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

229 
 

حيث يمكن إجراء عمليات بحث في بنوك و قواعد المعلومات وفق المالمح الموضوعية 

النتائج المحصل عليها تباعا إلى المستفيد بالطرق للمستفيد بشكل دوري، و إرسال 

اإللكترونية المعروفة، كما يمكن ربط هذه الخدمة مباشرة بالواجهة الشخصية للمستفيد على 

  .1التي تم التعرض إليها سابقا MyLibraryغرار ما تقدمه خدمة 

 :النفاذ إلى شبكة اإلنترنت -7- 1- 4

خاصة من بين الهيئات التي تضطلع بمهمة تعتبر المكتبات بصفة عامة، و الجامعية بصفة 

إتاحة و توفير إمكانية النفاذ إلى شبكة اإلنترنت و استغالل خدماتها و مواردها إلى أكبر قدر 

مع التركيز على فئات المستفيدين الذين ال تتوفر لديهم إمكانية استعمال  ممكن من المستفيدين،

في الحضاري يدخل ذلك ضمن دورها و  .معينة اجتماعيةهذه الشبكة ألسباب و ظروف 

تحقيقا لمبدأ ديمقراطية النفاذ إلى المعلومات سواء كريس مجتمع المعلومات، العمل على ت

بمختلف  التشابكي االفتراضيالمسجلة في الوسائط الورقية التقليدية أو المتواجدة في الفضاء 

ن الحواسيب المرتبطة و تتجلى هذه الخدمة من خالل إتاحة مجموعة م. الطرق و الوسائل

بالشبكة العالمية ألكبر عدد من المستفيدين بطريقة منظمة و وفق شروط استعمال تفرضها 

و تندرج هذه الخدمة ضمن  .طبيعة العمل العلمي و البحثي الذي تدعمه المكتبة الجامعية

عرض واسع وشامل للمصادر المعلوماتية بمختلف مساعي المكتبات الجامعية لتوفير 

أنواعها، على اعتبار أن شبكة اإلنترنت تمثل نقطة نفاذ إلى أحجام و خزانات غير متناهية 

و طرق من حيث أشكالها  ةمن المعلومات و المصادر و المحتويات اإللكترونية المختلف

و ال تكتفي المكتبة بمجرد توفير حواسيب  .يث المواضيع التي تعالجهاحإتاحتها، و من 

عالمية، بل تصاحب عملية إتاحة هذه اإلمكانيات إلى جمهور المستفيدين مرتبطة بالشبكة ال

ا لتسهيل استعمالها و التمكن من اإلبحار في الشبكة ترفق به أخرىتسهيالت و خدمات 

                                                             
1 MORIN Nicolas. Boîte à outils pour un site web de bibliothèque universitaire. Thèse Universitaire pour l’obtention  
du Diplôme de Conservateur de Bibliothèque. Villeurbanne : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques, Janvier 2001. p. 35.  
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و البحث في  على استعمال الشبكةخاصة فيما يتعلق بتدريب المستفيدين  ،بأحسن كيفية ممكنة

في استعمال أدوات البحث التي تتيحها كاألدلة  مصادرها المختلفة من خالل التحكم

يمكن كذلك توجيه المستفيد و مرافقته خالل إبحاره و  .1ومحركات و المحركات الكبرى

موقع المكتبة بما يحتويه من مصادر مختلفة مثل ن خالل اقتراح وبحثه في الشبكة العالمية م

تتيحها،  قواعد المعلومات التيالفهرس اإللكتروني للمكتبة و الدوريات اإللكترونية و 

 ةقترحصفحات معلومات تكون في شكل صفحات استقبال تحتوي على قوائم مباإلضافة إلى 

لمواقع منتقاة حسب التخصصات الموضوعية المدرسة بالجامعة، قد تمكن المستفيد من 

لمبتدئين خاصة إذا تعلق األمر بالمستفيدين ا الوصول مباشرة إلى المعلومات التي يبحث عنها

توفر فهي و من ثم، . و ذوي الخبرة القليلة في مجال استعمال شبكة اإلنترنت و البحث فيها

و تمكنه من النفاذ إلى المصادر التي تلبي  و جهد البحث عن هذه المعلومات له وقت

و عليه، فإن إتاحة شبكة اإلنترنت من طرف  .2احتياجاته المعلوماتية بشكل مباشر و سريع

الجامعية ينبع من منطلق اعتبار هذه األخيرة بمثابة المكان الطبيعي و المالئم  المكتبة

الستعمال هذه الشبكة، من خالل ترقية بعدها المعرفي و المعلوماتي الذي يخدم الجوانب 

    .  التعليمية و البحثية التي تدعمها المكتبة الجامعية

ية، فإن تقديم هذه األخيرة يتطلب اعتماد و بغض النظر عن أنواع الخدمات المكتبية اإللكترون

هذه ال شك في أن تقديم و تكنولوجيات تتالءم مع إمكانيات و قدرات المكتبات الجامعية، 

الخدمات يتطلب من الناحية المادية تخصيص إمكانيات كبيرة، تتمثل أساسا في مختلف 

و تشكل البرمجيات الوثائقية إحدى  .التجهيزات و البرمجيات الضرورية لتصميمها و إتاحتها

تسبب في الوقت نفسه بعض قد العناصر األساسية المكونة لهذا النظام المتكامل، غير أنها 

تحد من قدرتها على تطوير هذا النوع من التي الصعوبات و العراقيل للمكتبات الجامعية 

اعتمادها من  د تصاحبو المشاكل التي ق الباهظةاقتناءها وكلفتها  بسبب صعوبة ،الخدمات

                                                             
1 Idem. p.41. 
2 LE CROSNIER Hervé. Pour un développement conjoint d’Internet et des bibliothèques: éducation populaire et 
formation permanente. Bulletin des bibliothèques de France, 1998, t.43, n°3, p. 18-26. 
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ثائقية مالكة و تعد البرمجيات الوثائقية الحرة بديال حقيقيا للبرمجيات الو. طرف المكتبة

اإللكترونية  لما تتيحه من قدرات كبيرة للمكتبات الجامعية لتصميم الخدمات المصدر نظرا

  .، و هذا ما سنتعرض إليه فيما يليبأقل التكاليف و بأسهل الطرق الممكنة

م الخدمات اإللكترونية بالمكتبات لبرمجيات الوثائقية الحرة كوسيلة اقتصادية لتقديا  - 2- 4

    :الجامعية

تواجه المكتبات صعوبات كبيرة في اقتناء و استعمال البرمجيات الوثائقية التي تتناسب مع 

 ن تكاليف االقتناء و التجهيزاحتياجاتها و خصوصياتها و متطلبات العمل بها، فضال ع

ج البرمجية توالصيانة التي تصاحبها، و ما يترتب عن ذلك من تبعية تكاد تكون مطلقة لمن

و في مقابل ذلك، تالقي البرمجيات الحرة بصفة عامة و من بينها البرمجيات . المستعملة

فهي غنية بالمواصفات          . خصائصمن الوثائقية الحرة إقباال و نجاحا كبيرين لما تتمتع به 

و ذات أمن و ثبات عاليين، و تدعم كافة أنواع العتاد، و تتعامل مع كافة أنظمة  تمكانياو اإل

التشغيل المعروفة، و تعتمد المقاييس المفتوحة و المتداولة عالميا، و ال قيود على نسخها أو 

و يعد هذا النوع من البرمجيات بمثابة البديل الحقيقي للبرمجيات التجارية  .1التعديل عليها

مالكة المصدر، نظرا لما تقدمه من امتيازات للمكتبات، إذ تمكنها من التحكم في بيئتها 

الحاسوبية مع القدرة على تكييف و تعديل البرمجية المستعملة وفقا لالحتياجات الخاصة بكل 

و قد ارتبط  .كلفة االقتناء التي تكاد تكون منعدمة في أغلب الحاالتمكتبة، باإلضافة إلى 

  :ظهور هذا النوع من البرمجيات بجملة من األحداث التي نتطرق إليها فيما يلي

  :ظهور حركة البرمجيات الحرة و تطورها - 2-1- 4

يمكننا الخوض إن الحديث عن تاريخ البرمجيات الحرة قد يتطلب الدخول في تفاصيل ال 

، إذ سنكتفي بذكر أهم المحطات و األحداث ذات العالقة بظهور الحركة المتعلقة بهذا فيها

و يعود مفهوم البرمجيات الحرة إلى البدايات . النوع من البرمجيات و أهم مراحل تطورها

 األولى لإلعالم اآللي، حيث كان الباحثون و مصمموا البرامج المعلوماتية يتداولون الرموز

                                                             
  .60.ص .2005یونیو / 1426ربیع الثاني . 5العدد. ǒỸ      ỷ          Ǒ ǎҮ  ỷ Ǒ    ỷ. مقدمة في البرمجیات الحرة. عیسى كفاح 1
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 و الملفات المكونة للبرمجيات بشكل طبيعي و حر و في إطار عمل تعاونيوالشفرات 

المتعلقة بشبكة اإلنترنت  االتصالومشترك، و هذا ما سمح مثال بتطوير بروتوكوالت 

و مع تطور استعمال البرمجيات و دخولها في المجال . وانتشارها في فترة زمنية وجيزة

 Licence) االستغاللتخضع لما يسمى برخص  التجاري و التنافسي، أصبحت هذه األخيرة

d’Exploitation)  التي أضحت تفرض شروطا صارمة الستغاللها و تحد من إمكانية

وكالة " Richard Stallman، أنشأ 1984و في سنة . تعديلها و تحسينها و إعادة توزيعها

هد ، حين كان يعمل كمشرف مختبر الحاسوب التابع لمع)FSF1(البرمجيات الحرة 

الذي كان  UNIX، حيث كان يعمل على مشروع تطوير نظام MIT2(3(ماساشوستش للتقانة 

و كان الهدف من إنشاء هذه الوكالة هو خلق حركة مناهضة كرد فعل . AT&Tملكا لشركة 

، لتدعيم إنتاج و توزيع البرمجيات الحرة على أوسع 4على هيمنة منتجي البرمجيات التجارية

 GNUذلك، وضع األسس األولى لمشروع نظام تشغيل حر أطلق عليه  و لتحقيق. نطاق

  عندما تمكن 1991و قد تدعم هذا المشروع سنة ). GNU is not UNIXبعبارة أخرى (

Linus Torvalds    من وضع نظام تشغيل حر أطلق عليه تسميةLinux و هو معروف ،

لذي يسيطر على السوق العالمية ا Windowsحاليا على اعتباره أقوى منافس لنظام التشغيل 

  . 5حاليا

  :نماذج عن البرمجيات الحرة -2- 2- 4

منذ ذلك التاريخ عرف إنتاج البرمجيات الحرة تطورا كبيرا من حيث العدد و حتى من حيث 

، حيث ظهرت برمجيات من هذا النوع على االستعماالتالتنوع حسب مختلف التطبيقات و 

  :من بينها على سبيل المثال ال الحصركل التطبيقات الحاسوبية، نذكر 
                                                             

1 Free Software Foundation = Fondation pour le Logiciel Libre. 
2 Massachusetts Institute of Technology.  

  .السابق المرجع 3
  .( Logiciels Propriétaires )یطلق علیھا كذلك تسمیة البرمجیات مالكة المصدر  4

5 BERIZZI Ludivine, ZWEIFEL Carol. Le pingouin bibliothécaire : Les Logiciels Libres de Gestion de Bibliothèque. 
RESSI, N°.2, Juillet 2005. [19 Décembre 2005]. [En ligne] : 
http://campus.hesge.ch/ressi/numero_2juillet2005 

http://campus.hesge.ch/ressi/numero_2juillet2005
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 :لإلبحار على الوب Mozilla Firefoxبرنامج  -2-1- 2- 4

المعروف إلى عالم البرمجيات  Netscapeعند تحول برنامج  1999الذي ظهر سنة 

التي تستفيد من  Foundation Mozilla، و يتم تطويره و توزيعه حاليا من طرف 1الحرة

و هو متواجد في الكثير من الدول خاصة . مساهمة مئات المبرمجين المتطوعين عبر العالم

األوروبية، و هذا ما تؤكده األرقام التالية التي توضح نسبة توغل هذه البرمجية الحرة في 

  : 2005بعض الدول األوروبية سنة 

  نسبــة التوغـل  الدولــة
  %21.4  ألمانيا
  %12.2  فرنسا

  %10.9  بريطانيا
  %9  إسبانيا
  %8.6  إيطاليا

  2ببعض الدول األوروبية Mozilla Firefoxنسبة توغل برمجية : 24الجدول رقم 

 :لتسيير خوادم الوب Apacheبرنامج  -2-2- 2- 4

بأن  2005و هو برنامج يحتل الصدارة على المستوى العالمي، حيث تشير اإلحصائيات لسنة 

لبرنامج  %25، مقابل حوالي Apacheالوب عبر العالم تعمل ببرنامج   خوادممن  70%

Microsoft3.  

 :OpenOffice.orgبرنامج التطبيقات المكتبية  -2-3- 2- 4

و هو من أحسن البرمجيات الحرة المتواجدة حاليا، تم تطويره و وضعه تحت تصرف الجميع 

التطبيقات المكتبية المعروفة شأنه  و هو يقدم كل. Sun Microsystem4من طرف شركة 

                                                             
1 ZWEIFEL Carol.- Les logiciels libres de gestion de bibliothèque : Une alternative crédible et séduisante. 
Présentation à l’AGBD. Octobre 2005. 
2 Association pour le Logiciel Libre. Logiciel libre : Quelques explications. Journée d’Etudes ADBS : Les logiciels 
libres au service des métiers de l’Information-Documentation, 20 Octobre 2005. [30 Novembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.aal.asso.fr  
3 idem. 
4 BERIZZI Ludivine, ZWEIFEL Carol. Op.cit. 

http://www.aal.asso.fr
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دولة  70و زيادة على ذلك، فهو متواجد في أكثر من . Microsoft Officeفي ذلك شأن 

من موقعها على  انطالقاوفي عدة لغات ، حيث قدر عدد عمليات تحميل هذه البرمجية 

  .1مليون عملية تحميل 46بأكثر من  2005أوت  20اإلنترنت لغاية يوم 

فة إلى البرمجيات سالفة الذكر، هناك الكثير من البرمجيات الحرة في مختلف و باإلضا

، و لغات البرمجة SGBD(2(لتصميم و تسيير قواعد البيانات  MySqlالتطبيقات مثل برنامج 

Perl ،Python    وPHP3.  

  :تعريف البرمجيات الحرة و المفاهيم المرتبطة بها -3- 2- 4

هناك نوع من اللبس في استعمال مصطلح البرمجيات الحرة   ال بدا أن نشير بداية بأن 

)Free Software  أوLogiciel libre ( و بعض المصطلحات المجاورة مثلFreeware  

، و قصد إزالة هذا الغموض، سنحاول بداية تعريف Public domainو  Sharewareو 

  .هذه المفاهيم قبل التعرض إلى تعريف البرمجيات الحرة

، فهي عبارة عن برمجيات يتم )Gratuicielأو  Freeware(سبة للبرمجيات المجانية فالبن -

توزيعها بصفة مجانية، و يمكن آلي شخص أن يتحصل عليها، على أن يمنع إعادة توزيعها 

  .ألغراض تجارية

  4، فهي كذلك يتم توزيعها مجانا، و لكن في)Shareware )Partagicielا برمجيات ـأم -

لفترة محددة قصد تقييمها           لالستعمالنسخ مبسطة و تجريبية، أو نسخ كاملة قابلة  شكل

الدائم، ال بدا من دفع مقابل مادي من  لالستعمالو تجريبها، و للحصول على النسخة الكاملة 

  .طرف المستعمل

                                                             
1 Association pour le Logiciel Libre. Op.cit. 
2 Système de Gestion de Bases de Données. 

  .Linux, Apache, MySql, Perl/PHP: و ھي تتكون من البرمجیات التالیة LAMPتعرف سلسة البرمجیات الحرة األكثر إنتشارا بسلسلة   3
4 BERIZZI Ludivine, ZWEIFEL Carol. Idem. 
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 Logiciels duأو  Public Domain(أما فيما يتعلق ببرمجيات المجال العمومي  -

domaine public( فهي تلك التي ال تخضع إلى حقوق الملكية و من ثم تقع في المجال ،

  .1العمومي، و يمكن الحصول عليها كذلك بشكل مجاني

و على ضوء ما سبق، يمكن تعريف البرمجيات الحرة و التي غالبا ما يطلق عليها كذلك 

البرمجية الحرة : ما يليك) Logiciel Open Source(بعبارة البرمجيات مفتوحة المصدر 

إتاحة إمكانية استعمالها هي كل برمجية تقدم إلى المستعمل سواء مجانا أو بمقابل مادي، مع 

و ما يميز . و إعادة توزيعها سواء في شكلها األصلي أو بعد إجراء تعديالت عليها و نسخها

 2"شفرة مصدرهاب"رمجيات عن غيرها، كونها تقدم إلى المستعمل مرفقة بهذا النوع من ال

)Code source( بحيث تكون له حرية مطلقة في فحصها و تعديلها بالشكل الذي يتناسب ،

  .3مع احتياجاته الخاصة

كما يمكن تعريف البرمجيات الحرة من خالل نوع الحقوق التي تخولها للمستعمل، و التي 

تتمثل هذه الحقوق  تنفرد بها عن غيرها من البرمجيات الموزعة بتراخيص مسجلة الملكية، و

  :ممثلة فيما يلي GNU/GPLفي أربع حريات أساسية تكرسها رخصة البرمجيات الحرة 

  ).0حرية(حرية تشغيل البرمجية آلي غرض  -1

  4ةـالخاص االحتياجاتج، و تكييفه مع ـة كيفية عمل البرنامـة و معرفـة دراسـحري -2

 .البرمجية رد، وهذا يشترط الحصول على شفرة مص)1حرية(بالمستعمل 

حرية نسخ البرمجية و إعادة توزيعها دون اللجوء إلى تراخيص مسبقة في المجال       -3

 ).2حرية(

                                                             
1 Idem. 

مرورا بـ  ++Cإلى  COBOLلغة برمجة من  70ھناك حوالي ( شفرة المصدر ھي مجموعة من الملفات المحررة بواسطة إحدى لغات البرمجة   2
HTML (قابلة لالستغالل 1و  0جمیعھا و تنظیمھا من طرف المبرمج لیتحصل في نھایة األمر على ملفات باللغة الثنائیة ، و التي یتم ت.  

3 Free Software Foundation. Catégories des logiciels libres et non-libres. [30 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.gnu.org/philosophy/categories.fr  
4 Free Software Foundation. Qu’est ce qu’un logiciel libre ? . [31 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.fr.html 

http://www.gnu.org/philosophy/categories.fr
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.fr.html
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، )3حرية(حرية تطوير البرمجية و تطويعها في اتجاه مالءمتها مع احتياجات المستعمل  -4

 .1و هذا يشترط الحصول على شفرة مصدر البرمجية

ضيح بأن مفهوم الحرية المرتبط بمصطلح و على هذا األساس، ال بدا كذلك من التو

      ، يحيل إلى حرية المستعمل في تطبيق البرمجيةFree Software(2(البرمجيات الحرة 

و نسخها و فحصها و توزيعها و تعديلها و تحسينها بما يتوافق مع الحريات األساسية األربع 

على البرمجية، فليس كل المذكورة أعاله، و ليس إلى الحرية بمفهوم مجانية الحصول 

برمجية حرة بالضرورة مجانية و العكس صحيح، مع العلم بأن أغلبية البرمجيات الحرة 

المتوفرة حاليا تقدم مجانا، و أن كلفة البرمجيات التي تقدم بمقابل أقل بكثير من كلفة 

  .3البرمجيات التجارية مالكة المصدر

  :مالكة المصدر من طرف المكتبات صعوبات استعمال البرمجيات الوثائقية -4- 2- 4

تتميز البرمجيات مالكة المصدر على عكس البرمجيات الحرة بأنها تقدم إلى المستعمل دون 

تمكينه من التمتع بالحريات المشار إليها سابقا، و يرجع السبب في ذلك إلى عدم إمكانية 

فضال عن  تصفح شفرة مصدرها التي تعتبر الشرط األساسي لممارسة تلك الحريات،

التراخيص التي تصاحبها و التي تحد كثيرا من حرية استغاللها و تعديلها و إعادة توزيعها إال 

هذا، و يوجد حاليا عدد كبير من البرمجيات الوثائقية مالكة . في حاالت استثنائية و نادرة جدا

بوظائف  المصدر التي تضم كل الوظائف المتعلقة بتسيير المكتبات بمختلف جوانبها، بدءا

 االقتناء و تنمية المجموعات و وصوال إلى وظائف البحث و اإلعارة و الخدمات المتطورة، 

نظما متكاملة "و مرورا بوظائف المعالجة الوثائقية بحيثياتها و تفاصيلها الدقيقة، فهي تعتبر 

غير أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المكتبات في استعمال ". SGIB(4(لتسيير المكتبات 

                                                             
1 Idem. 

و مجاني ) libre(باللغة اإلنجلیزیة، إذ یحیل إلى معنى كلمة حر  Free Softwareفي عبارة  Freeھناك نوع من الغموض في فھم مصطلح   2
)gratuit (وقت نفسھ، و لھذا اقترحت شركة  في الRed Hat  استعمال عبارة  1998سنةOpen Source إلزالة ھذا الغموض.  

3 CARACO Alain. Quelle place pour les logiciels libres en bibliothèque. [31 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://alain.caraco.free.fr/bibliotheques/formations/logiciels_libres/index.html 
4 Système Intégré de Gestion de Bibliothèque. 

http://alain.caraco.free.fr/bibliotheques/formations/logiciels_libres/index.html
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هذا النوع من البرمجيات، و التي تؤثر على طبيعة عالقاتها مع مورديها و منتجيها، و تتمثل 

  :أهم هذه الصعوبات في النقاط التالية

على الرغم من وفرة العرض و المنافسة الشديدة و وجود عدد كبير من البرمجيات  -

وثائقية التي توفر حلوال مختلفة الحتياجات المكتبات، إال أن أسعار هذه البرمجيات تعتبر ال

  .باهظة جدا مقارنة بإمكانيات المكتبات التي غالبا ما تكون متواضعة

سياسة االنغالق على الذات الممارسة من طرف موردي و منتجي هذه البرمجيات، بحيث  -

ب بويرها و تعديلها بالشكل الذي يتالءم مع احتياجاتها بسال يمكن للمكتبات أن تساهم في تط

عدم إتاحة شفرة المصدر، على الرغم من توفر الكثير من المكتبات على الكفاءات و الخبرات 

 .1التي تمكنها من ذلك

على الرغم من تحديد المكتبات الحتياجاتها بصفة دقيقة ضمن دفتر األعباء عند اقتناء  -

.      نادرا ما تستجيب هذه األخيرة بصفة كاملة إلى االحتياجات المعبر عنها البرمجية، إال أنه

من إمكانيات  %30و نتيجة لذلك، تضطر المكتبات في كثير من الحاالت على استغالل 

  .البرمجية لكونها ال تتماشى مع احتياجاتها و متطلبات العمل بها

دون أن تساير البرمجيات المستعملة  تغير احتياجات و طرق العمل بالمكتبات باستمرار، -

هذا التطور، بسبب البطء الكبير في إصدار نسخ جديدة من طرف المنتجين، و التي نادرا ما 

و بالتالي تضطر المكتبات إلى محاولة التأقلم مع النظام في . تستجيب لمتطلبات العمل الجديدة

 .2انتظار ظهور إصدارات جديدة قد تلبي الغرض

تماد على هذا النوع من البرمجيات إلى خلق تبعية مطلقة لمنتجها، و إلى فقدان يؤدي االع -

سيطرة و تحكم المكتبة على بيئتها الحاسوبية، بشكل تكون فيه كل الحلول المتعلقة بالمشاكل 

  .التقنية العالقة بيد منتج البرمجية دون غيره

                                                             
1 MORIN Nicola. Pour un SIGB libre. BiblioAcid, vol.1, N°.2-3, Mai-Juillet 2004. 
2 MORIN Nicola. Bibliothèques et logiciels libres. [30 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/mandrakours/dona.htm 

http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/mandrakours/dona.htm


 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

238 
 

يتميز سوق البرمجيات الوثائقية مالكة المصدر حاليا بعدم االستقرار، إذ كثيرا ما نشهد  -

زوال شركات منتجة بأكملها أو ضم شركات إلى أخرى و تخلي بعض المنتجين عن مواصلة 

إصدار برمجية معينة، و هذا ما يؤثر سلبا على السير الحسن للعمل بالمكتبة على المديين 

  . يدالمتوسط و البع

و كنتيجة لذلك، تطرح قضية ديمومة و استمرارية صالحية البرمجيات الوثائقية  -

 .1المستعملة

و باإلضافة إلى ما سبق، يذهب الكثير إلى أن صعوبات استعمال البرمجيات الوثائقية مالكة 

المصدر ازدادت تفاقما بعد ظهور الوثائق اإللكترونية التي حولت طبيعة االقتناء من منطق 

الملكية الدائمة للوثيقة إلى منطق رخصة استعمالها، بحيث أصبحت المكتبة ال تمتلك الوثيقة 

لولوج إليها و استعمالها وفق شروط محددة للنفاد وابصفة دائمة و إنما تمتلك رخصة مؤقتة 

علما بأن هذا النوع من الوثائق الذي يزداد الطلب عليه باستمرار ال . مسبقا من طرف مالكها

ن دمجه و الوصول إليه انطالقا من الفهرس اإللكتروني للمكتبة، و إنما من مصدره يمك

و من ثم، أصبحت . األصلي سواء كان بنوكا للمعلومات أو مواقعا للناشرين المالكين لها

المكتبات اليوم عاجزة على وضع نظم و أدوات بحث شفافة و موحدة االستعمال، تمكن 

صادر الخارجية للمكتبة و إلى مصادرها الداخلية عبر بوابة عبور إلى الم نفاذالمستفيد من ال

  .2واحدة

  :إيجابيات البرمجيات الوثائقية الحرة و متطلبات استعمالها -5- 2- 4

مقابل ذلك، تتميز البرمجيات الوثائقية الحرة التي بدأت تشكل بديال حقيقيا لحل المشاكل  و في

التي يمكن المصدر، بجملة من اإليجابيات التي تواجه المكتبات في استعمال البرمجيات مالكة 

  :حصرها فيما يلي

  

                                                             
1 MORIN Nicola. Pour un SIGB libre. Op.cit. 
2 MORGAN Eric Lease. Logiciels libres et bibliothèques. BiblioAcid, Vol.1, N°.2-3, Mai-Juillet 2004 . 



 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

239 
 

  :اإليجابيات -5-1- 2- 4

بالمجانية و بالكلفة المعقولة مقارنة  تتميز البرمجيات الوثائقية الحرة في أغلب الحاالت -

  .بالبرمجيات مالكة المصدر

تتميز بالمرونة من خالل توفيرها إلمكانية تعديل شفرة المصدر وفق االحتياجات الخاصة  -

  .بكل مكتبة

تعتمد في غالب األحيان على واجهات عرض على الوب، تتميز بالبساطة و سهولة  -

  .هة البحث حسب احتياجات و ميوالت المستفيد الشخصيةاالستعمال، كما يمكن تكييف واج

  ).…MySql, PHP, Perl, Python(تقوم على لغات برمجة حرة معروفة و معيارية  -

  ).MARC, ISO2709(تحترم المعايير و المواصفات الموحدة للوصف البيبليوغرافي  -

، و هو ما يعتبر ضمانا لتحميل XMLتعتمد أغلبية البرمجيات الوثائقية الحرة على لغة  -

  .النظام و تحويله إلى نظم جديدة في المستقبل

تعتمد البرمجيات الوثائقية الحرة كغيرها من البرمجيات الحرة األخرى على فلسفة دعم  -

لضمان بقاءها و ديمومتها، فكلما اتسعت المجموعة التي تدعم ) Communauté(المجموعة 

  .لما كان ذلك ضمانا لبقائها و تطورهاالبرمجية و ازدادت نشاطا ك

وجود موقع رسمي على اإلنترنت لكل برمجية وثائقية حرة، يمكن من خالله الحصول  -

   1على نسخ كاملة قابلة للتحميل، باإلضافة إلى توفيره لمنتديات و مجموعات نقاش مخصصة

  .ستعمالها و صيانتهاللبرمجية، و عرضه لمعلومات تطبيقية و عملية و وثائق تتعلق بكيفية ا

تمكن المعرفة الجيدة للبرمجية الوثائقية الحرة المستعملة من طرف المكتبة على المديين  -

المتوسط و البعيد، من تحكم هذه األخيرة في بيئتها الحاسوبية، باإلضافة إلى تطوير كفاءات    

ر المستمر لطرق       و للتغي لالحتياجاتو مهارات محلية تمكنها من مسايرة التطور السريع 

  .و متطلبات العمل

                                                             
1 ZWEIFEL Carol. Op.cit. 
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و جود نسخ للكثير من البرمجيات الوثائقية الحرة في عدة لغات مما يسهل من توسيع رقعة  -

  .1استعمالها

  :متطلبات االستعمال -5-2- 2- 4

يتطلب استعمال البرمجيات الوثائقية الحرة جملة من الشروط، على كل مكتبة أن تأخذها بعين 

  :عند اتخاذ قرار استعمالها، و هي تتمثل في النقاط التالية االعتبار

   يتطلب استعمال البرمجيات الوثائقية الحرة وجود حد أدنى من التحكم في اإلعالم اآللي  -

و في التطبيقات الحاسوبية المتطورة، حتى يتسنى للمكتبة استغالل و متابعة و صيانة 

  .البرمجية بطريقة جيدة و مستقلة

لب استعمال البرمجيات الوثائقية الحرة تخصيص حيز كبير من الوقت لتتبع و مراقبة يتط -

التطورات المرتبطة بالبرمجية بصفة دائمة و منتظمة، و قد يشكل ذلك عبئا إضافيا أو يكون 

على حساب نشاطات و مهام أخرى، خاصة بالنسبة للمكتبات التي تعاني من نقص في 

  .2بمثل هذه المهامالموظفين المؤهلين للقيام 

هناك صعوبات كبيرة في أغلب الحاالت عند القيام بعمليات تثبيت البرمجيات الوثائقية  -

  . 3الحرة، إذ يتطلب ذلك مهارات خاصة ال تتوفر لدى الكثير من المكتبات

  هناك بعض البرمجيات الوثائقية الحرة التي ال توفر القدر الكافي من أدلة العمل و الوثائق -

 .4المتعلقة بكيفية استعمالها، مما يجعل استعمالها أمرا في غاية الصعوبة

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك توجه سريع نحو حل هذه المشاكل، بسبب تكفل المجموعة التي 

تدعم البرمجية بها، و عملها المستمر على تطويرها و تحسينها، فضال على إمكانية لجوء 

انة البرمجية المستعملة إلى خدمات     يي تثبيت و استعمال و صالمكتبات التي تجد صعوبات ف

لتستفيد من الدعم الفني الالزم للقيام  SSLL(5" (الشركات المتخصصة في البرمجيات الحرة"

                                                             
1 Idem. 
2 Idem. 
3 MORGAN Eric Lease. Op.cit. 
4 Idem. 
5 Sociétés Spécialisées dans le Logiciel Libre. 
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بذلك مقابل كلفة معقولة و في متناولها، و بدون أن يؤدي ذلك إلى خلق أي شكل من أشكال 

بأن تواجد هذا النوع من الشركات يعتبر ضعيف في الدول النامية على  علما. 1التبعية إزاءها

عكس الدول المتطورة، و هو ما يصعب المهمة على المكتبات التي تتبنى هذا النوع من 

  .البرمجيات بهذه الدول

  :أهم البرمجيات الوثائقية الحرة المتوفرة حاليا -6- 2- 4
تخصصة في مجال حوسبة المكتبات الم BBS Consultantحسب دراسة أجرتها شركة 

برمجية وثائقية  20والتطبيقات الوثائقية الحاسوبية، اتضح أنه يوجد حاليا ما ال يقل عن 

، تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التطور و االنتشار، و نستعرض فيما يلي بصفة 2حرة

  :الوظيفية مختصرة أربعة من أهم هذه البرمجيات مع التركيز على خصائصها التقنية و

  :Kohaالبرمجية الوثائقية الحرة  -6-1- 2- 4

نظام "تعتبر من أفضل البرمجيات الوثائقية الحرة و أكثرها انتشارا في العالم، و هي بمثابة 

و تم ل التطبيقات الوثائقية المعروفة، الحتوائها على ك) SIGB" (متكامل لتسيير المكتبات

في إطار مناقصة  1999سنة  Katipo Communication Ltdإنشاؤها من طرف شركة 

منها بزيلندا الجديدة، في محاولة  Horoweniaالقتناء برمجية وثائقية من طرف مكتبة 

تم بموجب ذلك  حيث. 20003لتغيير النظام اآللي المطبق آنذاك استعدادا للدخول في سنة 

وضع دفتر أعباء يحدد الخصائص األساسية للبرمجية الوثائقية المطلوبة، غير أن كل 

العروض المقدمة من طرف مختلف الموردين لم تكن مطابقة للشروط و المواصفات المحددة 

بأخذ  Katipoو هذا ما دفع بشركة . بالدفتر حسب تقدير المكتبة، فضال عن كلفتها الباهظة

تح مصدر هذه البرمجية و وضعه تحت تصرف الجميع قصد تعديله و تكييفه حسب قرار ف

                                                             
1 MORIN Nicola. Op.cit. 
2 SIMON Bruno-Bernard. Logiciels libres et Information-Documentation. Journée d’étude : Logiciels libres, 
20Octobre 2005. [30 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.adbs.fr/regions/img/pdf/conference-all.pdf 
3 EVANS Roger. Fournir des services alléchants et un support technique fiable avec des logiciels Open Source. World 
Library and Information Congress : 71th  IFLA General Conference and Council : Libraries-A Voyage of discovery. 
August 14 th-18 th 2005, Oslo, Norway. 

http://www.adbs.fr/regions/img/pdf/conference-all.pdf
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المتطلبات الخاصة بكل مكتبة، كما يعتبر الكثير بأن هذه البرمجية التي تحصلت على جائزة 

"Trophé du Libre " قد تشكل بديال و منافسا حقيقيا 20031ألحسن برمجية حرة سنة ،

ا يلي أهم الخصائص التقنية و الوظائف التي تقدمها هذه للبرمجيات مالكة المصدر، و فيم

  : البرمجية موضحة في الجدولين التاليين

  :الخصائص التقنية

  Linux ،Windows  نظام التشغيل
 GNU/GPL  نوع الرخصة
ظهور إصدارات جديدة بصفة مستمرة، آخر إصدار هو   وتيرة التحيين

Koha2.2.  
  ، فرنسيةإنجليزية  لغة البرمجية

إما بمصممي البرمجية أو بأفراد المجموعة  االستعانةيمكن  -  الصيانة
ضمن مجموعات النقاش المخصصة لذلك على الموقع الرسمي 

  .للبرمجية على اإلنترنت
يمكن اللجوء إلى خدمات الشركات المتخصصة في البرمجيات  -

  .الحرة ببعض الدول
للتطبيقات الحاسوبية، خاصة تلك المتعلقة  تتطلب معرفة متقدمة  االستعمالمتطلبات التثبيت و 

  .Perlو  Apache ،Mysql ،HTMLببرامج 
 Koha 2الخصائص التقنية لـ : 25الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 THEBAULT Sébastien. Les logiciels libres en documentation. Thèse universitaire pour l’obtention du Diplôme 
Universitaire de Technologie. Université Bordeaux 3, 2000. p.25. 
2 Grille d’analyse des logiciels gratuits de gestion  de bibliothèque. [01 Janvier 2006]. [En ligne] 
http://www.logiciels.bib.free.fr/koha.php 

http://www.logiciels.bib.free.fr/koha.php
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  :الوظائف الوثائقية
  . إجراء عمليات اإلعارة -  اإلعارة

  .الحجز -
  .Codes barresالتعرف على  -

و  امتيازاتإمكانية تكوين مجموعات معينة من القراء و منحهم  -  تسيير ملفات القراء
  .حقوق مختلفة لإلعارة حسب فئاتهم و احتياجاتهم

  .و الحجز االشتراكإمكانية إدراج معلومات إضافية مثل حقوق  -
حسب  Usmarc/Marc21أو ( Unimarcاحترام مواصفات  -  الوصف البيبليوغرافي

  ).الحاجة
، التي تمكن من تحميل 2709ISOو  995احترام مواصفات  -

  .تسجيالت بيبليوغرافية من مصادر خارجية
  .إمكانية إدراج ملفات اإلسناد -

  .إمكانية مساءلة كل حقول القاعدة -  وظائف البحث
  ).استعمال أدوات الربط البوليني مثال(إمكانية إجراء البحث المتقدم  -

  .تسيير عمليات التزويد -  االقتناء
  .تسيير ملفات الموردين، الميزانية، الطلبات -

تسيير و مراقبة عمليات 
  االستعمال

خاصة (الدخول إلى الملفات الداخلية للبرمجية بواسطة كلمة مرور  -
  ).مي البرمجيةمبمص

بواسطة  OPACولوج القراء إلى الفهرس اإللكتروني على الخط  -
 لكلمة مرور، مع إمكانية اإلطالع على عمليات اإلعارة الخاصة بك

  .قارئ
  .وجود عدة طرق للحصول على مختلف التقارير و اإلحصائيات  اإلحصائيات

  .إمكانية تخزين قاعدة البيانات على حوامل خارجية -  تخزين و تصدير المعطيات
لتصدير و التحويل إلى ، و بالتالي قابلة لMysqlقاعدة بيانات بلغة  -

  .أرضيات و لغات أخرى
وضع الفهرس في نظام 

  شبكي
  .Z39.50على مواصفات  االعتماد -
  .LC، و مكتبة bnf ،SUDOCإمكانية تحميل تسجيالت من فهرس  -
ضمن شبكة محلية  OPACإمكانية وضع فهرس على الخط  -
)Intranet (أو على شبكة اإلنترنت.  

  .ممكن بفضل إمكانية الولوج إلى شفرة المصدر -  أمكانية التعديل
  .Perlيتطلب معرفة جيدة للغة البرمجة الحرة  -

أدلة و وثائق مساعدة 
  لالستعمال

  :متواجدة و قابلة للتحميل على الموقع الرسمي للبرمجية
http://www.koha-fr.org. 

  Koha 1الوظائف المتاحة من طرف : 26رقم  جدولال

  

                                                             
1 Idem. 

http://www.koha-fr.org


 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

244 
 

  :PMBالبرمجية الوثائقية الحرة  -6-2- 2- 4

سنة  François Lemarchandيعود الفضل في إنشاء هذه البرمجية إلى المكتبي الفرنسي 

و على . 1تطوير و صيانة هذه البرمجية PMB Services، و تتولى حاليا شركة  2002

على  الحتوائهاتعتبر بمثابة نظام متكامل لتسيير المكتبات  PMB، فإن Kohaغرار برمجية 

مثل : كل الوظائف، فضال على اعتمادها بالدرجة األولى على التطبيقات المرتبطة بالوب

، و فيما يلي أهم 2لتسيير قواعد البيانات Mysqlو لغة  PHP، لغة البرمجة Apacheموزع 

  :خصائصها التقنية و الوظيفية

  :الخصائص التقنية
، و بالتالي يتعامل مع كل أنظمة PHP/Mysqlمبرمج بلغة   نظام التشغيل

  ). Windows ،Linux ،MacOS( التشغيل 
  **CeCILL  نوع الرخصة
  فرنسية  لغة البرمجية
 PMBظهور إصدارات جديدة بصفة مستمرة من طرف  -  وتيرة التحيين

Services.  
في  PMB2.0آخر إصدار ظهر خالل كتابة هذه السطور هو  -

  .2005جانفي 
لصيانة البرمجية و  PMB Servicesبخدمات  االستعانةإمكانية -  الصيانة

  .التدريب على استعمالها
بأدلة و وثائق إرشادية مخصصة لذلك، يمكن  االستعانةإمكانية  -

  .تحميلها على الموقع الرسمي للبرمجية على اإلنترنت
لتثبيتها و  HTML/PHP/Mysqlتتطلب معرفة جيدة لتطبيقات   االستعمالمتطلبات التثبيت و 

  .استعمالها
  PMB 3الخصائص التقنية لـ : 27رقم  جدولال

  
  
 
 

                                                             
  .كما تقدم خدمات إضافیة مثل تثبیت البرمجیة و تقدیم دورات تندریبیة على استعمالھا 1

2 BERIZZI Ludivine, ZWEIFEL Carol. Op.cit. 
  .GNU/GPL، توفر نفس الحریات التي تخولھا رخصة .رخصة خاضعة للقانون الفرنسي **

3 Grille d’analyse des logiciels gratuits de gestion  de bibliothèque. [01 Janvier 2006]. [En ligne]: 
http://www.logiciels.bib.free.fr/pmb.php 

http://www.logiciels.bib.free.fr/pmb.php
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  :الوظائف الوثائقية
  . إجراء عمليات اإلعارة -  اإلعارة و اإلرجاعتسيير 

  اإلرجاع -
  .الحجز -

و   امتيازاتإمكانية تكوين مجموعات معينة من القراء و منحهم  -  تسيير ملفات القراء
  .حقوق مختلفة لإلعارة حسب فئاتهم و احتياجاتهم

إمكانية عرض التسجيالت البيبليوغرافية حسب معايير تدوب -  الوصف البيبليوغرافي
)ISBD.(  
، التي تمكن من تحميل تسجيالت 2709ISOاحترام مواصفات  -

  .بيبليوغرافية من مصادر خارجية
  .إمكانية إدراج ملفات اإلسناد -

  :توفير إمكانيات واسعة للبحث -  البحث وظائف
  .الوثيقةالبحث حسب نوع  -  
  المؤلف، العنوان،   ( البحث في عدة حقول  -  

  ...).الكلمات المفتاحية     
  .إمكانية دمج عدة معايير و حقول في الوقت نفسه -

  .الالحق لالستعمالإمكانية حفظ نتائج البحث  -
  .تسيير عمليات التزويدال يحتوي على وظيفة  -  االقتناء

تسيير و مراقبة عمليات 
  االستعمال

بواسطة  OPACولوج القراء إلى الفهرس اإللكتروني على الخط  -
كلمة مرور، مع إمكانية اإلطالع على عمليات اإلعارة الخاصة بكا 

  .قارئ
  .وجود عدة طرق للحصول على مختلف التقارير و اإلحصائيات  اإلحصائيات
  .إمكانية تخزين قاعدة البيانات على حوامل خارجية -  تصدير المعطياتتخزين و 

، و بالتالي قابلة للتصدير و التحويل إلى Mysqlقاعدة بيانات بلغة  -
  .أرضيات و لغات أخرى

  .XML و Unimarcيمكن تصدير المعطيات في شكل ملفات  -
وضع الفهرس في نظام 

  شبكي
  .Z39.50على مواصفات  االعتماد -
  ). Monoposte( الموحد  االستعمال -
ضمن شبكة محلية  OPACإمكانية وضع فهرس على الخط  -
)Intranet (أو على شبكة اإلنترنت.  

  .ممكن بفضل إمكانية الولوج إلى شفرة المصدر -  إمكانية التعديل
  .PHP/Mysql  يتطلب معرفة جيدة لتطبيقات -

أدلة و وثائق مساعدة 
  لالستعمال

  :قابلة للتحميل على الموقع الرسمي للبرمجيةمتواجدة و 
http://www.sigb.net 

  PMB1 الوظائف المتاحة من طرف :28رقم  جدولال
  

                                                             
1 Idem. 

http://www.sigb.net
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  :BibliOperaالبرمجية الوثائقية الحرة  -6-3- 2- 4

في إطار مشروع  Marjorie Burghartأنشأت هذه البرمجية الوثائقية الحرة منت طرف 

"Service web et Bases de Données" لمؤسسة ،"Maison de l’Orient et de la 

Méditérannée " لتلبية احتياجات الباحثين و مخابر البحث، و هي مصممة لتسيير البيانات

البيبليوغرافية و بثها على اإلنترنت، كما يطمح مصمموا هذه البرمجية إلى تطويرها لتصبح 

متكامال لتسيير المكتبات من خالل إضافة و تحسين بعض الوظائف مثل الوصف نظاما 

  :و فيما يلي أهم الخصائص الفنية و الوظيفية لهذه البرمجية. 1البيبليوغرافي و البحث

  :الخصائص التقنية

، و بالتالي يتعامل مع كل أنظمة PHP/Mysqlمبرمج بلغة   نظام التشغيل
  ). Windows ،Linux ،MacOS( التشغيل 

 GNU/GPL  نوع الرخصة
  فرنسية  لغة البرمجية
  .ال وجود لوتيرة محددة للتحيين  وتيرة التحيين

مصمم البرمجية للحصول على بخدمات  االستعانةإمكانية -  الصيانة
  .مساعدة

بالمجموعة التي تدعم البرمجية عبر المنتدى  االستعانةإمكانية  -
  .على الموقع الرسمي للبرمجية على اإلنترنت

بأدلة و وثائق إرشادية مخصصة لذلك، يمكن  االستعانةإمكانية  -
  .تحميلها على الموقع الرسمي للبرمجية على اإلنترنت

لتثبيتها و  HTML/PHP/Mysqlتتطلب معرفة جيدة لتطبيقات   االستعمالمتطلبات التثبيت و 
  .استعمالها

  BibliOpera 2الخصائص التقنية لـ : 29 رقم جدولال
  
 
 
  
 

                                                             
1 Présentation BibliOpera. [01 Janvier 2006]. [En ligne]: 
http://www.bibliopera.mom.fr/index.php 
2 Grille d’analyse des logiciels gratuits de gestion  de bibliothèque. [01 Janvier 2006]. [En ligne]: 
http://www.logiciels.bib.free.fr/bibliopera.php 

http://www.bibliopera.mom.fr/index.php
http://www.logiciels.bib.free.fr/bibliopera.php
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  :الوظائف الوثائقية
، ISSNالمؤلف، العنوان، السلسلة، : تحتوي على عدة حقول للوصف -  الوصف البيبليوغرافي

  ...الناشر، رمز الوثيقة
  .المؤتمراتإمكانية وصف الدوريات، المقاالت، أعمال الندوات و  -
المؤلفين، عناوين : إمكانية إضافة ملفات اإلسناد حسب الفئات التالية -

  .الدوريات، السالسل، الناشرين، أسماء المكتبات
مما يمكن من عرض كل أنواع ) Unicode(استعمال الرمز الموحد  -

  .الحروف الالتينية في صفحة واحدة
عمال الكلمات المفتاحية و حسب عدة إمكانية إجراء بحث مباشر باست -  وظائف البحث

  ...).مؤلفين، عناوين، سنة النشر(نقاط بحث 
  .إمكانية البحث ضمن قوائم مصنفة حسب المواضيع -

تسيير و مراقبة عمليات 
  االستعمال

إمكانية تسيير الملفات الخاصة بمسيري النظام و تلك الخاصة  -
  .بالمستفيدين

معطيات من مصادر خارجية بفضل مراسيم إمكانية تحميل  -  تحميل المعطيات
Z39.60.  

  .إمكانية تخزين قاعدة البيانات على حوامل خارجية -  تخزين و تصدير المعطيات
، و بالتالي قابلة للتصدير و التحويل إلى Mysqlبيانات بلغة  ةقاعد -

  .أرضيات و لغات أخرى
  .XMLيمكن تصدير المعطيات في شكل ملفات  -

نظام وضع الفهرس في 
  شبكي

  .Z39.50على مواصفات  االعتماد -
أنشأت هذه البرمجية خصيصا ( إمكانية وضع القاعدة على اإلنترنت  -

  ).لهذا الغرض 
  .ممكن بفضل إمكانية الولوج إلى شفرة المصدر -  إمكانية التعديل

  .PHP/Mysql  يتطلب معرفة جيدة لتطبيقات -
أدلة و وثائق مساعدة 

  لالستعمال
  :و قابلة للتحميل على الموقع الرسمي للبرمجية متواجدة

http://www.bibliopera.mom.fr 
 BibliOpera 1الوظائف المتاحة من طرف : 30رقم  جدولال

  :Greenstoneالبرمجية الوثائقية الحرة  -6-4- 2- 4

 New Zealand"في إطار مشروع  Waikatoأنشأت هذه البرمجية من طرف جامعة 

Digital Library " بمساهمة كل من منظمتي اليونسكو            2000بزيلندا الجديدة سنة ،

و هي برمجية حرة و مجانية موجهة إلنشاء مكتبات رقمية     . غير الحكومية Human Infoو 

                                                             
1 Idem. 

http://www.bibliopera.mom.fr
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      PDF ،txt، doc ،email ،XMLملفات ( و قواعد بيانات للوثائق الرقمية بأحجام مختلفة 

  .1) 2.51الذي أضيف في آخر إصدار للبرمجية و هو إصدار  mp3و حتى 

و تهدف منظمة اليونسكو من خالل دعمها لهذه البرمجية إلى مساعدة الدول النامية على 

، " Information pour Tous" تطوير بنية تحية إلنشاء مكتبات رقمية ضمن برنامجها 

اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية و الروسية، بينما يمكن عرض : وهي مصممة في أربع لغات

، و هو ما يسهل إنشاء مكتبات رقمية 2لغة من بينها اللغة العربية 26واجهة البحث بـ 

  :و نستعرض فيما يلي أهم الخصائص التقنية و الوظيفية لهذه البرمجية .للوثائق باللغة العربية

  :صائص التقنيةالخ
، و بالتالي يتعامل مع كل أنظمة التشغيل PHP/Mysqlمبرمج بلغة   نظام التشغيل

)Windows ،Linux ،MacOS.(  
 GNU/GPL  نوع الرخصة
  .إنجليزية، فرنسية، إسبانية، روسية  لغة البرمجية
من الموقع  ظهور إصدارات جديدة بصفة مستمرة و قابلة للتحميل إنطالقا  وتيرة التحيين

  .الرسمي للبرمجية على اإلنترنت
بالمنتديات الخاصة بالبرمجية عبر موقعها على  االستعانةإمكانية  -   الصيانة

  .اإلنترنت
بالفريق المكلف بتطوير البرمجية من خالل موقعها  االتصالإمكانية  - 

  .الرسمي على اإلنترنت
لذلك، يمكن تحميلها بأدلة و وثائق إرشادية مخصصة  االستعانةإمكانية  - 

  .على الموقع الرسمي للبرمجية على اإلنترنت
  .Javaتثبيت البرمجية بسيط و يتطلب استعمال نظام   االستعمالمتطلبات التثبيت و 

  Greenstone 3الخصائص التقنية لـ : 31رقم جدول ال
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Greenstone en résumé. [30 Décembre 2005]. [En ligne]: 
http://www.polydoc.net/MamboV4.5.1a/index.php   
2 THEBAULT Sébastien. Op.cit. p.28. 
3 Grille d’analyse des logiciels gratuits de gestion  de bibliothèque. [01 Janvier 2006]. [En ligne] : 
http://www.logiciels.bib.free.fr/greenstone.php 

http://www.polydoc.net/MamboV4.5.1a/index.php
http://www.logiciels.bib.free.fr/greenstone.php
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 :الوظائف الوثائقية
ال تتوفر على هذه الوظيفة، لكونها تمكن من تحميل الوثيقة بنصها  -  الوصف البيبليوغرافي

  .الكامل إنطالقا من عنوانها اإللكتروني
إمكانية إجراء البحث البسيط و المتقدم إنطالقا من واجهة البحث  -  وظائف البحث

  ). Opac Web( على الوب 
       خلية إمكانية البحث في النص الكامل للوثيقة أو في الملفات الدا -
 )MetaTag .(  

إمكانية تحميل الوثائق من شبكة اإلنترنت أو من حوامل أخرى  -  تحميل المعطيات
  .إنطالقا من عنوانها اإللكتروني

  .إمكانية تخزين قاعدة البيانات على حوامل خارجية -  تخزين و تصدير المعطيات
وضع الفهرس في نظام 

  شبكي
  .Z39.50اإلعتماد على مواصفات  -
  .إمكانية وضع القاعدة على اإلنترنت -

  .ممكن بفضل إمكانية الولوج إلى شفرة المصدر -  إمكانية التعديل
أدلة و وثائق مساعدة 
  لإلستعمال

  :متواجدة و قابلة للتحميل على الموقع الرسمي للبرمجية
http://www.greenstone.org 

  Greenstone 1الوظائف المتاحة من طرف : 32رقم جدول ال

ما سبق، و على الرغم من كون استعمال البرمجيات الوثائقية الحرة ال يزال في على ضوء 

 بداياته األولى، إال أن الوعي بأهمية هذا النوع من البرمجيات، ليس فقط في مجال المكتبات،

يزداد يوما بعد يوم، حيث نشهد حاليا اهتماما متزايدا و إنما في كافة التطبيقات الحاسوبية، 

من طرف الدول و الحكومات نحو وضع استراتيجيات العتماد البرمجيات الحرة في مختلف 

المرافق اإلدارية و الحكومية على حساب البرمجيات مالكة المصدر التي أضحت تثقل كاهل 

من الحواسيب  %15برنامج لتحويل  ميزانياتها، على غرار ما يحدث في فرنسا أين تم وضع

. 2كمرحلة أولى 2007باإلدارات و المرافق العمومية إلى البرمجيات الحرة إلى غاية سنة 

للتحول إلى البرمجيات الحرة  Microsoftوفي النرويج، أين فسخت الحكومة عقودها مع 

كما قررت . ب التكاليف المبالغ فيها المترتبة عن هذه العقودببس 20023ابتداءا من سنة 

 الحرةو اعتماد البرمجيات  Microsoftتدريجيا عن نظام  االستغناءحكومة كوريا الجنوبية 

المكتبية ليكون التحول النهائي  OpenOfficeو تطبيقات  Linuxو على رأسها نظام التشغيل 
                                                             

1 Idem. 
2 THEBAULT Sébastien. Op.cit. p.88. 
3 Idem. p.72. 

http://www.greenstone.org


 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

250 
 

تي بدأت تدرك أهمية هذا النوع من البرمجيات من و حتى الجزائر ال. 20071مع مطلع سنة 

في هذا المجال، حيث بادرت بخلق  االكتفاءأجل تطوير صناعة محلية للبرمجيات و تحقيق 

، و لتطبيقات البرمجيات Linuxشراكة مع إحدى أكبر الشركات الموزعة و المنتجة لنظام 

أن تتدعم هذه الشراكة من ، و ينتظر 2004ابتداءا من سنة  Novellو هي شركة  الحرة،

لتحقيقه و الذي سيؤدي حسب  الحكومةالذي تطمح " حاسوب لكل عائلة"خالل برنامج   

إلى  االهتمام، في انتظار أن ينتقل هذا 2%20التقديرات إلى تقليص كلفة الحواسيب بأكثر من 

المكتبات الجزائرية التي هي بحاجة ماسة إلى هذا النوع من البرمجيات بسبب المشاكل 

  .المتعددة األبعاد التي تعاني منها

 :موقع الخدمات اإللكترونية في استراتيجيات خدمات المكتبات الجامعية - 3- 4

تكنولوجيات في استخدام الاألخرى تعد المكتبات الجامعية أسبق من غيرها من أنواع المكتبات 

الحديثة، و خدمات البحث اآللية و المعالجة اآللية للمعلومات نظرا لدورها الهام في مساندة 

التعليم و البحث العلمي في الجامعة، و قد انعكس ذلك على الخدمات التي تقدمها، فهي تعد 

ورية أكثر المكتبات اهتماما و تطويرا للخدمات اإللكترونية التي أصبحت تعد أكثر من ضر

لضمان بقائها و تمكينها من مواجهة التحديات و التحوالت التي تحدث في المحيط العلمي 

و الجهد    والجامعي، و قد أصبحت المكتبات الجامعية مطالبة اليوم بتقديم المزيد من الدعم 

و السعي الستخدامها بأفضل كفاءة و أقل  لمواجهة تكنولوجيا االتصال و تطوراتها المتسارعة

ذات قيمة مضافة قائمة على هذه التكنولوجيات توفر من  كتبيةكلفة ممكنة، و تقديم خدمات مت

هذه العوامل . عن بعدسواء محليا أو خاللها إمكانية استغالل مختلف مصادرها و مواردها 

تحتل مكانة هامة في استراتيجيات عرض الخدمات  اإللكترونيةوغيرها جعلت من الخدمات 

معية بالدول المتطورة، و تشير الكثير من الدراسات إلى أهمية إدماج الخدمات بالمكتبات الجا

في هذه اإلستراتيجيات و وضع نظم لعرض الخدمة تتبنى هذا النوع من الخدمة  اإللكترونية
                                                             

1 Idem. p.71. 
2 F.Zohra. Ousratic « Un PC par foyer » : La compagnie américaine Novell impliquée dans l’opération.- Le Soir 
d’Algérie, Mercredi 18 Janvier 2006, p.7. 
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و تحليل نظام عرض الخدمات  دراسةفي بوضوح، حيث أدى اعتماد المنهج التسويقي 

اقتراح نظام نموذجي يتماشى و خصوصيات المكتبات بالمكتبات الجامعية إلى وضع و 

  :الجامعية، نعبر عنه من خالل الجدول التالي

  إتاحة الوثائق الخدمة
 )خدمة قاعدية أولية(

  البحث الوثائقي
 )1خدمة قاعدية ثانوية (

  التكوين
 )2خدمة قاعدية ثانوية (

  
  

 الخدمة القاعدية

  .إعارة داخلية -
  فهرس متاح محليا -
 إعارة خارجية -

أدوات بحث متاحة  -
  .محليا

بنوك معلومات  -
  .تجارية

توجيه نحو مصادر  -
 .أخرى

تكوين حول طرق   -

 .البحث عن المعلومات

  .مقتنيات جديدة - الخدمة الثانوية
  .فهرس عن بعد -
 فضاءات -

 .للمطالعة

       توفير الوثائق  -
 ).إعارة بين المكتبات(

أدلة للتكوين الذاتي  -
 .عبر اإلنترنت

  1النظام النموذجي لعرض الخدمات بالمكتبات الجامعية: 33رقم جدول ال

يقدم هذا الجدول صورة واضحة عن النظام النموذجي لعرض الخدمات بالمكتبات الجامعية 

العرض التي تتوافق مع خصوصياتها و أهدافها و طبيعة روادها، و يتضح  إستراتيجيةوفق 

ديمها قلى المكتبات الجامعية تطويرها و تعمن خالله أن ثمة ثالث خدمات قاعدية يتوجب 

وهي خدمات إتاحة الوثائق و البحث الوثائقي و التكوين في مجال استعمال المعلومات، و هي 

  :تشكل مجتمعة شمولية العرض

فالخدمات التي ترتبط بإتاحة الوثائق كخدمة قاعدية أولية هي التي تعمل على توفير  -

البحث و اإلطالع و الحصول بمختلف الطرق على الوثائق التي تنتمي إلى الرصيد  إمكانيات

   و توفير فهارس و أدوات البحث المختلفة،  االستقبالالوثائقي المحلي للمكتبة مثل خدمات 

  .ية البحث عن الوثائق من خالل الرفوف المفتوحة و اإلعارةو توفير إمكان
                                                             

1 Christine Ollendorf.- Management des bibliothèques académiques : Une approche organisationnelle selon une 
méthodologie constructiviste.- Thèse universitaire pour l’obtention du Diplôme Universitaire de Technologie : 
Villeurbanne : Enssib, 2000. p.7. 
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      على تغطية  إمكانياتهاو نظرا لضخامة اإلنتاج الفكري و عجز المكتبات مهما كانت  - 

إلى تقديم  تلجأو توفير كل الوثائق المتعلقة بمختلف المجاالت الموضوعية المتخصصة، فإنها 

خدمة البحث الوثائقي كخدمة قاعدية ثانوية أولى لتلبية احتياجات روادها من المعلومات 

العلمية المتخصصة، و يمكن أنم تقدم هذه الخدمة إما محليا من خالل توفير إمكانية البحث في 

 لى األقراص المضغوطة، و إما خارجيا من خالل إجراء عملياتعبنوك المعلومات المخزنة 

  .البحث في بنوك المعلومات المتوفرة على الخط

و أمام ثراء و تنوع أدوات البحث المقترحة و تعقدها، أصبحت المكتبات الجامعية تعمل  -

على تقديم خدمة التكوين في مجال استعمال المعلومات كخدمة قاعدية ثانوية ثانية، و يمكن 

م هذا التكوين بمختلف الطرق بطريقة أن تقدم هذه الخدمة بدورها إما محليا من خالل تقدي

حضورية، و إما عن بعد من خالل توفير أدلة للتكوين الذاتي عن بعد عبر موقع المكتبة على 

  .كما رأينا سابقا الشبكة العالمية

       بينما تتضح أبعاد عمق عرض الخدمة بالمكتبات الجامعية من خالل الخدمات المصاحبة 

  :الخدمات القاعدية المشار إليها أعالهو المكملة التي تدعم 

  الجديدة للمكتبة  بالمقتنياتحيث تتدعم خدمة إتاحة الوثائق بخدمات مكملة مثل التعريف  -

، فضال عن توفير فهرس المكتبة عن بعد عبر موقع الداخليةو توفير فضاءات للمطالعة 

  .المكتبة على شبكة اإلنترنت كخدمة تقدمها المكتبة عن بعد

بينما تتدعم خدمة البحث الوثائقي من خالل خدمات مكملة من أهمها خدمة اإلعارة بين  -

  .  المكتبات لتمكين المستفيدين من الحصول على الوثائق التي ال تتوفر لدى المكتبة

كما تتدعم خدمة التكوين في مجال استعمال المعلومات بتوفير أدلة للتكوين الذاتي على  -

  .اإلطالع عليها و االستفادة منها على نطاق واسعموقع المكتبة يمكن 

ضمن استراتيجيات عرض الخدمة  اإللكترونيةو فضال عن ذلك، يمكن دراسة موقع الخدمات 

بالمكتبات الجامعية من خالل دراسة الخيارات و الوسائل التكنولوجية التي توظفها المكتبة في 

  :ائلتقديم خدماتها، و هذا الجدول يوضح أهم هذه الوس
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 التكوين البحث الوثائقي إتاحة الوثائق الخدمة

  

  

 التكنولوجيات

 المستعملة

فهرس عبر شبكة  -

  .( Intranet )محلية 

فهرس عبر -

  .اإلنترنت

وثائق رقمية عن  - 

  .أو محليابعد 

  

بنوك معلومات  -

عبر محليا و 

  .اإلنترنت

دوريات إلكترونية  -

  .عبر اإلنترنت

خدمة مرجعية عن  - 

  .بعد

  .أشرطة فيديو -

  .أقراص مضغوطة-

روابط لمواقع وب  -

ذات صلة بموضوع 

  .التكوين

أدلة و تكوين - 

 .تفاعلي عن بعد

  1التكنولوجيات المستعملة في تقديم الخدمات بالمكتبات الجامعية :34الجدول رقم 

 يتضح من خالل هذا الجدول بأن حيزا كبيرا من التكنولوجيات المعتمدة من طرف المكتبات

الجامعية في تقديم خدماتها يعتمد لتقديم الخدمات عن بعد، إذ ال تخلو أي من الخدمات 

القاعدية من خدمات عن بعد تدعمها و تكملها و تسهل تحقيقها، و من هنا تتضح أهمية شبكة 

اإلنترنت بالنسبة للمكتبات الجامعية، إذ ال يجب أن تعتبرها كمنبع و أداة للوصول إلى 

سب، بل كوسيلة لتقديم خدماتها و العمل على تحسينها و تطويرها باستمرار، المعلومات فح

فهي أصبحت تعد بمثابة بوابة حقيقية لعرض هذه الخدمات و بلوغ فئات أوسع و أكبر من 

المستفيدين، الذين أصبح بإمكانهم انطالقا من أجهزة حواسيبهم الخاصة الولوج عن بعد إلى 

             لو تصفح وثائق رقمية بنصوصها الكاملة كالرسائ فهارس المكتبات اإللكترونية

و األطروحات الجامعية، باإلضافة إلى الدوريات اإللكترونية بنصوصها الكاملة، فضال عن 

الخدمة المرجعية االفتراضية التي تمكنهم من الحصول على المعلومات المرجعية في الوقت 

كما أصبح بإمكانهم . و طرح أسئلتهم و استفساراتهم الحقيقي من خالل االتصال بموقع المكتبة

                                                             
1 Christine Ollendorf.- idem.-p.7. 
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الولوج إلى أدلة للتكوين الذاتي في مجال المعلومات في شكل تفاعلي و تحاوري باإلضافة 

    .إلى روابط ألهم المواقع على الشبكة العالمية ذات الصلة بموضوع التكوين في هذا المجال

    لتي حاولنا من خاللها دراسة و تحديد أهمية و على إثر هذه المقاربة التسويقية النظرية ا

و موقع الخدمات عن بعد في استراتيجيات الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية على وجه 

   التحديد، نخلص إلى القول بأن الخدمات عن بعد تدعم و تكمل الخدمات التقليدية الجوارية 

يان مادي أن تعمل على تطوير مثل هذه و ال تهدد وجودها و جدواها، و أن على المكتبة كك

ذلك أن الخدمات عن . الخدمات إذا أرادت أن تفرض وجودها أن ال تكون فائضة عن الحاجة

بعد تمدد من شمولية عرض الخدمة، لقدرتها على توسيع دائرة مجتمع المستفيدين و بلوغ 

حت قادرة على تلبية فئات أخرى كانت المكتبة عاجزة عن الوصول إليها، و بالتالي فهي أصب

حجم أكبر من االحتياجات لكونها تدعم و تكمل كل الخدمات القاعدية المقدمة من طرف 

المكتبة من جهة، و من جهة أخرى، فإن الخدمات ذاتها تزيد في عمق الخدمة ألنها تمكن 

إتاحة أسرع و أدق للمعلومات و توفر إمكانيات إضافية تسهل و تيسر تحقيق الخدمات 

  .دية المعروضة من طرف المكتبةالقاع

 :طرق و منهجيات تقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية - 4- 4

يمثل تقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية إحدى أهم القضايا و التحديات األساسية المطروحة 

حاليا، نظرا النتشار و توسع نطاق استعمال هذا نوع من الخدمات ضمن نظم و استراتيجيات 

و هذا ما أدى إلى ضرورة البحث عن . عرض الخدمات المكتبية ال سيما بالمكتبات الجامعية

هجيات تقييم جديدة تتالءم مع طبيعة هذا النوع من الخدمات على الرغم من طرق و من

التقارب و التكامل بينها و بين الخدمات المكتبية التقليدية كما رأينا سابقا، من خالل وضع 

مؤشرات تقييم خاصة بها كما هو الشأن بالنسبة للخدمات التقليدية، و كذا من خالل تحيين 

 ISOفات تقييم الخدمات المكتبية المعمول بها على غرار مواصفة وتكييف معايير و مواص
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اللتان يتم العمل على تكييفهما لتتضمنا إمكانية تقييم  ISO 11260، و مواصفة 2789

  .1الخدمات المكتبية اإللكترونية من مختلف جوانبها

إلى هذا اإلشكال، و إلى  من جهتها في نصها التقديمي ISO 11260و تشير مواصفة 

نقصا واضحا "حيث تشير إلى أن هناك بشكل عام . ورة العمل على تغطية هذا النقصرض

كما هو الشأن . لمؤشرات تقييم واضحة و مجربة متعلقة ببعض نشاطات و خدمات المكتبات

 . مبالنسبة لخدمات المعلومات و خدمات تكوين المستفيدين و الخدمات اإللكترونية بشكل عا

المعلومات على تطوير مؤشرات فعالة  ؤسساتو من المأمول أن يعكف مجتمع المكتبات و م

  ".2ضع هذه العملية ضمن أولوياته الكبرىيحول هذه المواضيع، و أن 

  و تكمن ضرورة و ضع معايير و مناهج تقييم خاصة بالخدمات المكتبية اإللكترونية بالدرجة 

جمهور المستفيدين الفعليين و المحتملين لهذا النوع من  األولى إلى اختالف حجم و طبيعة

و خصائصهم السلوكية الموضوعية الخدمات، و عدم القدرة على تحديد عددهم و مالمحهم 

كل من  و هذا ما أشار إليه. بدقة على عكس الخدمات التقليدية التي تتيح ذلك بشكل أسهل

Bertot و McLure  وRyan ثلإلى إعادة النظر في بعض المفاهيم م ممن خالل دعوته 

إذا تعلق األمر بتقديم هذه الخدمة  "فئات المستفيدين المستهدفين من الخدمة المكتبية"مفهوم 

التي " فئات المستفيدين"مفهوم "في هذا الشأن بأن  ون، حيث يقولعبر الوسائل اإللكترونية

لمؤسساتية يفقد معناه في البيئة و ا تتولى المكتبة خدمتهم بموجب التزاماتها الرسمية

  اإللكترونية التشابكية، ألنه بإمكان أي شخص في العالم أن يحصل و يستفيد من خدمات عن 

                                                             
1 GIAPPICONI Thierry. Op.cit. p. 83. 

  :ترجمة لـ  2
« Pour certaines activités et certains services de bibliothèque, on a constaté [...]un manque général d’indicateurs 
dûment testés et décrits. Tel est le cas des services d’information, de la formation des usagers et généralement des 
services électroniques. Il est souhaitable que la communauté des bibliothèques et des services d’information 
s’applique à développer des indicateurs pertinents sur ces sujets et qu’elle accorde une forte priorité à cette 
action ». Cité par :BRIAND Bénédicte, BUFFETEAU Annie, CUDELOU Jean-François et all. Indicateurs de 
performances des services documentaires : L’expérience d’un groupe de professionnels de l’information. 
Documentaliste – Sciences de l’information, Vol. 39, N°. 1-2-, 2002. p. 26 – 33.  
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و كان ذلك منطلقا لطرح العديد ". 1من خالل النفاذ إلى موقع المكتبة على سبيل المثال بعد

     النظم  اعتمادا من حيث ، ال سيممن التساؤالت حول تقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية

، بالنظر إلى عدم اإللكترونيةو الطرق و المناهج اإلحصائية المالئمة للخدمات المكتبية 

الممثلة في  التقليدية المكتبيةمواءمة الطرق اإلحصائية المطبقة في قياس و تقييم الخدمات 

جملة من  Youngو قد طرح . 2لهذا النوع الجديد من الخدمات ISO 2789 :1991مواصفة 

  :التساؤالت حول هذا اإلشكال نعرض أهمها فيما يلي

جب أن تعتمدها المكتبات لتقييم المصادر و الخدمات اإللكترونية يما هي الطرق التي  -

 .التي تقدمها؟

 .كيف يمكن لها قياس و حساب استعمال شبكة اإلنترنت؟ -

 .؟)Session électronique" (جلسة العمل اإللكترونية"كيف يمكنها تحديد مفهوم  -

، أو قياس كل عمليات البحث فقط هل يجب على المكتبات قياس عمليات البحث الناجحة -

دون استثناء؟ و كيف يمكن ربط ذلك مع االستخدامات المختلفة للمعلومات في شكلها 

اإللكتروني، مثل اطالع المستفيد على ملف إلكتروني أو زيارته لموقع وب أو عرضه 

 .و قيامه بتحميل صفحة أو وثيقة؟لصورة أ

ما هي األرقام و اإلحصائيات التي يجب على المكتبات تجميعها حول النفاذ عن بعد إلى  -

 .المصادر اإللكترونية التي ال تمتلكها المكتبة؟

                                                             
  :ترجمة ـل 1

« In the networked environment, the « legal service served » loses meaning because anyone from around the world 
can access and obtain services off, for example a library web site ». BERTOT John Carlo, McCLURE Charles, RYAN 
Joes. Developing national network statistics and performance measures for US public libraries: Issues, findings and 
recommandations. Performance Measurement & Metrics: the International Journal for Library and Information 
Services, Vol. 1, N°. 1, April 2000. P. 25 – 43.   
2 LINDAHL Aase ; Trad. par NETZER Michel. Les statistiques traditionnelles peuvent-elles rendre compte des 
documents et services électroniques? 63rd IFLA General Conference - Conference Programme and Proceedings - 
August 31- September 5, 1997. [14 Novembre 2001]. [En ligne]: 
http://www.ifla.org/IV/index.htm 

http://www.ifla.org/IV/index.htm
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كيف يمكن إدماج النفقات المرتبطة بالتجهيزات التكنولوجية المسخرة والتجهيزات  -

عن بعد ضمن تقييم المصادر و الخدمات اإللكترونية المقدمة من المستعملة للربط و االتصال 

 .طرف المكتبة؟

هل تتميز المفاهيم و الطرق و المعايير و المعطيات اإلحصائية المرتبطة بتقييم الخدمات  -

 .يدية بقابلية التوسع و احتواء المصادر و الخدمات المكتبية اإللكترونية؟المكتبية التقل

يمكن لإلحصائيات التي تجمعها المكتبات حول المصادر و الخدمات اإللكترونية أن  و هل   -

الفعالية و الفاعلية و المواءمة كما هو الشأن بالنسبة للخدمات تشكل أداة لتطوير مؤشرات 

 .1المكتبية التقليدية؟

  :صعوبات تقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية -1- 4- 4

التساؤالت الواردة أعاله و غيرها إلى مدى صعوبة و تعقد مهمة المكتبات في تقييم  توحي    

الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني، و يرجع السبب في ذلك إلى جملة من العوامل نوردها 

  :في النقاط التالية

 ة المتعلق االستثمارصعوبات مرتبطة بوضع تعاريف معيارية موحدة حول نفقات التسيير و   -

  :بالمصادر و الخدمات اإللكترونية، سيما فيما يتعلق بالنقاط التالية

l نظام اآللي المعتمد من حواسيب و خوادم و تجهيزات أخرى لالتجهيزات المادية المتعلقة با

 .مرافقة

l  التجهيزات المتعلقة بوسائل االتصال عن بعد من خطوط و تجهيزات الربط الشبكي      

 .بهاو النفقات االمرتبطة 

l  و البرمجيات التطبيقية          االستغاللالبرمجيات بمختلف أشكالها و تطبيقاتها مثل نظم

و الوسيطة، و ما يرتبط بها من تحديث و إصدارات جديدة، باإلضافة إلى النفقات المرتبطة 

 .االستغاللبتراخيص 
                                                             

1 YOUNG Peter ; Trad. par GIRARD-BILLON Aline. Evaluation des services électroniques en bibliothèques : 
Statistiques de l’âge numérique. 63rd IFLA General Conference - Conference Programme and Proceedings - August 
31- September 5, 1997. [14 Novembre 2001]. [En ligne]: 
http://www.ifla.org/IV/index.htm 

http://www.ifla.org/IV/index.htm
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تكوين الموظفين و المستفيدين على استعمال المصادر و الخدمات اإللكترونية،  نفقات •

 .فضال عن نفقات التوثيق و خدمات المساعدة المقدمة للمستفيدين

 .النفقات المتعلقة بتطوير و صيانة التجهيزات بمختلف أنواعها •

 .النفقات المتعلقة بتنمية المجموعات و وسائل استغاللها •

 .قة بتسيير الموارد البشرية الموجهة لتقديم الخدمات المكتبية اإللكترونيةالنفقات المتعل •

صعوبات مرتبطة بتحديد تعاريف معيارية حول كيفية تقييم مدى تأثير عمليات التنسيق    -

و التعاون بين المكتبات فيما بينها، و بين المكتبات و مؤسسات أخرى على إتاحة و تقديم 

 .رونيةالمصادر و الخدمات اإللكت

صعوبات مرتبطة بإشكالية تقادم النظم و البرمجيات بسبب التغير السريع للنظم اآللية  -

المعمول بها، فضال عن اإلصدارات الجديدة للبرمجيات التي كثيرا ما تتطلب أرضيات عمل 

 .  مختلفة

صعوبات مرتبطة بمراقبة و تعديل و برمجة الخدمات المتاحة عبر الشبكات، بسبب  -

 .المفتوحةطبيعتها 

صعوبات مرتبطة بتعقد تكنولوجيات و تجهيزات االتصال عن بعد، و التغيرات المتكررة  -

 .التي تحدث على مستوى رسوم االرتباط بالشبكات و قوة الربط بها

صعوبات مرتبطة بضرورة بذل جهود دائمة لمسايرة الوتيرة السريعة لتغير نظم التسعير  -

 .اإللكترونية و مقدمي الخدمات عبر الشبكات اإللكترونيةالمطبقة من ناشري المحتويات 

المصادر اإللكترونية  استعمالصعوبات مرتبطة بحالة الغموض الناتجة عن إمكانية عدم  -

 . وفق قوانين حماية الملكية الفكرية المرتبطة بهذا النوع من المصادر

 لمكتبات القائمة على مبدأصعوبات مرتبطة بعدم إمكانية الربط بين اإلحصائيات التقليدية ل -

   1، و النشاطات القائمة على استعمال الشبكات اإللكترونية)Transactions(التبادالت 

                                                             
1 Idem. 
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  .التفاعلية كما هو الشأن بالنسبة للخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة عن بعد

   ، المكتبية اإللكترونية الصعوبات إلى ظهور أكثر من توجه لتقييم الخدماتهذه أدت   و قد

  :  و تتمثل أهم هذه التوجهات فيما يلي

و هو منهج تقييمي يقوم على حساب عدد جلسات العمل ، التقييم القائم على التبادالت - 

فضال عن قياس حجم  التفاعلية، و ما يرتبط بها من عمليات تحميل و استعمال المعلومات،

  .تفيدين و محطات العمل المستعملةالمعلومات المقدمة مقارنة بعدد المس

التقييم القائم على مدة الربط، من خالل قياس مواقيت العمل، و الوقت المستغرق لكل   - 

جلسة عمل، و التعرف على أوقات الذروة من ناحية استعمال النظام و الخدمات التي 

  .يوفرها

عن بعد، باإلضافة إلى  التقييم القائم على حساب الكلفة، و يقوم على حساب كلفة الربط - 

كلفة التجهيزات المتوفرة محليا و كلفة النشاطات المتعلقة بتكوين و تدريب الموظفين        

و صيانة و التجهيزات و نفقات تراخيص االستغالل الخاصة بالبرمجيات إذا تعلق األمر 

   .  باستعمال البرمجيات مالكة المصدر

، المحققة القائم على االستعمال، و يقوم على قياس نشاط المستفيد و مستويات اإلفادة التقييم - 

باإلضافة إلى قياس عدد عمليات البحث . و عالقة ذلك مع عدد جلسات العمل المتزامنة

من جهة  و عدد جلسات العمل المنجزةمن جهة للمستفيدين اإلجمالي المحققة مقارنة بالعدد 

  .1س جلسات العمل المنجزة محليا و عن بعد، فضال عن قياأخرى

   :برامج و مشاريع وضع معايير تقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية -2- 4- 4

بمختلف أنواعها أدى االستعمال المكثف للمصادر و الخدمات اإللكترونية من طرف المكتبات 

أعاله حول طرق لصعوبات المشار إليها ا بالنظر إلى، و و خاصة الجامعية منها من جهة

العديد من المحاوالت  روظهأدى كل ذلك إلى ، من جهة أخرى ومناهج تقييم هذه الخدمات

على المستوى  هنيةالمالعلمية و هيئات التقييس و الجمعيات المكتبية والمبادرات من مختلف 

                                                             
1 Idem. 
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المشرفين على  العالمي، لوضع معايير و مواصفات و أطر عمل موحدة لتسهيل مهمة

الجامعية في تقييم و قياس مستوى أداء مكتباتهم فيما يتعلق بتقديم هذا النوع من  المكتبات

  :الخدمات، و فيما يلي أهم هذه المبادرات

  :E-Metricsمشروع  -2-1- 4- 4

تحت إشراف و تمويل جمعية المكتبات  2000ظهر هذا المشروع إلى الوجود في سنة 

تسيير و استعمال المعلومات سياسات  ، بالتعاون مع معهد)ARL(البحثية األمريكية 

)IUPMI1(  التابع لمدرسة دراسات المعلومات)SIS2(  بجامعة فلوريدا بالواليات المتحدة

تطوير إحصائيات و مؤشرات : ARLلجمعية  E-Metricsوع مشر: "تحت عنوان ،األمريكية

قياس األداء لوصف مصادر و خدمات المعلومات اإللكترونية للمكتبات التابعة لجمعية 

ARL3" .ناتج عن الصعوبات المشار إليها أعاله التي تواجه المكتبات البحثية في تقييم  و هو

مصادرها و خدماتها اإللكترونية، و قياس مدى تلبيتها الحتياجات المستفيدين، لتبرير تطور 

النفقات الموجهة لهذا النوع من المصادر و الخدمات ضمن ميزانيات لدى الجهات الوصية 

ما أدى إلى ضرورة توفير أدوات تقييم تسمح بتقديم صورة واضحة عن و هو . والممولة لها

كما يهدف . أهمية هذه الخدمات و قياس مدى تلبيتها الحتياجات المجتمع العلمي الذي تخدمه

من تحديد و تجميع أكبر قدر من المعلومات حول  ARLإلى تمكين المكتبات التابعة لجمعية 

تها و مقارنتها فيما بينها، لتحديد أحسن و أنجع هذه المصادر و الخدمات قصد مقابل

التي تمارسها  Benchmarkingالممارسات في هذا المجال، في إطار ما يسمى بتقنية 

  ، و ينجم عن ذلك تحديد مؤشرات موحدة تكون أساسا لتقييم 4المكتبات األمريكية بشكل كبير

                                                             
1 Information Use and Policy Management Institute. 
2 School of Information Studies. 
3“ ARL E-Metrics Project : Developing statistics and performance measures to describe electronic information 
services and resources for ARL libraries”. 
4 MAFFRE DE LASTENS Jean-Michel. Développer des indicateurs de performance pour décrire les services et 
ressources électroniques dans les bibliothèques de recherche américaines :Une étude du projet de l’Association of 
Research Libraries : Thèse Universitaire pour l’obtention  du Diplôme de Conservateur de Bibliothèque : 
Villeurbanne : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, 2001. p. 18. 



 أنواعھا، متطلبات إتاحتھا، طرق و منھجیات تقدیمھا: الخدمات اإللكترونیة بالمكتبات الجامعیة: الفصل الرابع
 

261 
 

ا يهدف هذا المشروع من كم. ممارسات و نشاطات المكتبات في هذا المجال بشكل موحد

  :تتمثل فيما يلي أساسيةأهداف ) 03(جهة أخرى إلى تحقيق ثالث 

تطوير و تجريب إحصائيات و قياسات األداء المنتقاة لوصف المصادر و الخدمات  -1

 .ARLاإللكترونية للمكتبات التابعة لجمعية 

مع مجموعة منتقاة من موردي بنوك و قواعد المعلومات بهدف وضع وسيلة  التنسيق -2

إلنتاج إحصائيات وصفية حول استعمال قواعد المعلومات، و تحديد مستعمليها، وكذا حول 

 .الخدمات اإللكترونية المرتبطة بها

بلورة مقترحات للتمويل الخارجي، من أجل الحفاظ على ديمومة المشروع، و مسايرة  -3

 .اإلحصائيات و قياسات األداء الخاصة بالخدمات المتاحة عبر الشبكات تطور

مراحل إلنجاز هذا المشروع ) 03(و قد كان ذلك منطلقا إلى وضع برنامج عمل على ثالث 

  :تتمثل فيما يلي

و يتم فيها القيام بجرد و تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف : األولى المرحلة -

شكيل فريق عمل من بين حول هذا الموضوع، و ت ARLالتي تمتلكها المكتبات التابعة لجمعية 

هذه المكتبات، يعكف على تجميع و دراسة اإلحصائيات المقدمة من طرف ممولي بنوك 

 .وقواعد المعلومات

و يتم فيها انتقاء و تحديد و تطوير إحصائيات و قياسات األداء التي تكون : ة الثانيةالمرحل -

 .ARLقابلة للتطبيق من طرف جميع المكتبات التابعة لجمعية 

و يتم فيها العمل على إضفاء الطابع الرسمي على اإلحصائيات و قياسات : المرحلة الثالثة -

و تقديمها للدراسة  ،ARLرسمي من طرف جمعية األداء المنتقاة، من خالل اعتمادها بشكل 

 .1كمعايير و مواصفات موحدة من طرف هيئات التقييس الوطنية و الدولية االعتمادو 

  

                                                             
1 Idem. p.28. 
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  :Equinoxمشروع  -2-2- 4- 4

على اإلشكاليات و المبررات ذاتها المشار إليها أعاله في مشروع  Equinoxمشروع يقوم     

E-Metrics انطلق بشكل رسمي في سنة  طرف اإلتحاد األوروبي، و هو مشروع ممول من

يهدف إلى بلورة  ،"1نظام تسيير جودة و قياس أداء المكتبات: Equinox:"تحت عنوان 1998

و تطوير مؤشرات قياس األداء للخدمات و المصادر المتاحة على الخط للمكتبات الجامعية 

هدفين رئيسيين، يتمثل األول في  و يطمح القائمون على هذا المشروع إلى تحقيق. األوروبية

محاولة ترقية و تطوير مؤشرات قياس األداء الحالية لكي تصبح قابلة للتطبيق على البيئة 

قائمة المؤشرات الواردة في الملحق  علىد اعتمالااإللكترونية للمكتبات الجامعية، من خالل 

كأساس لمؤشرات قياس  المتعلق بإتاحة الوثائق اإللكترونية ISO 11620لمواصفة ) ب(

تكون قابلة للتطبيق من طرف جميع المكتبات الجامعية األوروبية  حتى ،األداء المقترحة

بينما يتمثل الهدف الثاني في محاولة تطوير و تجريب نظام آلي  .من جهةوحتى العالمية 

تبات ين على المكلفائدة القائم لكترونيةلتسيير و قياس أداء الخدمات اإلمندمج كوسيلة 

و ثمة جملة من األهداف الخاصة لهذا المشروع، نورد  .2من جهة أخرى بيةالجامعية األورو

  :أهمها فيما يلي

 لمكتبيين األوروبيين على تسييرلتطوير نظام آلي مندمج متعدد الوظائف كأداة لمساعدة  -

 بطريقة ناجعة  النموذج الجديد للمكتبات الهجينة القائم على المصادر التقليدية و اإللكترونية

  .و فعالة

  3من مؤشرات قياس األداء موجهة لبيئة المكتبات الهجينةمعيارية بلورة و تطوير قائمة  -

                                                             
1 « EQUINOX: Library Performance Measurement and Quality Management System ». 
2 BROPHY Peter, CLARKE Zoe, BRINKLEY Monika, et all. EQUINOX: Library Performance Measurement and Quality 
Management System: Performance Indicators for Electronic Library services. 2000. [17 Juin 2005]. [En ligne]: 
http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html 
3 EQUINOX . EQUINOX: Library Performance Measurement and Quality Management System. 2000. [17 Juin 2005]. 
[En ligne]: 
http://equinox.dcu.ie/objectives.html 

http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html
http://equinox.dcu.ie/objectives.html
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لالعتماد كمواصفات  كمقترحات لمنظمات التقييس الوطنية و الدولية ، و تقديمهاكمرحلة أولى

  . كمرحلة ثانية دولية موحدة

المرتبطة بمؤشرات األداء بشكل واضح       تحديد و تعيين مجموعات و فئات البيانات  -

 .و دقيق

يمكن القائمين على المكتبات الجامعية من اعتماد عدة يتسم بالمرونة، توفير نظام آلي  -

 .ISO 90001مواصفة الجودة التي تفرضها مستويات للتسيير و التقييم تماشيا مع متطلبات 

لقياس األداء  امؤشر) 14(اربعة عشر هذا، و قد انبثق عن هذا المشروع قائمة تتكون من 

  :إتاحة للمصادر و الخدمات اإللكترونية، نقدم عينة منها في الجدول التاليخاصة ب

  الهـدف  المؤشـر

نسبة فئة المستفيدين التي استفادت من : 1رقم
الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف 

  .المكتبة

تقييم و قياس مدى تأثير مجموع الخدمات 
ونية المقدمة من طرف المكتبة على اإللكتر

  . مجمل الفئات المستفيدة من الخدمات المكتبية
عدد جلسات العمل لكل خدمة : 2رقم

إلكترونية المحققة من طرف كل مستفيد على 
  .حدا

تقييم و قياس استعمال كل خدمة من الخدمات 
  .اإللكترونية المقدمة من طرف المكتبة

عدد الوثائق أو البطاقات التسجيالت : 4رقم
البيبليوغرافية المحملة في كل جلسة عمل 

  .لكل خدمة إلكترونية على حدا

مقارنة هذه البيانات مع البيانات الخاصة 
باإلعارة، لقياس مدى تلبية المصادر 

  .اإللكترونية الحتياجات المستفيدين
نسبة طلبات المعلومات المقدمة بشكل : 7رقم
  .كترونيإل

قياس إلى أي مدى يتم استعمال الوسائل 
في البحث عن اإللكترونية المتاحة 

  .المعلومات
نسبة طلبات جلسات العمل غير : 10رقم

المحققة مقارنة بمجموع طلبات العمل 
  .المطلوبة

معرفة مدى مواءمة عدد تراخيص العمل 
المتزامن المحصل عليها مع العدد اإلجمالي 

  . لطلبات العمل
  Equinox2عن مؤشرات قياس األداء المعتمدة من طرف مشروع عينة : 35الجدول رقم 

                                                             
1 Idem. 
2 GIAPPICONI Thierry. Op.cit. p.85. 
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وقد دخل هذا المشروع في مرحلته النهائية المتمثلة في تصميم النظام اآللي المشار إليه 

أعاله، الذي من المنتظر أن يتم اعتماده بشكل تدريجي من طرف بعض المكتبات الجامعية 

 ينبشكل فعال في هذا المشروع، قبل أن يمتد اعتماده على النطاقاألوروبية المنخرطة 

  .األوروبي و العالمي

  :لتقييم الخدمات المكتبية اإللكترونية ISO 20983مواصفة  -2-3- 4- 4

التي يتم إعادة النظر فيهما من طرف  ISO 2789و  ISO 11260على غرار مواصفتي 

 ISOمواصفة  2003، فقد أصدرت هذه األخيرة في سنة المنظمة العالمية للتقييس
الخاصة بقياس مؤشرات األداء الخاصة بالخدمات المكتبية اإللكترونية، وقد  2003: 120983

و قد نشرت هذه المواصفة في جاءت هذه المواصفة لتغطي النقص المسجل في هذا المجال، 

في أسرع وقت ممكن لمواجهة  ليتمكن من نشرها) Technical Report(شكل تقرير تقني 

الطلبات الملحة للمكتبات بمختلف أنواعها المتعلقة بالحصول على أداة قياس و تقييم لخدماتها 

و يشير ذات التقرير في نصه التقديمي بأنه يمكن . المتاحة عبر الفضاء اإللكتروني التشابكي

و فاعلية الخدمات المقدمة استعمال هذه المواصفة كأداة لقياس مدى مواءمة جودة و فعالية 

كما تمكنها من قياس . من طرف المكتبات بشكل إلكتروني مع أهدافها و مهامها اإلستراتيجية

مستوى أداءها من حيث إتاحة و استعمال خدماتها اإللكترونية، فضال عن قياس العالقة بين 

كما تهدف هذه . امكلفة تلك الخدمات و نسبة توغلها في المحيط التي تخدمه المكتبة بشكل ع

المواصفة من جهة أخرى إلى تقديم أداة عمل مساعدة التخاذ القرارات المتعلقة بتسيير 

الجانب المالي للخدمات اإللكترونية، من خالل اتخاذ القرارات المناسبة من حيث إدخال 

خدمات جديدة، تقليص أو إلغاء خدمات موجودة مسبقا و ما إلى ذلك، مع تبرير النفقات 

  .2موجهة إلى هذا النوع من الخدمات و المصادر لدى الجهات الوصية و الممولةال

                                                             
1 « ISO/TR 20983 :2003, Information et Documentation – Indicateurs de performance pour les services 
électroniques des bibliothèques ». 
2 Organisation Internationale de Normalisation. ISO aide les bibliothèques numériques à évaluer les performances 
de leurs services électroniques. ISO, 2004. [05 Décembre 2006]. [En ligne] : 
http://www.iso.org/iso/fr/commcentre/pressreleases/archives/2004/index.html 

http://www.iso.org/iso/fr/commcentre/pressreleases/archives/2004/index.html
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و على صعيد آخر، فإن إمكانية استعمال هذه المواصفة ال ينحصر على المكتبات بمختلف 

أنواع، و إنما يتجاوز استعمالها إلى التكتالت المكتبية بمختلف أشكالها، فضال عن موردي 

محتويات الرقمية التي تتعامل معها المكتبات في المحيط التشابكي الخدمات اإللكترونية و ال

  . 1الجديد

يتضح مما سبق أن إتاحة الخدمات المكتبية اإللكترونية يتطلب توفير حد أدنى من الشروط 

والمواصفات، التي يتعين على المكتبات الجامعية توفيرها و العمل بموجبها، و سنحاول فيما 

الخدماتي اإللكتروني بمكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة  يلي محاولة كشف العرض

قسنطينة التي تشكل مجال دراستنا هذه، و مستويات توفيرها لهذه الشروط و المتطلبات 

  .   المهنية الجديدة

                                                             
1 Idem. 
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تعرضنا فيما سبق إلى تعريف الخدمات المكتبية اإللكترونية و أنواعها و متطلبات     

إتاحتها و تسويقها و تقييمها، و سنحاول فيما يلي كشف بعض الجوانب المتعلقة بعرض 

هذا النوع من الخدمات بمكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة انطالقا من 

التعريف بمؤسسات التعليم العالي المدروسة ن بها، من خالل وجهات نظر المكتبيين العاملي

تحليل نتائج االستبيان الموجه إليهم، إذ سيتم التطرق إلى المصالح المكتبية و بمكتباتها، و 

المصادر الوثائقية والخدمات المتاحة بهذه المكتبات و عالقتها بالخدمات المكتبية المقدمة، 

الخدمات اإللكترونية و سبل إتاحتها المستفيدة منها، و  من طرف هذه المكتبات و الفئات

  .من طرفها

  :التعريف بمكان الدراسة -5-1

 :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية - 5-1-1

 :نشأة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية - 1- 5-1-1

المؤرخ  84/182المرسوم رقم أنشأت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بموجب 

إطارات للجامعات و المعاهد الجزائرية المختلفة ، بهدف تكوين 1م1984أوت  14في 

السيما المتخصصة في العلوم اإلسالمية و كذا المؤسسات التربوية لعدد من الوزارات 

منها على الخصوص  وزارة التربية الوطنية ، الشؤون الدينية و األوقاف، الثقافة، 

المقاييس المدرسة في هذه المرسوم المذكور أعاله حدد وقد  .إلخ.. االتصال و العدل

  :كاآلتي  ، و هيالجامعة على مستوى الليسانس و الدراسات العليا

  .الشريعة و أصول الفقه -

  .أصول الدين و الدعوة اإلسالمية -

  .علوم القرآن و علوم الحديث -

  .اللغة العربية و الحضارة اإلسالمية -

ـ  . 1986أوت  5المؤرخ في  86/177رقم بعدها جاء المرسوم   ةليتمم األحكـام المتعلق

من خالل مضـمون المـادة    القادر للعلوم اإلسالمية و سيرها،بتنظيم جامعة األمير عبد 
                                                

الجریدة الرسمیة للجمھوریة .المتضمن إحداث جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة 84/182المرسوم رقم  -1
  .1206.ص. 1984الجزائریة، 
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األولى منه التي تحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة األمير عبـد القـادر للعلـوم    

  :اإلسالمية و اختصاصات كل منها و هي

   .شريعةمعهد ال -

  .معهد أصول الدين -

  .معهد الحضارة اإلسالمية -

 83/5442المعدل و المتمم للقانون رقم 98/2531و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن الهيكل التنظيمي النموذجي للجامعة، ألغي نظام المعاهد و أستبدل بنظام الكليات 

حيـث   .باإلضافة إلى مكتبة مركزيـة التي تنقسم بذاتها إلى أقسام تقنية، وإدارية مشتركة 

تنفيـذي رقـم   المرسوم الببموجب ذلك عبد القادر للعلوم اإلسالمية خصت جامعة األمير 

 05المؤرخ في  86/177الذي يعدل المرسوم رقم  ،02/12/19983المؤرخ في  98/388

  :ن هماينشأ بها كليتأبحيث  ها،م األحكام المتعلقة بتنظيمميتو  ،19864أوت 

  :كلية أصول الدين و الحضارة اإلسالمية و تضم  -1

   .الجدع المشترك -

  .الشريعة و القانون -

   .الفقه و أصوله -

   .الدعوة و اإلعالم -

  .العقيدة و مقارنة األديان -

   .الكتاب و السنة -

  :كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و تضم -2

   .اللغة العربية و الدراسات القرآنية -

                                                
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، .المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة 98/253المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .4.ص. 1983
. 1983الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، .المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة 83/544المرسوم رقم  -2

  .2420.ص
الجریدة الرسمیة للجمھوریة .المتضمن تنظیم وسیر جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة 98/388المرسوم رقم  -3

  .13.ص. 1986الجزائریة، 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة .المتضمن تنظیم وسیر جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة 86/177المرسوم رقم  -4

  .1277.ص. 1986الجزائریة، 
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   .التاريخ اإلسالمي -

   .التاريخ الجزائري -

  .االقتصاد اإلسالمي -

و آخر مرسوم خاص بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية هو المرسـوم التنفيـذي   

والقواعـد   ،يتضمن مهـام الجامعـة   ، الذي1م2003أوت  23مؤرخ في  03/279رقم 

 ،العلمـي  والمجلـس  ،من مجلس اإلدارة هاتحديد مكونات ، ورهايوتسي ،الخاصة بتنظيمها

 ،نظام المعاهد في أن واحدو ،جمع بين نظام الكلياتي و هو ،الكليات والمعاهد والملحقاتو

  .)إلخ...من مجالس و هيئات إدارية (نظم الهيكلة اإلدارية بكل منهما يو

  :المجتمع األكاديمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-5-1-1-2

ن جهة أخرى، فقد بلغ عدد المجتمع األكاديمي لجامعة األمير عبـد القـادر للعلـوم    و م

عضوا بـين طلبـة    2685، ما ال يقل عن 2006/2007اإلسالمية خالل السنة الجامعية 

تدرج و ما بعد تـدرج بسـلكي الماجسـتير و الـدكتوراه و أسـاتذة بمختلـف رتـبهم                     

  :ل التاليو تخصصاتهم، موزعين على الشك

 %  العــدد  الفئـة

  86.74  2329  طلبـة التـدرج

  08.11  218  طلبـة ما بعد التـدرج

  05.13  138  أساتـذة

  100  2685  المجمــوع

  2المجتمع األكاديمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية: 36الجدول رقم 

 :للعلوم اإلسالميةأحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر . مكتبة د - 3- 5-1-1

دفع لم تكن بناية المكتبة جاهزة مما  ،1984ابتداء من تاريخ تدشين الجامعة في سبتمبرو 

له إلى مكتبة مؤقتـة  يحوو ت ،إلى االستعانة بقاعة كبيرة من قاعات الطابق السفلي للجامعة

                                                
الجریدة الرسمیة للجمھوریة .تحدید مھام جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة نالمتضم 84/182المرسوم رقم  -1

  .4.ص. 2003الجزائریة، 
  .2007جوان  07أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة في إطار مقابلة أجریت معھ یوم . معلومات مستقاة من مدیر مكتبة د  2
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 تم التدشـين الرسـمي   1993وفي سبتمبر سنة  .سنوات) 09(دام استعمالها حوالي تسع 

تتوفر علـى   هيو ."أحمد عروة"يدها السابق المرحومسميت نسبة إلى عم ،لمكتبة الجامعة

جناح خاص باألقسـام   ،العة الداخلية  للطلبة والطالباتوقاعتي للمط ،مخزن لحفظ الكتب

وفضاء  ،قاعة للمراجع و المصادر و مقارنة األديان والمكتبة اإللكترونية اإلدارية والفنية،

قسـم خـاص   وقسم اإلعالم اآللي وقاعـة االنترنـت،   باإلضافة إلى ين، خاص بالمكفوف

 :و توضح الشكل التالي المخطط التنظيمي للمكتبة .بالصيانة و التجليد

  

    
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  1أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. المخطط التنظيمي لمكتبة د: 40الشكل رقم
  

  :كما تضم المكتبة فضاءات ممثلة في األقسام التالية

 .مقعد 800 تسع لحوالي) طالبات/ طلبة (قاعة المطالعة  -

  .ألف نسخة 120لحوالي المخزن يسع  -

 .مقعدا 20قسم المراجع ومقارنة األديان يسع لحوالي  -
                                                

جامعة األمیر عبد القادر للعلوم : قسنطینة. 2005/2006الجامعیة لسنة "  أحمد عروة. د"دلیل مكتبة .  ر للعلوم اإلسالمیةجامعة األمیر عبد القاد  1
  .3. ص. 2006اإلسالمیة، 

  مدير المكتبة

  المصالح اإلدارية
  المصالح العلمية التقنية

مصلحة التوجيه 
  واإلعالم

  العالقات العامة -
  اإلعالم داخل المكتبة -
  التنشيط والتوجيه -

  

مصلحة البحث 
  البيبليوغرافي

  فهارس يدوية وآلية -

  قوائم بيبليوغرافية -

  مصلحة المعالجة

  التصنيف -

  الفهرسة -

  مصلحة االقتناء
  االختيار -
 التزويد -
التبادل والھبات -  

 الجــرد -

 مصلحة اإلعالم اآللي
تسيير النظام اآللي -  
  تطوير البرامج وتحديثها -
 صيـــانة األجهزة -
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 .مقاعد 04يسع لـ ) Brailleالبريل (فضاء المكفوفين  -

 .مقاعد 10قسم خدمات االنترنيت يسع لـ  -

 مقاعد Cd-Rom (10(قسم المكتبة اإللكترونية  -

 .قسم الصيانة والتجليد -

  .1)داخلية وخارجية(قسم اإلعارة  -

بأن  2005/2006إلى غاية نهاية السنة الجامعية بينما تشير األرقام المحصل عليها 

  :عناوين موزعة على الشكل التالي 18005الرصيد الوثائقي للمكتبة يتكون من 

  %  عـدد العنـاويـن  نـوع الوعـاء

  85.25  23593  كتــب 

  02.07  575  دوريــات

  03.68  1019  أطروحــات

  02.59  719  مخطوطــات

  05.64  1562  كتـب مرقمنـة

  00.1  30  كتـب البـراي

  00.54  150  أقـراص مضغوطـة 

  00.09  25  أشرطـة فيديـو

  100  27673  المجمـوع

القادر للعلوم  أحمد عروة لجامعة األمير عبد. توزيع الرصيد الوثائقي لمكتبة د: 37الجدول رقم 
  2اإلسالمية حسب نوع الوعاء

إذ يتضح من خالل هذا الجدول بأن مصادر المعلومات اإللكترونية الممثلة في األقراص 

من المجموع الكلي لعدد العناوين  %06.18المضغوطة و الكتب المرقمنة ال تمثل إال 

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم . المشكلة للرصيد الوثائقي لمكتبة د

  :   اإلسالمية، و هو ما يوضحه الشكل التالي

                                                
  .5.ص. المرجع السابق  1
  .7.ص. المرجع نفسھ  2



 الخدمات المكتبیة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة : الفصل الخامس
 

272 
 

  
أحمد عروة . نسبة مصادر المعلومات اإللكترونية مقارنة بالرصيد الكلي لمكتبة د: 41الشكل رقم 

  عبد القادر للعلوم اإلسالميةلجامعة األمير 
  

موظفا موزعين حسب الرتبة على الشكل  58بينما يبلغ عدد الموظفون بهذه المكتبة 

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

%6,18

%93,81

مصادر المعلومات اإللكترونیة

المصادر األخرى
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 %  العدد  الرتبة المهنية

  01.72  01  محافظ بالمكتبات الجامعية

  12.06  07  ملحق بالمكتبات الجامعية

  05.17  03  مساعد بالمكتبات الجامعية

  08.62  05  تقني بالمكتبات الجامعيةعون 

  01.72  01  متصرف إداري

  03.44  02  مهندس دولة في اإلعالم اآللي

  03.44  02  تقني سامي في اإلعالم اآللي

  01.72  01  مساعد إداري رئيسي

  03.44  02  مساعد إداري

  01.72  01  عون إداري

  05.17  03  عون رقن

  01.72  01  عون مهني متخصص في آالت النسخ

  03.44  02  عون مهني متخصص في التجليد

  OP3 16  27.58عامل من فئة الصنف

  08.62  05  عامل متعاقد

  10.34  06  عامل بالساعات

  100  58  وعــجمـالم

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية حسب . توزيع موظفي مكتبة د: 38الجدول رقم 
  1الرتبة
  

 الجدول بان عدد الموظفين المتخصصين في علم المكتباتو يتضح من خالل هذا 

، 58 الكلي المقدر بـ مجموعالموظفا من  14ال يتجاوز  أحمد عروة. مجتمعين بمكتبة د

 OP3فقط، و هي نسبة اقل من نسبة العمال من الصنف  %24.13و هو ما يمثل نسبة 

                                                
  .2007جوان  07اإلسالمیة في إطار مقابلة أجریت معھ یوم  أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم. معلومات مستقاة من مدیر مكتبة د  1
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و يقدم لنا الشكل التالي  .%29.31الذين يمثلون أعلى نسبة بهذه المكتبة و المقدرة بـ 

    :صورة أوضح عن ذلك

 
نسبة الموظفين المتخصصين في علم المكتبات مقارنة بالمجموع الكلي للموظفين : 42الشكل رقم 

  أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.بمكتبة د
  

في علم المكتبات كما يتضح كذلك من خالل هذه األرقام بأن معدل الموظفين المتخصصين 

إلى العدد الكلي للمجتمع األكاديمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية المشار إليه 

عضو من المجتمع  192، يمثل نسبة موظف متخصص واحد لكل 21في الجدول رقم 

األكاديمي، و هي نسبة يمكن اعتبارها مقبولة مقارنة بما توصي به المعايير الدولية التي 

مستفيد من المجتمع األكاديمي  500صي بضرورة تخصيص موظف متخصص لكل تو

للجامعة، و هو ما يمكن من اعتبار هذه المكتبة تمتلك المقومات البشرية التي تمكنها من 

  .  تقديم خدمة مكتبية جيدة وفقا الحتياجات و تطلعات المجتمع األكاديمي الذي تخدمه

 :جامعة منتوري قسنطينة - 5-1-2

 :نشأة جامعة منتوري قسنطينة - 1- 5-1-2

تعتبر جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة من أقدم و أكبر الجامعات على المستوى الوطني، 

من طرف الرئيس الراحل  1968مارس  29حيث تم وضع حجر األساس إلنشائها يوم 

 17المؤرخ في  69.54هواري بومدين، بينما فتحت أبوابها رسميا بموجب المرسوم رقم 

24,13%

75,87%

موظفین متخصصین في علم المكتبات
موظفین من تخصصات أخرى
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المهندس العالمي البرازيلي أوسكار ناماير  و قد تم تصميمها من طرف. 1969جوان 

)Oscar NEMEYER .( حيث شرعت في النشاط و العمل التعليمي و البيداغوجي

و هي تتربع حاليا على مساحة معتبرة تقدر بـ . 1971ابتداءا من شهر سبتمبر من سنة 

قسم  38كليات، معهد، ) 09(مجمعا جامعيا تضم تسع  13، موزعة على  2م 544660

     . تخصص جامعي 98اإلضافة إلى جدع مشترك يغطون في مجملهم ما ال يقل عن ب

  :و هي تتمثل هذه الكليات و المجمعات التالية

 .كلية الطب -

 .كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية -

 .كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير -

 .كلية الحقوق -

 .كلية علوم الطبيعة و الحياة -

 .الدقيقةكلية العلوم  -

 .كلية الهندسة -

 .كلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية -

 .كلية اآلداب و اللغات -

 .معهد التغذية و تكنولوجيا الزراعة -

   .1قسم الجدع المشترك للعلوم الدقيقة، التكنولوجيا و اإلعالم اآللي -

  :المجتمع األكاديمي لجامعة منتوري قسنطينة - 2- 5-1-2

و من جهة أخرى، تعتبر جامعة منتوري قسنطينة من أكبر الجامعات على المستوى 

الوطني من حيث التعداد الطالبي الذي تضمه، حيث بلغ العدد اإلجمالي للطلبة بهذه 

  منهم في مرحلة  58053طالبا،  62295، 2006/2007الجامعة خالل السنة الجامعية 

  

                                                
1 Université Mentouri Constantine. Université Mentouri par les chiffres : Année universitaire 2006-2007. 
Constantine : UMC, 2007. [25 Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20vertical/presentation_umc\Historique_umc.htm 

http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20vertical/presentation_umc
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و يوضح الجدول التالي توزيع هذا . التدرج منهم في مرحلة ما بعد 4242التدرج، و 

التعداد الطالبي حسب المراحل الجامعية على الكليات و األقسام و المعاهد التي تضمها 

   :الجامعة

  األقسـام  الكليـة

  مجموع المسجلين

  المجموع  ما بعد تدرج  تدرج

  العلوم الدقيقـة

  120  216  الرياضيات

  316  247  الفيزياء  1918

  192  827  الكيمياء

  علـوم األرض

 184 2632  هندسة معمارية

4096 

 0 767  تسيير و تقنيات حضرية
 0 108  جدع مشترك علوم األرض

 140 123  )مهندسين(علم األرض 
 0 142  )مهندسين(تهيئة / جغرافيا 

  الهندسـة

 129 1412  إعالم آلي

4483  

 261 405  إلكترونيك
 Électrotechnique  292 27 هندسة الكهرباء

796  هندسة مدنية  77 
 126 476  هندسة ميكانيكية
 51 236  كيمياء صناعية

Génie Climatique  164 31 

  الطـب

 793 4863  طب
 40 789  جراحة أسنان  7550

1020  صيدلة  45 

  علوم الطبيعة 

  و الحياة

 42 1567  علوم البيطرة

4720  
 0 1564  بيولوجياجدع مشترك 

 184 1126  )مدى قصير(بيولوجيا 
 0 237  )مدى طويل(بيولوجيا 

  علوم اقتصادية

 LMD(  4128 175مع (علوم اقتصادية 
 0 2748  علوم التسيير  9046

 0 1995  علوم تجارية
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  الحقوق
  8331 167 6790  علوم قانونية و إدارية

 28 1346  عالقات دولية/ علوم سياسية 

  علوم إنسانية

  و اجتماعية

 29 1436  علوم اإلعالم و االتصال

8288  

  جدع مشترك علم االجتماع 
597  و الديموغرافيا  0 

 244 488  علم االجتماع
  جدع مشترك علم النفس 

 0 947  و العلوم التربوية

 171 523  علم النفس و علوم التربية
 55 808  فلسفة
 18 990  تاريخ
 0 206  اآلثار علم

 65 960  علم المكتبات
 22 493  تربية بدنية و رياضية

 0 236  تدريب رياضي

  آداب و لغات

 163 3187  اللغة و األدب العربي

9578  
 183 2236  الفرنسية 
 78 2227  اإلنجليزية
 50 1454  الترجمة

علوم دقيقة، تكنولوجيا، 
  إعالم آلي

تكنولوجيا،  جدع مشترك علوم دقيقة،
  3212 0 3212  إعالم آلي

 1073 36 1037  الزراعة و التغذية  المعاهد
 62295 4242 58053  المجـمـوع

توزيع التعداد الطالبي حسب المراحل على الكليات و األقسام و المعاهد التابعة : 39الجدول رقم 
   2006/20071لجامعة منتوري قسنطينة خالل السنة الجامعية 

  

أخرى، فقد بلغ عدد المجتمع األكاديمي لجامعة منتوري قسنطينة خالل السـنة  و من جهة 

عضوا بين طلبة تدرج و ما بعد تـدرج   64489، ما ال يقل عن 2006/2007الجامعية 

بسلكي الماجستير و الدكتوراه و أساتذة بمختلف رتبهم و تخصصاتهم، مـوزعين علـى   

  :الشكل التالي

                                                
1 Université Mentouri Constantine. Université Mentouri par les chiffres : Année universitaire 2006-2007. 
Constantine : UMC, 2007. [25 Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20vertical/developpementProsepective/statistiques.htm 

http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20vertical/developpementProsepective/statistiques.htm
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 %  العــدد  الفئـة

  90.02  58053  التـدرجطلبـة 

  06.57  4242  طلبـة ما بعد التـدرج

  03.4  2194  أساتـذة

  100  64489  المجمــوع

  1المجتمع األكاديمي لجامعة منتوري قسنطينة: 40الجدول رقم 

  :المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة - 3- 5-1-2

مقرها الحالي المتواجد في فتحت المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة أبوابها في 

، بعد ما تم إيداع األرصدة الوثائقية 1978سبتمبر  19وسط المقر المركزي للجامعة يوم 

بموجب  1969األولى بمجمع المدرسة بوسط مدينة قسنطينة عند إنشاء الجامعة سنة 

بمجمع المرسوم المشار إليه أعاله، و الذي تم تحويله بعد ذلك إلى مقر الجامعة، و تحديدا 

، قبل أن يحول بشكل نهائي إلى المقر الرئيسي للمكتبة المركزية سنة 1974اآلداب سنة 

أما عن مصالح المكتبة، فإنها موزعة وفق ما يوضحه الشكل التالي الذي يمثل  .1978

  :مخططها التنظيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Op.Cit. 
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  2المخطط التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة: 143الشكل رقم 

  

و تتكون البناية الحالية للمكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة من مستويين، و هما 

األرضي الطابق األرضي و الطابق السفلي أو ما تحت األرضي، حيث يحتوي الطابق 

  :على األقسام التالية

 .بهو المدخل الذي يضم زجاجات العرض -

                                                
  .تمثل العناصر الممثلة باللون البني في المخطط المشاریع التي تنوي تحقیقھا المكتبة مستقبال 1

2 Université Mentouri Constantine. Bibliothèque Centrale. Constantine :UMC,2001.p.15-16. 

 اإلدارة

  ملحقة المكتبة المركزية
 مكتبة العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  المصالح الداخلية
 المهام الفنية و البيداغوجية

  قسم االقتناء
 تعاون -تبادل  –هبات 

  قسم 
 الكتب

  قسم التقييس
  فهرس 

 قواعد معلومات

قسم 
المطبوعات 
 المتسلسلة

 لغات أجنبية لغة وطنية

برمجة و تأطير  -
 التربصات

التكوين في اإلعالم  -
 اآللي

التدريب المستمر  -
 للمستفيدين

 التجليد
الرصيد  -

 القديم
 الرصيد  -

 اإلحتياطي

  المصالح الخارجية
 االتصال و البحث

  بنك اإلعارة 
  المخازن

 بهو الفهارس

  الفهارس 
 اإللكترونية

 البحثقاعة المطالعة و 

  قاعة
 البراي 

  قسم
DocEle

c 

  إنترنت
  إنترانات

مكتبة 
سمعية 
 بصرية

 أدلة

منظمات 
 أطروحات جامعات دولية

 تمجموعا

تسيير و صيانة عتاد  -
  اإلعالم اآللي

 تسيير إداري و مالي -
 الوسائل الماديةتسير  -
 سكرتارية و استقبال -
   صيانة و أمن -

مصلحة العالقات 

 الخارجية

التنسيق بين 
مكتبات جامعة 

 منتوري
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 . مقعدا لألساتذة 20مقعد للطلبة، و  700قاعة المطالعة التي تتسع لـ  -

مقعدا لألساتذة، مع  20مقعد للطلبة و  216قاعة البحث و المراجع، التي تتسع لـ  -

قسم األطروحات، قسم : لتالياإلشارة إلى أن المراجع تقسم بهذه القاعة وفق التصنيف ا

األدلة، قسم الدوريات، قسم المطبوعات المتسلسلة، قسم المنظمات الدولية و المؤسسات 

 .العلمية و قسم األدلة حول المكتبات الجزائرية و العالمية

  :بينما يحتوي الطابق السفلي على األقسام التالية

 .اإلدارة و المصالح اإلدارية الملحقة بها -

 .التقنيةالمصالح  -

 .بهو عرض الفهارس -

 .بنك اإلعارة -

 .ألف مجلد 800المخازن التي تقدر طاقة استيعابها بـ  -

 .1998قاعة البراي المخصصة لذوي الحاجات الخاصة التي افتتحت في جانفي  -

 .19981المكتبة السمعية البصرية التي افتتحت في فيفري  -

 .العالميةجهازا مرتبطا بالشبكة  14قاعة اإلنترنت التي تضم  -

 .1998ورشة الترميم التي افتتحت في أكتوبر  -

 .1998مخبر البراي الذي افتتح في ديسمبر  -

 .1998التي افتتحت في ديسمبر  “ LIVRE PARLE “المكتبة السمعية  -

  :هذا، و قد تم ترتيب الوثائق في مخازن بهذه المكتبة وفق الفئات التالية

لغة عربية و لغات أجنبية، بحيث تم تنظيم : التي تم توزيعها إلى قسمين" الكتب"فئة  -

اآلداب و العلوم اإلنسانية : كل قسم حسب التخصصات الكبرى الثالثة التالية

)Littératures et Sciences Humaines( الحقوق و العلوم اإلقتصادية ،)Droit et 

Sciences Economiques( علوم و تكنولوجيا ،)Sciences et Technologies.( 

 .التي رتبت حسب اللغة، التخصص و العنوان" األطروحات" فئة -

                                                
1 Op.Cit.p.12. 
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 .التي رتبت مجموعاتها حسب اللغة و العنوان" الدوريات"فئة  -

بينما تتيح المكتبة السمعية البصرية إمكانية مشاهدة األفالم الوثائقية العلمية في كل 

مضغوطة و التخصصات، باإلضافة إلى إمكانية تصفح عدة محتويات في شكل أقراص 

في مختلف المجاالت و المواضيع مثل الموسوعات و الجريدة الرسمية و طرق تعلم 

و يشير الجدول التالي إلى حجم الرصيد الوثائقي للمكتبة حسب أقسام . 1اللغات األجنبية

  :2001الترتيب المشار إليها أعاله و التوزيع اللغوي إلى غاية نهاية سنة 

  القسم               

  

  غـةالل

قسم اآلداب و 

  العلوم اإلنسانية

قسم العلوم         

  و التكنولوجيا

قسم الحقوق        

و العلوم 

  االقتصادية

  المجمـوع

  128642  43746  30862  54034  لغة عربية

  147621  28202  86440  32979  لغات أجنبية

  276263  71948  117302  87013  المجمـوع

للمكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة حسب األقسام و اللغات الرصيد الوثائقي : 41الجدول رقم 
  20012إلى غاية ديسمبر 

 

و على صعيد آخر، فقد شرعت المكتبة مؤخرا في العمل على الحصول على تراخيص 

النفاذ لبعض بنوك و قواعد المعلومات و الدوريات اإللكترونية المتاحة على الخط، بفضل 

 CADOC )Compagnieاللجوء إلى خدمات المؤسسة الجزائرية للتوثيق و اإلستشارة 

Algérienne de Documentation et de Conseil(  التي تمكن المكتبة من الولوج ،

إلى قواعد البيانات و الدوريات اإللكترونية المتاحة من طرف الموردين و الناشرين 

  :التالية أسماؤهم

 .Elsevier3قواعد المعلومات و الدوريات المتاحة من طرف الناشر   -1

 .Springer4قواعد المعلومات و الدوريات المتاحة من طرف الناشر   -2

                                                
1 Op.cit. 
2 Op.cit. p.7. 
3 www.sciencedirect.com 
4 www.springerlink.com 

http://www.sciencedirect.com
http://www.springerlink.com
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قواعد المعلومات و الدوريات في مجالي البيع و التسيير المتاحة من طرف الناشر    -3

EBSCO1. 

 .Cairn2قواعد المعلومات و الدوريات المتاحة من طرف الناشر   -4

 .Strada3قواعد المعلومات و الدوريات المتاحة من طرف الناشر   -5

المواقع إال من خالل الحواسيب مع اإلشارة إلى أنه ال يمكن الولوج إلى محتويات هذه 

عناوين "المرتبطة بالشبكة المحلية لجامعة منتوري قسنطينة، التي تمكن ذلك بواسطة 

الذي يقدم إمكانية  Elsevierباستثناء المورد ). Adresses IP(الخاصة بها " اإلنترنت

ة لفئة من خارج الشبكة المعلوماتية المحلية للجامع Sciencedirectالولوج إلى خدمة 

كلمة سرية شخصية تمكنهم  100محدودة من المستعملين من خالل تزويد الجامعة بـ 

من الولوج إلى هذه الخدمة انطالقا من أي حاسوب مرتبط بالشبكة العلمية، مع العلم بأن 

عملية الحصول على تراخيص النفاذ لهذه القواعد و الدوريات اإللكترونية المتاحة على 

زانية االقتناء للمكتبة، و هو ما يعبر عن حجم االستثمار في هذا الخط تكلف نصف مي

 .   4المجال من طرفها

موظفا موزعون حسب الرتبة  22بينما يبلغ عدد الموظفين بالمصالح الداخلية بهذه المكتبة 

  :على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 http://search.epnet.com 
2 www.cairn.info 
3 www.strada.be 

  .2007جوان  07معلومات مستقاة من مدیرة المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   4

http://search.epnet.com
http://www.cairn.info
http://www.strada.be
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 %  العدد  الرتبة المهنية

 04.54  01  بالمكتبات الجامعيةرئيسي محافظ 

  13.63  03  محافظ بالمكتبات الجامعية

  31.81  07  ملحق بالمكتبات الجامعية

  22.72  05  مساعد بالمكتبات الجامعية

  04.54  01  عون تقني بالمكتبات الجامعية

  04.54  01  متصرف إداري

  04.54  01  تقني سامي في اإلعالم اآللي

  13.63  03  رتب أخرى

  100  22  وعــجمـالم

توزيع الموظفين بالمصالح الداخلية للمكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة حسب : 42الجدول رقم 
  1الرتبة

و يتضح من خالل هذا الجدول بأن عدد المكتبيين المتخصصين بالمصالح الداخلية للمكتبة 

المركزية لجامعة منتوري قسنطينة يعتبر ضعيف جدا مقارنة بالعدد الكبير للمجتمع 

ألف مثلما هو موضح  60الجامعي بمختلف فئاته الذي تخدمه المكتبة، و الذي يتجاوز الـ 

هو األمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل بجدية على تدعيم المكتبة  و. في الجداول السابقة

المركزية بالطاقات البشرية المتخصصة كما و نوعا حتى تتمكن من تلبية احتياجات 

  . المستفيدين من خدماتها

  :المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم اإلنسانية بقسنطينة - 5-1-3

  :العليا لألساتذة نشأة المدرسة -5-1-3-1

 81/245أنشأت المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم االنسانية بموجب المرسوم رقم 

، و قد تم تحديد الهيكلة اإلدارية لهذه المدرسـة بموجـب   1981سبتمبر  05المؤرخ في 

و تتلخص المهام األساسية للمدرسة . 1984أوت  18المؤرخ في  84/208المرسوم رقم 

و تتكفل . لثانوي و األساسي في التخصصات المدرسة بالمدرسةفي تكوين أساتذة التعليم ا

                                                
  .2007جوان  07معلومات مستقاة من مدیرة المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   1
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 18المدرسة بتغطية احتياجات التكوين على مستوى الشرق الجزائري، أي مـا يعـادل   

  :أقسام تشكل التخصصات المدرسة بها، و هي 04و تتكون المدرسة من . والية

 .قسم األدب و اللغة العربية -

 .قسم األدب و اللغة الفرنسية -

 .ألدب و اللغة اإلنجليزيةقسم ا -

  . 1قسم التاريخ و الجغرافيا -

 :المجتمع األكاديمي للمدرسة -5-1-3-2

، 2006/2007خالل السنة الجامعيـة  العليا لألساتذة ة لمدرسبلغ عدد المجتمع األكاديمي ل

عضوا بين طلبة تدرج و أساتذة بمختلف رتـبهم و تخصصـاتهم،    3071ما ال يقل عن 

  :موزعين على الشكل التالي

 %  العــدد  الفئـة

  96.93  2977  طلبـة التـدرج

  03.06  94  أساتـذة

  100  3071  المجمــوع

  2للمدرسة العليا لألساتذة بقسنطينةالمجتمع األكاديمي : 43الجدول رقم 

 :العليا لألساتذةمكتبة المدرسة  -5-1-3-3

، حيث كانت متواجدة على مستوى عمارة اآلداب بالبنايـة  1983أنشأت المكتبة في سنة 

المركزية لجامعة منتوري قسنطينة، و هو المكان الذي كان يضم مقر المدرسة في تلـك  

، تم تحويل مقر المكتبة إلى مكانها الحالي بحـي المنصـورة   1998و في سنة . المرحلة

الوثائقي للمكتبة مكون فقط من كتب باللغة العربية بسبب  بمدينة قسنطينة، و كان الرصيد

. التخصصات المدرسة آنذاك بالمدرسة و هي األدب و اللغة العربية و التاريخ و الجغرافيا

                                                
1 DJEKRIF Yasmina. Pour un projet de mise en place d’un centre de ressources à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Lettres et Sciences Humaines de Constantine : Enquete auprès des enseignants et des étudiants. Mémoire de 
Magister en Bibliothéconomie. Constantine, 2004. P.64.  
 2  Ecole Nationale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Constantine. L’ENSC en chiffres. 
Constantine : EBSC, 2007. [25 Juillet 2007]. [En ligne] : 
http://www.ens-constantine.dz/ 

http://www.ens-constantine.dz/
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و كانت المكتبة تعاني في البداية من ضيق المساحات المخصصة للعمـل، حيـث كانـت    

فين باإلضافة إلـى قاعـة   الفضاءات المخصصة للمخزن تضم كذلك مكاتب عمل الموظ

و قد شهدت المكتبة عمليات توسيع إثر ذلك، ممـا  . صغيرة للمطالعة ال تتسع لعدد القراء

  .  1مكنها من تحسين ظروف العمل و توفير مساحات أكبر للقراء

أما عن مصالح المكتبة، فهي مكونة من مصالح داخلية تضم مصلحة التزويد، و مصلحة 

ها موظف حاصل على شهادة الليسانس في علم المكتبات، ويشغل المعالجة التي يشرف علي

منصب وثائقي أمين محفوظات و ليس ملحق بالمكتبات الجامعية، و هو مـا يـدل علـى    

باإلضافة إلى مصلحة الـدوريات  . النقص الفادح في الموظفين المتخصصين بهذه المكتبة

أما المصالح الخارجية، فهـي  . ةالتي تشرف عليها مكتبية برتبة مساعد بالمكتبات الجامعي

  .   2تضم مصلحة اإلعارة، و قاعة المطالعة و المراجع

  :و تتوزع البناية الجديدة للمكتبة على مستويين وهما

 :و يضم: المستوى األول  -1

 :خاص بالقراء، و يتكون من فضائين: بهو اإلستقبال •

 الفضاء المخصص للفهارس الورقية -

 ،)OPAC(فهـارس إلكترونيـة   ) 05(يضم خمسة  الفضاء المخصص لبنك اإلعارة، -

 .وهناك ممرات مباشرة بين مخزن الكتب و بنك اإلعارة ضمن هذا الفضاء

مقعدا، و تضم رصيد المكتبة من المراجع التي  44توفر ما ال يقل عن : قاعة المراجع •

 ..).  قواميس، موسوعات، رسائل جامعية(يتم إتاحتها ذاخليا 

 .حاسوبا مرتبطا بالشبكة العالمية 22توفر التي : قاعة اإلنترنت •

   .باإلضافة إلى مكاتب الموظفين بالمكتبة •

 :و يضم: المستوى الثاني -2

 .مقعدا 60تضم : قاعة المطالعة الكتب المتاحة بشكل حر •

                                                
1 Ecole Nationale Supérieure de Constantine. Bibliothèque de l’ENSC. Constantine : ENSC, 2007. [25 Juillet 
2007]. [En ligne] : 
http://www.ens-constantine.dz/bibliotheque. 

  .2007جوان  08معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   2

http://www.ens-constantine.dz/bibliotheque
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 .مقعدا 232بطاقة استيعاب تقدر بـ : قاعة المطالعة •

 .مقعدا 60تضم : قاعة محاضرات •

 .حواسيب مرتبطة بشبكة اإلنترنت 09تضم : قاعة األساتذة •

عنوانا، موزعين حسب  6983مجلدا و  18894هذا، و يقدر الرصيد الوثائقي للمكتبة بـ 

  :اللغات مثلما يوضحه الجدول التالي

  %  عدد النسخ  %  عدد العناوين  اللغـة

  71.94  13593  63.41  4428  لغة عربية

  28.05  5301  36.58  2555  لغات أجنبية

  100  18894  100  6983  المجمـوع

 1توزيع الرصيد الوثائقي لمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حسب اللغات: 44الجدول رقم 
 

  :أقطاب على النحو التالي) 03(و قد تم توزيع الرصيد الوثائقي للمكتبة إلى ثالثة 

 .الخارجيةقطب خاص بالوثائق باللغة العربية و اللغات األجنبية الموجهة لإلعارة  -

المخصصة للمطالعة ) عربية، فرنسية، إنجليزية(قطب خاص بالوثائق باللغات الثالث  -

 .الداخلية

  . 2...)قواميس، موسوعات(قطب خاص بالوثائق المرجعية  -

 2001/2002هذا، و قد شرعت المكتبة في مشروع الحوسبة ابتداءا من السنة الجامعية 

، إذ تم اإلنتهاء من حوسبة كل الرصيد الوثائقي في سنة SYNGEBباستعمال نظام 

، حيث تم اإلستعانة بالطلبة المتربصين من قسم علم المكتبات لإلسراع في وتيرة 2005

مع . و هو ما مكن من توفير الفهارس اإللكترونية و حوسبة عملية اإلعارة.   العمل

مكتبة عن بعد عبر شبكة اإلنترنت، اإلشارة إلى عدم إمكانية توفير الفهرس اإللكتروني لل

و هو األمر الذي تأمل إدارة المكتبة في تحقيقه من خالل اإلصدارات المقبلة لنظام 

SYNGEB3.  

                                                
1 Op.Cit. 
2 Op.Cit. 

  .2007جوان  08العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم  معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة  3
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و فيما يتعلق بالوثائق اإللكترونية، فأقل ما يمكن أن يقال هو شبه انعدام هذا النوع من 

سمعي البصري، و هي المصادر ضمن الرصيد الوثائقي للمكتبة، بسبب تكفل مصلحة ال

مصلحة مستقلة عن المكتبة بتسيير هذا النوع من الوثائق، و هو ما يحد من صالحيات 

    .1المكتبة و يضيق مجال تغطيتها للمصادر المعلوماتية المتوفرة بالمدرسة

موظفا، ثالثة منهم  20بينما يبلغ عدد الموظفين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة 

صصون في علم المكتبات، واحدة منهم برتبة محافظ، و هي المسؤولة عن فقط متخ

المكتبة، و اآلخر برتبة وثائقي أمين محفوظات، و األخيرة برتبة مساعد بالمكتبات 

  .و هو ما يدعو إلى ضرورة تدعيم المكتبة بالموظفين المؤهلين كما و نوعا. الجامعية

المدروسة بمدينة قسنطينة و مكتباتها، و سنتطرق هذا عن تعريف مؤسسات التعليم العالي 

فيما يلي إلى تحليل نتائج االستبيان الموجه للمكتبيين المستجوبين بهذه المؤسسات وفق 

  :محاوره األربعة

   :تحليل نتائج االستبيان الموجه للمكتبيين -5-2

بدءا فيما يلي تحليل نتائج االستبيان الموجه للمكتبيين المستجوبين وفق محاوره األربعة، 

المتعلق بتوزيع المكتبيين المستجوبين على مصالح مكتبات مؤسسات  45بالجدول رقم 

   :التعليم العالي المدروسة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .2007جوان  08معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   1
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بالمكتبات الجامعية  المصالح المكتبية و عالقتها بالخدمات المكتبية - 5-2-1

  :المدروسة

  توزيع المكتبيين على مصالح المكتبات الجامعية المدروسة: 45الجدول رقم  

يشير الجدول المشار إليه أعاله إلى توزيع أفراد عينة المكتبيين محل الدراسة على مختلف 

المشار إليه  98/253المرسوم التنفيذي رقم المصالح المكونة للمكتبة الجامعية بحسب 

المكونة للهيكل التنظيمي للمكتبة الجامعية ) 04(سابقا، حيث تم اقتراح المصالح األربعة 

االقتناء، المعالجة، : قانون كخيارات لإلجابة، و المتمثلة في المصالح التاليةبحسب ذات ال

  :إليها) ين(ما هي المصلحة التي تنتمي -1.س
  %  التكــرارات  الـمـصـلـحــة  الـمكـتـبـة

أحمد .مكتبة د
  عروة

  00  00  االقتناء
  12.5  01  المعالجــة
  12.5  01    التوجيــه

  25  02  البحث البيبليوغرافي
  50  04  مصلحة أخرى

  100  08  الـمجـمــوع

مكتبة جامعة 
  منتوري

  12.5  02  االقتناء
  37.5  06  المعالجــة
  12.5  02    التوجيــه

  31.25  05  البحث البيبليوغرافي
  06.25  01  مصلحة أخرى

  100  16  الـمجـمــوع

مكتبة مدرسة 
  األساتذة

  00  00  االقتناء
  50  01  المعالجــة
  00  00    التوجيــه

  00  00  البحث البيبليوغرافي
  50  01  مصلحة أخرى

  100  02  الـمجـمــوع

  المجموع الكلي

  07.69  02  االقتناء
  30.76  08  المعالجــة
  11.53  03    التوجيــه

  26.92  07  البحث البيبليوغرافي
  23.07  06  مصلحة أخرى

  100  26  الـمجـمــوع
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 التوجيه و البحث البيبليوغرافي، مع إضافة خيار آخر مفتوح لإلجابة لمعرفة مدى التزام

المكتبات الجامعية المدروسة على النصوص التشريعية في هيكلتها و تنظيم و توزيع 

ا، باإلضافة إلى معرفة مستويات النضج اإلداري و التنظيمي المهام المكتبية على موظفيه

الجانب اإلداري و التنظيمي من للمكتبيين محل الدراسة من خالل دراسة مدى تمكنهم 

    طبيعة المهام الموكلة إليهم، إلمامهم بإليها و  ينتمونو معرفتهم للمصالح التي للمكتبة 

مهما لتقديم خدمة مكتبية جيدة من جهة، و لمعرفة و هو ما يمكن اعتباره أمرا ضروريا و 

و المصالح الخارجية ) Back office(على المصالح الداخلية  كتبيينتوزيع هؤالء الم

)Front office ( البشري المسخر من طرف المكتبات  االستثمارلمعرفة مستويات

    .الجامعية المدروسة في تقديم خدماتها للمستفيدين

لنتائج المحصل عليها في هذا الجدول هو النقص الكبير في الثقافة و ما يالحظ من ا

المالحظ في معرفة  هم، بفعل جهللدى بعض المكتبيين المستجوبين اإلدارية و التنظيمية

مختلف المصالح المكونة للمكتبة الجامعية و المحددة قانونا، حيث وجدنا بأن هناك من 

أجاب بأنه ينتمي إلى المصالح األربعة في الوقت ذاته، و هو أمر غير ممكن من الناحية 

صل تحفظ ينبغي اإلشارة إليه قبل التطرق إلى األرقام المح، و هو التنظيمية و القانونية

  .عليها و محاولة شرحها و تحليلها

 أما عن األرقام الواردة في الجدول، فإنها تشير إلى أن أغلبية المكتبين المستجوبين ينتمون

  ، ٪30.76إلى مصلحة المعالجة التي تحتل الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات بنسبة 

لجانب الخدماتي في توزيع او هو ما قد يشير إلى أسبقية الجانب الفني و اإلجرائي على 

الرتبة الثالثة  المصلحةمهام المكتبيين بالمكتبات الجامعية المدروسة، حيث احتلت هذه 

أحمد . مكتبة د مكتبيييها من بالنسبة لإلجابات المحصل عل التوجيهموازاة مع مصلحة 

 تلكل منهما، بينما احتل 12.5عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بنسبة 

 ٪37.5المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة بنسبة  مكتبييالرتبة األولى من إجابات 

من ) 01(من مجموع اإلجابات المحصل عليها من هذه المكتبة، بينما سجلت إجابة واحدة 

بينما احتلت مصلحة البحث . بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة) 02(مجموع إجابتين 
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من مجموع اإلجابات  ٪26.92البيليوغرافي الرتبة الثانية بنسبة أقل نسبيا تقدر بـ 

  المحصل عليها من 

المكتبات الجامعية الثالث، و قد يعكس هذا من جهة أخرى اهتمام المكتبات محل الدراسة 

بتقديم الخدمات ذات العالقة بالبحث البيبليوغرافي من خالل توفير وسائل البحث 

، مع تقديم -و هو األمر الذي سنتعرض إليه الحقا  –البيبليوغرافية بمختلف أنواعها 

لها على أحسن وجه من طرف المستفيدين، حيث احتلت هذه المساعدة الالزمة الستعما

أحمد . مكتبة د مكتبييالمصلحة الرتبة الثانية من مجموع اإلجابات المحصل عليها من 

مكتبة جامعة  مكتبيي، كما احتلت الرتبة ذاتها من مجموع إجابات ٪25عروة بنسبة 

، بينما لم تسجل هذه المصلحة أية إجابة بمكتبة المدرسة العليا ٪31.25منتوري بنسبة 

المتخصصين بهذه المكتبة، إذ ال تتوفر هذه  المكتبيينلألساتذة، و قد يرجع ذلك إلى قلة 

األخيرة إال على مكتبي متخصص واحد ممثل في محافظة المكتبة إذا اعتبارنا أن الوثائقي 

العينة ينتمي إلى مصلحة مستقلة عن المكتبة و  أمين المحفوظات الذي تم إدراجه ضمن

  .هي مصلحة األرشيف

بينما احتلت اإلجابات المتعلقة بالمصالح األخرى الرتبة الثالثة من مجموع اإلجابات بنسبة 

و قد تشير هذه النسبة مرة أخرى إلى نقص الوعي و النضج اإلداري و التنظيمي 23.07٪

صصين، حيث احتلت اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة الرتبة لدى هذه الفئة من المكتبيين المتخ

أحمد عروة التي بلغت نسبتها . األولى بالنسبة لإلجابات المحصل من مكتبيي مكتبة د

محصل عليها من هذه ) 08(إجابات من مجموع ثمانية ) 04(، أي ما يعادل أربع 50٪

رقمية، و هذا يدل من جهة ، حيث ترتبط أغلب هذه اإلجابات بمصلحة المكتبة الالمكتبة

أخرى على عدم الفهم الجيد لتوزيع المصالح المحددة قانونا بالمكتبة الجامعية من طرف 

تصنيف مصلحة بأنه يمكن هذه الفئة من المكتبيين، حيث يمكن أن يفهم ذلك بأنهم يعتبرون 

ت المشيرة إلى كما جاءت اإلجابا .بقية المصالح األخرى المحددة قانونامع المكتبة الرقمية 

هذه الفئة من المصالح في الرتبة األخيرة بالنسبة إلجابات مكتبيي مكتبة جامعة منتوري 

إجابة لهذه ) 16(من مجموع ستة عشر ) 01(، أي ما يعادل إجابة واحدة ٪06.25بنسبة 
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لحة السمعي البصري التي اعتبرت كبقية المصالح صو ترتبط هذه اإلجابة بم. المكتبة

بينما تقاسمت اإلجابات . أحمد عروة. لما هو الشأن بالنسبة لمكتبيي مكتبة داألخرى مث

المتعلقة بهذه الفئة من المصالح الرتبة األولى مع اإلجابات المتعلقة بمصلحة المعالجة 

بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، بإجابة واحدة لكل منهما، و هي مرتبطة بمصلحة 

قي أمين محفوظات الذي تم إدراجه ضمن عينة الدراسة األرشيف التي يشرف عليها وثائ

        .بسبب مشاركته الفعالة و المنتظمة في تنظيم المكتبة و تقديم خدماتها

و من جهة أخرى، احتلت مصلحة التوجيه الرتبة الرابعة من مجموع اإلجابات المحصل 

مع مصلحة المعالجة ، حيث احتلت الرتبة األخيرة موازاة ٪11.53عليها بنسبة تقدر بـ 

لكل  ٪12.5أحمد عروة بنسبة . بالنسبة لإلجابات المحصل عليها من مكتبيي مكتبة د

منهما، كما احتلت الرتبة ذاتها من مجموع إجابات مكتبة جامعة منتوري، موازاة مع 

مع اإلشارة إلى عدم وجود إجابات متعلقة بهذه . لكل منهما ٪12.5بنسبة  االقتناءمصلحة 

و على اعتبار بأن هذه . ة بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة لألسباب الواردة سابقاالمصلح

المصلحة لها عالقة مباشرة بالخدمة المكتبية كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة البحث 

الواردة في هذا الجدول بأن المكتبات  ماألرقاالبيبليوغرافي، فإنه يمكن القول بموجب 

من نقص ملموس و واضح في نسبة المكتبيين المتخصصين  الجامعية المدروسة تعاني

الموجهين إلى تقديم هذا النوع من الخدمات للمستفيدين، خاصة فيما يتعلق باستقبالهم 

وتوجيههم و العمل على مساعدتهم للحصول على أفضل خدمة ممكنة، حيث أنه من 

   .المكتبية الناجحةللخدمة و التوجيه يشكالن حجر الزاوية  االستقبالالمعروف بأن 

من مجموع اإلجابات المحصل  ٪07.69الرتبة األخيرة بنسبة  االقتناءبينما احتلت مصلحة 

أحمد عروة، . عليها، حيث لم تسجل و لو إجابة واحدة مرتبطة بهذه المصلحة بمكتبة د

لكل  ٪12.5كما احتلت آخر مرتبة رفقة مصلحة التوجيه بمكتبة جامعة منتوري بنسبة 

منهما، أما مكتبة المدرسة العليا لألساتذة فهي كذلك لم تسجل أي إجابة خاصة بهذه  واحدة

  .المكتبة
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و على صعيد آخر، تشير النتائج الواردة في الجدول إلى وجود تساوي في توزيع 

و المعالجة،  االقتناءممثلة في مصلحتي ) Back office(المكتبيين على المصالح الداخلية 

المعنية بتقديم الخدمة المكتبية ممثلة في مصلحتي ) Front office(و المصالح الخارجية 

لكل  ٪38.45بنسبة بالمكتبات الجامعية المدروسة،  ليوغرافي بالتوجيه و البحث البي

مع اإلشارة إلى إمكانية ميل الكفة إلى المصالح الخارجية على اعتبار أن أغلبية . منهما

جابات المتعلقة بفئة المصالح األخرى لها عالقة بمصالح خارجية أكثر منها داخلية مثل اإل

أحمد عروة و مصلحة السمعي البصري بمكتبة جامعة منتوري . مكتبة األساتذة بمكتبة د

   :قسنطينة، و هو ما يشير إليه الشكل التالي

  
 Front(و المصالح الخارجية ) Back office(توزيع المكتبين على المصالح الداخلية : 44 الشكل رقم

office (بالمكتبات المدروسة  
. و في السياق ذاته، فإن األرقام الواردة في الجدول تشير إلى أن أغلبية مكتبيي مكتبة د

) مصلحتي التوجيه و البحث البيبليوغرافي(أحمد عروة موزعون على المصالح الخارجية 

فقط لمصلحة المعالجة بمفردها بسبب عدم  ٪12.5قابل لكلتا المصلحتين، م ٪37.5بنسبة 

تقع على  االقتناء، مع اإلشارة إلى أن وظيفة االقتناءتسجيل أي إجابة خاصة بمصلحة 

مع التذكير بأن نصف العينة بهذه . عاتق مدير المكتبة بكل المكتبات الجامعية المدروسة

  .أجابوا بانتمائهم إلى مصالح أخرى كما رأينا سابقا ٪50المكتبة، أي ما يعادل 

و من جهتها، فإن اإلجابات المحصل عليها من مكتبة جامعة منتوري تشير إلى أن نصف 

و هي نسبة  ٪43.75، مقابل ٪50عدد المكتبيين موزعون على المصالح الداخلية بنسبة 

و هو ما قد يشير إلى تركيز . المكتبيين الموزعين على المصالح الخارجية بهذه المكتبة

38,45%

38,45%

23,07%

المصالح الداخلیة

المصالح الخارجیة

مصالح أخرى
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العمل على الجانب الفني في هذه المكتبة، غير أنه يمكن اعتبار كذلك أن هناك تساوي في 

توزيع المكتبيين على المصالح الداخلية و الخارجية بهذه المكتبة إذا اعتبرنا بأن اإلجابة 

تمثل إحدى  ٪06.25المحصل عليها بالنسبة لفئة المصالح األخرى، المقدرة نسبتها بـ 

المصالح الخارجية التي تقدم المكتبة من خاللها جزءا من خدماتها، و هي ممثلة في 

و هو األمر الذي سيرفع نسبة المكتبيين الموزعين على . مصلحة السمعي البصري

) ٪43.75 =البحث البيبليوغرافي+ التوجيه ( ( ٪50المصالح الخارجية بهذه المكتبة إلى 

  ). ٪50) = ٪06.25= مصلحة أخرى + (

بينما جاءت كل اإلجابات المحصل عليها من مكتبة مدرسة األساتذة تشير بأن كل مكتبيي 

هذه المكتبة ينتمون إلى المصالح الداخلية ممثلة في مصلحة االقتناء التي تشرف عليها 

محافظة المكتبة، باإلضافة إلى المصلحة األخرى الممثلة في مصلحة األرشيف التي 

و يوضح الشكل التالي توزيع المكتبيين على . ليها وثائقي أمين محفوظاتيشرف ع

  :المصالح الداخلية و الخارجية بكل مكتبة على حدا
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  توزيع المكتبيين على المصالح الداخلية و الخارجية بكل مكتبة على حدا: 45 الشكل رقم

العالقة بين الخدمة و بغية معرفة توجهات و آراء المكتبيين محل الدراسة حول طبيعة 

المكتبية و المصلحة التي ينتمون إليها، أوردنا الجدول التالي الذي جاءت نتائجه على 

  :الشكل التالي
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أحمد عروة .مكتبة د منتوري مكتبة جامعة مكتبة مدرسة األساتذة
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:حسب رأيك، هل عالقة طبيعة عمل المصلحة التي تنتمي إليها بالخدمات التي تقدمها المكتبة -2.س

  اإلجـابـة  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي .م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

مكتبة 
أحمد .د

  عروة

  62.5  05  00  00  00  00  71.42  05  مباشــرة

  37.5  03  00  00  100  01  28.57  02  غير مباشرة

  00  00  00  00  00  00  00  00  غير موجودة

 00 00 00 00  00 00 00 00  دون إجابة

  100  08  00  00  12.5  01  87.5  07  المجـمـوع

مكتبة 
جامعة 
  منتوري

  70  07  00  00  66.66  02  83.33  05  مباشــرة

  10  01  00  00  00  00  16.33  01  غير مباشرة

  00  00  00  00  00  00  00  00  غير موجودة

  20  02  100  01  33.33  01  00  00  دون إجابة

  100  10  10  01  30  03  60  06  المجـمـوع

مكتبة 
مدرسة 
  األساتذة

  50  01  00  00  00  00  100  01  مباشــرة

  00  00  00  00  00  00  00  00  غير مباشرة

  00  00  00  00  00  00  00  00  غير موجودة

  50  01  00  00  100  01  00  00  دون إجابة

  100  02  00  00  50  01  50  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  65  13  00  00  40  02  78.57  11  مباشــرة

  20  04  00  00  20  01  21.42  03  غير مباشرة

  00  00  00  00  00  00  00  00  غير موجودة

  15  03  100  01  40  02  00  00  دون إجابة

  100  20  05  01  25  05  70  14  المجـمـوع

المصالح التي ينتمون إليها بالخدمة المكتبية  العالقة بين توجهات المكتبين حول طبيعة: 46 الجدول رقم
  بالمكتبات الجامعية المدروسة

يشير هذا الجدول إلى توجهات و آراء المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الثالث المدروسة 

. بين المصالح التي ينتمون إليها بالخدمات التي تقدمها هذه المكتباتالعالقة ل طبيعة حو

هناك ويتضح من خالل األرقام الواردة بأن أغلبية المكتبيين المستجوبين يعتبرون بأن 

الخدمات المقدمة من طرف و عمل المصلحة التي ينتمون إليها  بين طبيعة "مباشرة"عالقة 

    . من مجموع األجوبة المحصل عليها ٪65المكتبات الجامعية التي يتبعون لها، بنسبة 

يتعارض بعض الشيء مع األرقام الواردة في الجدول السابق التي تشير بأن قد و هو أمر 

المكتبية نسبة المكتبيين الموزعين على المصالح الخارجية ذات العالقة المباشرة بالخدمة 

، دون احتساب التكرارات الخاصة بفئة المصالح األخرى كما رأينا ٪38.45تجاوز تال 

بما و هو ما قد يفسر بأن هناك اعتقاد من طرف فئة من المكتبيين المستجوبين،  .سابقا
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أولئك الذين ينتمون إلى المصالح الداخلية، بأن هناك عالقة مباشرة بين المصالح  فيهم

        التي تمهد للخدمات المكتبية المقدمة من طرف المكتبة،  )Back office(الداخلية 

التي تتولى تقديم هذه الخدمات لجمهور المستفيدين  )Front office(و المصالح الخارجية 

حيث يعبر أغلبية المكتبيين المستجوبين  .المشار إليه سابقا Servuctionوفق مفهوم 

، كذلك األمر بالنسبة لمكتبيي مكتبة ٪62.5بنسبة  العالقةأحمد عروة على هذه . بمكتبة د

كما . من مجموع اإلجابات الواردة من هذه المكتبة ٪70بنسبة ال تقل عن جامعة منتوري 

عبرت نصف عينة مكتبيي مكتبة مدرسة األساتذة على هذه العالقة بين المصالح التي 

، و هو ما يوازي ٪50هو ما يمثل ينتمون إليها و الخدمة المقدمة من طرف مكتبتهم، و 

  ).02(من مجموع إجابتين ) 01(إجابة واحدة 

فقط من المكتبيين المستجوبين بأن طبيعة العالقة بين  ٪20و في الجهة المقابلة، يعتبر 

مع الخدمات المقدمة من طرف المكتبات التي " غير مباشرة"المصالح التي يتبعون لها 

ر ضعيفة إذا ما قورنت بنسبة المكتبيين الذين عبروا عن ينتمون إليها، و هي نسبة تعتب

، مع اإلشارة إلى أن كل المكتبيين الذين عبروا عن هذا ٪65العكس و المقدرة نسبتهم 

 ٪38.45الرأي ينتمون إلى تلك الفئة التي تنتمي إلى المصالح الداخلية المقدرة نسبتها بـ 

حيث بلغت نسبة المكتبيين الذين يعتبرون بأن طبيعة . كما رأينا عند تحليل الجدول السابق

غير "أحمد عروة . عالقة المصلحة التي ينتمون إليها بالخدمات التي تقدمها مكتبة د

فقط من مكتبيي مكتبة جامعة منتوري الذين يعبرون عن هذا  ٪10، مقابل ٪37.5" مباشرة

في حين لم  .جل أي إجابة متعلقة بهذا الرأي بمكتبة مدرسة األساتذةالرأي، بنما لم تس

تسجل أي إجابة حول عدم وجود عالقة بين المصالح التي يتبع لها المكتبيون المستجوبون 

و الخدمات المقدمة من طرف مكتباتهم، و هذا ما يشير بأن هناك شبه إجماع على وجود 

و الخدمة المكتبية المقدمة، حتى و إن كانت هذه عالقة بين طبيعة عمل هؤالء المكتبيين 

  .العالقة غير مباشرة

أما من حيث الرتب، فتشير النتائج المحصل عليها بأن نسبة كبيرة من ملحقي المكتبات 

بين طبيعة عمل " مباشرة"بالمكتبات الجامعية المدروسة يعتبرون بأن هناك عالقة 
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، و هي تقدر بـ قدمة من طرف مكتباتهمالمصلحة التي ينتمون إليها و الخدمات الم

، و هي نسبة ملحقي المكتبات الجامعية الذين يعتبرون عكس ٪21.42مقابل  78.57٪

ة بأن طبيعة هذه فقط من محافظي المكتبات الجامعية محل الدراس ٪40بينما يعتبر . ذلك

   ٪40أن ، و هي نسبة الذين يرون عكس ذلك، على اعتبار ٪20مقابل " مباشرة"العالقة 

باإلضافة إلى رتبة المحافظين الرئيسين . من هذه الفئة لم يقدموا إجابة عن هذا السؤال

و يوضح الشكل التالي آراء المكتبيين حول طبيعة هذه . التي لم نحصل على إجابة منها

   : العالقة حسب رتبهم

ينتمون إليها بالخدمة المكتبية توجهات المكتبين حول طبيعة العالقة بين المصالح التي : 46 الشكل رقم
  بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب الرتبة

مشاركة المكتبيين المستجوبين في تقديم الخدمة المكتبية، أوردنا  مدىو قصد معرفة 

  :الجدول التالي الذي جاءت نتائجه على النحو التالي
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  :في تقديم الخدمة المكتبية) ين(هل تشارك -3.س

  اإلجابة  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي. م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

مكتبة 
أحمد .د

  عروة

  100  08  00  00  100  01  100  07  نعـم

  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

  00  00  00  00  00  00  00  00  دون إجابة

  100  08  00  00  12.5  01  87.5  07  المجـمـوع

مكتبة 
جامعة 
  منتوري

  70  07  00  00  66.66  02  83.33  05  نعـم

  10  01  00  00  00  00  16.66  01  ال

  20  02  100  01  33.33  01  00  00  دون إجابة

  100  10  10  01  30  03  60  06  المجـمـوع

مكتبة 
مدرسة 
  األساتذة

  50  01  00  00  00  00  100  01  نعـم

  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

  50  01  00  00  100  01  00  00  دون إجابة

  100  02  00  00  50  01  50  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  80  16  00  00  60  03  92.85  13  نعـم

  05  01  00  00  00  00  07.14  01  ال

  15  03  100  01  40  02  00  00  دون إجابة

  100  20  05  01  25  05  70  14  المجـمـوع

  المكتبين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة  مشاركةمدى : 47 الجدول رقم

يقدم لنا هذا الجدول صورة واضحة عن مدى مشاركة المكتبيين المستجوبين في تقديم 

يشير بشكل واضح إلى أن نسبة كبيرة من حيث . الخدمة بالمكتبات الجامعية المدروسة

من مجموع  ٪80بـ لخدمات المقدمة من طرف مكتباتهم،هؤالء يشاركون في تقديم ا

و هو ما يعبر عن المشاركة الواسعة للمكتبيين في تقديم الخدمة  .اإلجابات المحصل عليها

إذ يتضح من خالل األرقام الواردة في الجدول بأن  .في إطار ممارساتهم المهنية المكتبية

أحمد عروة يشاركون في تقديم الخدمة المكتبية أي . كل المكتبيين المستجوبين بمكتبة د

كما أن أغلبية المكتبيين المستجوبين بمكتبة جامعة منتوري يعبرون عن . ٪100بنسبة 

ة مدرسة األساتذة بالشيء من مكتبيي مكتب ٪50، في حين أجاب ٪70الشيء نفسه بنسبة 

ذاته، حيث تمثل هذه النسبة إجابة الوثائقي أمين المحفوظات الذي تم ضمه ضمن عينة 

و هو ما قد يعبر عن قلة العنصر البشري المسخر لتقديم الخدمات المكتبية بهذه . الدراسة
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تبة من لمكلهذه االمكتبة، مما أدى إلى اللجوء إلى المساعدة الدائمة لموظف غير تابع 

   . الناحية اإلدارية

 ٪05في حين لم تبلغ نسبة الذين أجابوا بعدم مشاركتهم في تقديم الخدمة المكتبية سوى 

   حيث لم تسجل إال إجابة واحدة تعبر عن هذا الموقف،  .من مجموع اإلجابات المسجلة

تابع لمكتبة جامعة منتوري الذي مثلت إجابته  )01(واحد فقط  من مكتبيمقدمة و هي 

في حين لم ترد أي إجابة تعبر عن . فقط من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه المكتبة 10٪

بينما بلغت نسبة . أحمد عروة و مكتبة مدرسة األساتذة. هذا الرأي بكل من مكتبتي د

  .ينة المدروسةمن مجموع الع ٪15هذا السؤال المستجوبين الذين لم يجيبوا على 

أما فيما يخص مشاركة المكتبيين في تقديم الخدمة المكتبية حسب رتبهم، فتشير النتائج 

من ملحقي المكتبات الجامعية يشاركون في ذلك مقابل  ٪92.85الواردة في الجدول بأن 

حيث عبر كل المكتبيين من هذه الرتبة . من هذه الرتبة ممن أجابوا بالسلب 07.14٪

من ملحقي مكتبة جامعة  ٪83.33هم بذلك، في حين عبر مأحمد عروة عن قيا. بمكتبة د

في حين تم اعتبار الوثائقي أمين . أجابوا بالعكس ٪16.66منتوري عن الرأي ذاته مقابل 

ي تم ضمه ضمن عينة مكتبة مدرسة األساتذة في رتبة ملحق بالمكتبات ذالمحفوظات ال

التنظيمية، حيث عبر هذا الموظف عن مشاركته في لتساوي الرتبتين من الناحية الجامعية 

من إجابات هذه المكتبة  ٪100تقديم الخدمة المكتبية بهذه المكتبة، و هو ما يوازي 

بينما بلغت نسبة سلك المحافظين الذين أحابوا بمشاركتهم في تقديم . الخاصة بهذه الرتبة

م اإلجابة على هذا السؤال من و هي نسبة عد ٪40، مقابل ٪60الخدمة المكتبية بمكتباتهم 

األمر نفسه بالنسبة لرتبة محافظ رئيسي، حيث لم ترد . طرف هذه الفئة من المكتبيين

و يوضح . إجابة من طرف المكتبية الوحيدة التي تنتمي إلى هذه الرتبة في عينة الدراسة

   : مدروسةالشكل التالي مدى مشاركة المكتبيين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات ال
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  مشاركة المكتبين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب الرتبة: 47 الشكل رقم

  

أما عن السؤال المتعلق بوتيرة مشاركة المكتبيين المستجوبين في تقديم الخدمة بمكتباتهم، 

  :فقد جاءت النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول التالي
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  :ما هي وتيرة مشاركتك في تقديم الخدمة المكتبية -4.س

  اإلجابة  المكتبة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  رئيسي. م  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

مكتبة 
أحمد .د

  عروة

  75  06  00  00  100  01  71.42  05  دائما

  25  02  00  00  00  00  28.57  02  أحيانا

  00  00  00  00  00  00  00  00  نادرا

  00  00  00  00  00  00  00  00  دون إجابة

  100  08  00  00  12.5  01  87.5  07  الـمجـمــوع

مكتبة 
جامعة 
  منتوري

  60  06  00  00  100  03  50  03  دائما

  30  03  00  00  00  00  50  03  أحيانا

  00  00  00  00  00  00  00  00  نادرا

  10  01  100  01  00  00  00  00  دون إجابة

  100  10  10  01  30  03  60  06  الـمجـمــوع

مكتبة 
مدرسة 
  األساتذة

  100  02  00  00  100  01  100  01  دائما

  00  00  00  00  00  00  00  00  أحيانا

  00  00  00  00  00  00  00  00  نادرا

  00  00  00  00  00  00  00  00  دون إجابة

  100  02  00  00  50  01  50  01  الـمجـمــوع

المجموع 
  الكلي

  70  14  00  00  100  05  64.28  09  دائما

  25  05  00  00  00  00  35.71  05  أحيانا

  00  00  00  00  00  00  00  00  نادرا

  05  01  100  01  00  00  00  00  دون إجابة

  100  20  05  01  25  05  70  14  الـمجـمــوع

  وتيرة مشاركة المكتبين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة : 48 الجدول رقم

  

تشير األرقام الواردة في هذا الجدول إلى وتيرة مشاركة المكتبيين المستجوبين في تقديم 

ة في القيام بذلك و مدى ترسخ هذا ، لمعرفة مستويات مساهمتهم الفعليالمكتبية الخدمة

النشاط في ممارساتهم المهنية بالمكتبات الجامعية التي يتبعون لها، إذ يتضح بأن نسبة 

في تقديم الخدمة المكتبية،  من العينة المدروسة تشارك بصفة دائمة  ٪70تقدر بـ كبيرة 

الفئة من ضروري من طرف هذه رة يمكن اعتبارها بمثابة الدعم الكبيو هي نسبة 

و تحتل مكتبة . لمكتبات الجامعية المدروسةباللنشاط الخدماتي  المكتبيين المتخصصين

مدرسة األساتذة الرتبة األولى من حيث عدد المكتبيين المستجوبين الذين يشاركون بصفة 
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دائمة في تقديم الخدمة المكتبية بها، حيث عبر كال المكتبيين المشكلين لعينة هذه المكتبة 

، كما اعتبرت نسب المكتبيين الذين عبروا عن الرأي ٪100لك، و هو ما يمثل نسبة عن ذ

أحمد عروة و مكتبة جامعة منتوري معتبرة، حيث تقدر بما ال يقل عن . نفسه بمكتبتي د

و بلغت نسبة المكتبيين الذين يقدمون الخدمة  .لكل واحدة منهما على التوالي ٪60و  75٪

من مكتبيي جامعة  ٪30حيث عبر . مجموع العينة المدروسةمن  ٪25المكتبية أحيانا 

أحمد عروة الذين يعبرون عن . من مجموع مكتبيي مكتبة د ٪25منتوري عن ذلك، مقابل 

فقط، و هي متعلقة  ٪05كما بلغت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال . الرأي نفسه

. مجموع عينة هذه المكتبةمن  ٪10بالمحافظة الرئيسية لمكتبة جامعة منتوري التي شكلت 

في حين لم ترد أي إجابة عن المشاركة في تقديم الخدمة المكتبية من طرف المكتبيين 

  .المستجوبين بشكل نادر

أما من حيث النتائج المحصل عليها حسب الرتب، فقد عبر كل المكتبيين الذين ينتمون إلى 

، عن مشاركتهم بشكل )05(الخمسة فئة المحافظين في العينة المدروسة و البالغ عددهم 

فقط من هذه العينة أجابوا  ٪60دائم في تقديم الخدمة المكتبية، على الرغم من أن 

بمشاركتهم في تقديم الخدمة المكتبية كما رأينا في الجدول السابق، و هو أمر يمكن 

سؤوليته في اعتباره إيجابيا إلى أبعد الحدود، حيث كلما ارتفعت رتبة المكتبي كلما زادت م

توجيه و تقديم و تقييم الخدمة المكتبية المقدمة، و كلما زاد سعيه إلى الرفع من جودتها   

أما . و فعاليتها، من خالل مشاركته الفعالة في تقديمها و الوقوف عليها بشكل دائم و منتظم

م منهم عن مشاركته الدائمة في تقدي ٪64.28فئة ملحقي المكتبات الجامعية، فقد عبر 

أحمد عروة . من ملحقي المكتبات الجامعية بمكتبة د ٪71.42الخدمة المكتبية، حيث عبر 

بينما قدرت نسبة المكتبيين من هذه الفئة . بمكتبة جامعة منتوري ٪50عن ذلك، مقابل 

، حيث بلغت نسب ملحقي المكتبات الجامعية الذين ٪35.71الذين يقومون بذلك أحيانا 

 ٪50و  ٪28.57أحمد عروة و مكتبة جامعة منتوري . كتبتي دعبروا عن هذا الرأي بم

إذ يالحظ بأن نصف عينة هذه الفئة كاملة بمكتبة جامعة منتوري يشاركون . على التوالي

أحيانا في تقديم الخدمة بهذه المكتبة، و هذا ما يؤكد تركيز العمل في هذه المكتبة على 
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ي حين لم ترد إجابة عن هذا السؤال من ف .45 الجانب الفني كما رأينا في الجدول رقم

و يوضح الشكل التالي وتيرة مشاركة . رتبة محافظ رئيسي مثلما أشرنا إليه أعاله

  :المكتبيين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية الثالث حسب رتبهم

  
الجامعية المدروسة حسب وتيرة مشاركة المكتبين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات : 48 الشكل رقم

  الرتبة
  

و لمعرفة أسباب مشاركة المكتبيين المستجوبين في تقديم الخدمة المكتبية، طرحنا السؤال 

  : الذي جاءت نتائجه موضحة في الجدول التالي 05رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

64,28%

35,71%

0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0%

100%
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60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

دائما أحیانا نادرا دون 
إجابة

دائما أحیانا نادرا دون 
إجابة

دائما أحیانا نادرا دون 
إجابة

دائما أحیانا نادرا دون إجابة

ملحق بالمكتبات الجامعية محافــظ محافــظ رئيسـي
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  :في تقديم الخدمة المكتبية بشكل) ين(هل تشارك -5.س

بة
كت
لم
ا

  

  اإلجـابـة
  الـرتـبــة

  %  مج
  %  محافظ  %  .ج. ملحق م

. م
  %  رئيسي

 د
بة
كت
م

.
وة
عر

د 
حم

أ
  

إلزامي، بسبب ضرورة 
37.5  06  00  00  100  01  33.33  05  الخدمة

بمبادرة منك دون أن يكون 
31.25  05  00  00  00  00  33.33  05  اآلمر إلزاميا 

لتخفيف العبء على الموظفين 
  المكلفين بتقديم الخدمة

03  20  00  00  00  00  03  18.75

12.5  02  00  00  00  00  13.33  02  أسباب أخرى

100  16  00  00  06.25  01  93.75  15  الـمجـمــوع

ي
ور

منت
ة 
مع

جا
ة 
كتب

م
  

إلزامي، بسبب ضرورة 
26.66  04  00  00  25  01  27.27  03  الخدمة

بمبادرة منك دون أن يكون 
33.33  05  00  00  50  02  27.27  03  اآلمر إلزاميا 

على الموظفين لتخفيف العبء 
  40  06  00  00  25  01  45.45  05  المكلفين بتقديم الخدمة

  00  00  00  00  00  00  00  00  أسباب أخرى

100  15  00  00  26.66  04  73.33  11  الـمجـمــوع

ذة
سات

األ
ة 
رس

مد
ة 
كتب

م
  

إلزامي، بسبب ضرورة 
  25  01  00  00  33.33  01  00  00  الخدمة

بمبادرة منك دون أن يكون 
  25  01  00  00  33.33  01  00  00  اآلمر إلزاميا 

لتخفيف العبء على الموظفين 
  50  02  00  00  33.33  01  100  01  المكلفين بتقديم الخدمة

  00  00  00  00  00  00  00  00  أسباب أخرى

100  04  00  00  75  03  25  01  الـمجـمــوع

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

  

إلزامي، بسبب ضرورة 
31.42  11  00  00  37.5  03  29.62  08  الخدمة

بمبادرة منك دون أن يكون 
31.42  11  00  00  37.5  03  29.62  08  اآلمر إلزاميا 

لموظفين لتخفيف العبء على ا
31.42  11  00  00  25  02  33.33  09  المكلفين بتقديم الخدمة

05.71  02  00  00  00  00  07.4  02  أسباب أخرى

100  35  00  00  22.85  08  77.14  27  الـمجـمــوع

  أسباب مشاركة المكتبين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة: 49 الجدول رقم
  

يشير الجدول المشار إليه أعاله إلى أسباب و دوافع مشاركة المكتبيين المستجوبين في 

تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة، حيث يتضح من خالل النتائج 
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المحصل عليها بأن هناك تساوي في التعبير عن األسباب المقترحة كخيارات لإلجابة عن 

منهم بأنهم يقومون بتقديم  ٪31.42مستجوبين، حيث اعتبر هذا من طرف المكتبيين ال

الخدمة المكتبية بشكل إلزامي، بسبب ضرورة الخدمة، على اعتبار أن هذا النشاط يدخل 

و الجدير بالذكر هو أن هذه النسبة تقترب . مهام الرسمية الموكلة لهم بالمكتبةالضمن 

ن دييم الخدمة المكتبية لجمهور المستفييتولون مسؤولية تقد نسبيا بنسبة المكتبيين الذين

و البحث  ممثلة في مصلحتي التوجيهالإلى المصالح الخارجية  انتماءهمبسبب 

كما اعتبرت . 45 كما رأينا في تحليل الجدول رقم ٪38.45البالغة نسبتهم  ،البيبليوغرافي

قديم الخدمة بأن مشاركتها في ت) ٪31.42(النسبة نفسها من عينة المكتبيين المستجوبين 

و هي نسبة تقترب كذلك من نسبة منهم، دون أن يكون األمر إلزاميا، المكتبية يتم بمبادرة 

البالغة و المعالجة، و  االقتناءالممثلة في مصلحتي المكتبين التابعين للمصالح الداخلية 

كما هو موضح أعاله، حيث أن مشاركة هذه الفئة من المكتبيين في تقديم  ٪38.45نسبتهم 

كذلك . الخدمة المكتبية ال يتم بشكل إلزامي بسبب عدم انتماءهم إلى المصالح الخارجية

أن مشاركتهم في تقديم الخدمة المكتبية يتم بغرض بلمكتبيين الذين يعتبرون للنسبة ااألمر ب

بلغت نسبتهم كذلك الذين و  ،المكلفين رسميا بتقديمهاتخفيف العبء على الموظفين 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها، إذ يمكن ربط هذه النسبة بنسبة المكتبيين  31.42٪

بالقيام بمهام أخرى، و البالغة  انشغالهمالذين يقومون بتقديم الخدمة المكتبية أحيانا بسبب 

حيث أن مساهمتهم في تقديم الخدمة ، 48 كما هو موضح في الجدول رقم ٪25 نسبتهم

و الطلب الكبير على مختلف الخدمات  االكتظاظالمكتبية تتم بالدرجة األولى في حاالت 

  المقدمة من طرف مكتباتهم، و عدم قدرة الموظفين المكلفين بتقديم الخدمة على مواجهة 

بينما قدرت نسبة المكتبيين الذين يقومون بتقديم الخدمة  .هذا الطلب الكبيرو استيعاب 

تمثل تفقط من مجموع اإلجابات المحصل عليها، حيث  ٪05.71المكتبية ألسباب أخرى 

أهم األسباب المعبر عنها في العمل على تحسين نوعية و جودة الخدمات المكتبية المقدمة 

و من . اليومي معهم االحتكاكالل الفعلية للمستفيدين من خ االحتياجاتو التعرف على 

جهة أخرى، فقد تقاربت النتائج المحصل عليها حسب رتب المكتبيين المستجوبين إلى حد 
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اإلجابات التي تعتبر بأن مشاركة فئة ملحقي المكتبات الجامعية  ةبعيد، حيث تساوت نسب

لفئة ذاتها التي مع نسبة إجابات ا في تقديم الخدمة المكتبة إلزامية، بسبب ضرورة الخدمة

من  ٪29.62تعتبر المشاركة في القيام بذلك بمبادرة منهم دون أن يكون األمر إلزاميا، بـ 

مجموع اإلجابات المحصل عليها من هذه الفئة من المكتبيين لكل واحدة منهما، بينما 

قدرت نسبة ملحقي المكتبات الجامعية الذين يرجعون سبب مشاركتهم في العمل الخدماتي 

، و هي أعلى ٪33.33لمكتبة لتخفيف العبء على الموظفين المكلفين بتقديم الخدمة بـ با

، كما تمثل األسباب األخرى أقل نسبة من مجموع إجابات نسبة لهذه الفئة من المكتبيين

و في السياق ذاته، تطابقت اإلجابات الواردة من . فقط ٪07.4هذه الفئة، و المقدرة بـ 

من مجموع اإلجابات  ٪37.5قة بالخيارين األول و الثاني، بنسبة فئة المحافظين المتعل

في حين بلغت نسبة المحافظين الذين . المحصل عليها من هذه الفئة لكل واحدة منهما

يرجعون سبب مشاركتهم في تقديم الخدمة المكتبية لتخفيف العبء على الموظفين المكلفين 

ينما لم لو ترد إجابات حول هذا السؤال من ب. من مجموع إجابات هذه الفئة ٪25بتقديمها 

و يوضح الشكل التالي أسباب مشاركة المكتبيين في تقديم . فئة المحافظين الرئيسيين

  :الخدمة المكتبية حسب الرتب

  
ين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب يأسباب مشاركة المكتب: 49 الشكل رقم

  الرتبة
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ملحق بالمكتبات الجامعية محافــظ محافــظ رئيسـي
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أما فيما يتعلق بأسباب عدم مشاركة المكتبيين في تقديم الخدمة المكتبية، فقد كانت عدد 

، حيث إجابات فقط) 10(قدرت بعشرة  قليلة) 06رقم (اإلجابات الواردة على هذا السؤال 

تساوت نسبة المكتبيين الذين يرجعون سبب عدم مساهمتهم في العمل الخدماتي بالمكتبة 

قت الكاف للقيام بذلك مع نسبة أولئك الذين يرجعون ذلك إلى الحجم إلى عدم و جود الو

في حين تساوت كذلك نسبة . لكل سبب منهما ٪40الكبير للعمل، إذ تبلغ النسبة المسجلة 

المكتبيين الذين يرجعون ذلك لكونهم غير معنيين بتقديم الخدمة المكتبية مع نسبة أولئك 

تتمثل في عدم وجود المساحات الكافية الستقبال الذين يرجعون ذلك إلى أسباب أخرى، 

من مجموع اإلجابات المحصل  ٪10إذ سجل كل سبب . المستفيدين و تقديم الخدمة لهم

   :  و يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي. عليها

  
  المدروسةأسباب عدم مشاركة المكتبيين في تقديم الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية : 50 الشكل رقم

  
  
و الفئات المستفيدة  ات المدروسةالمصادر الوثائقية المتاحة من طرف المكتب -2- 5-2

  :منها

أما فيما يتعلق بالفئات التي تستفيد من خدمات المكتبات الجامعية المدروسة الثالث حسب 

 الذي جاءت نتائجه 07رأي المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبات، فقد طرحنا السؤال رقم 

  :موضحة في الجدول التالي
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  ما هي الفئات التي تستفيد من خدمات المكتبة؟ -7.س

  الفئــات
مج  المكتبــة

.  %*  %**  
.ج.م  %  1ع.أ.م

أ.ع.م  %  2م
3  %  

طلبة تدرج مسجليـن بمؤسستكـم 
  95  14.61  19  22.22  02  15.62  10  12.28  07  التعليميـة

طلبة تدرج ال ينتمون إلى مؤسستكـم 
  65  10  13  00  00  09.37  06  12.28  07  التعليميـة

طلبة ما بعد التدرج مسجلين 
  10  15.38  20  22.22  02  15.62  10  14.03  08  بمؤسستكـم التعليميـة

طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى 
  75  11.53  15  00  00  10.93  07  14.03  08  مؤسستكم التعليمية

أساتذة و باحثون ينتمون إلى مؤسستكم 
  100  15.38  20  22.22  02  15.62  10  14.03  08  التعليميـة

أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى 
  85  13.07  17  00  00  14.06  09  14.03  08  مؤسستكم التعليمية

عمال و موظفون ينتمون إلى 
  95  14.61  19  22.22  02  15.62  10  12.28  07  مؤسستكم التعليمية

  فئــات أخـرى
  04  07.01  02  03.12  01  11.11  07  05.38  35  

  /  100  130  06.92  09  49.23  64  43.84  57  الـمجـمــوع

الفئات المستفيدة من الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي  :50 الجدول رقم
  المكتبين المستجوبين 

يشير هذا الجدول إلى الفئات المستفيدة من الخدمات المكتبية المقدمة من طرف المكتبات 

مع التركيز على فئة األساتذة الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين التابعين لها، 

والباحثين الذين ينتمون إلى المؤسسة التعليمية التي تتبع لها المكتبات المدروسة، الذين 

بغية معرفة مدى إلمام المكتبيين . لجزء الثاني من الدراسة الميدانيةيشكلون عينة ا

المستجوبين بفئات المستفيدين و خصوصياتهم، على اعتبار أن معرفة المستفيد و دراسة 

احتياجاته و سلوكاته البحثية يعتبر اللبنة األولى لوضع نظام خدماتي يمكن من تقديم خدمة 

وردنا لهذا السؤال و قد أ. مكتبية تتماشى مع احتياجاته و سلوكاته و تطلعاته المتغيرة

المفتوح مجموعة من الخيارات التي تشكل الفئات التي يتوجب على المكتبة الجامعية 

خدمتها، سواء كانت تابعة للمؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها المكتبة أم ليست تابعة لها، 

                                                
  .النسبة من مجموع اإلجابات المحصل علیھا  *

  .النسبة من مجموع أفراد العینة  **
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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ينة حيث كان من المنتظر أن يتم اإلجابة على كل الفئات الواردة في السؤال من طرف الع

، بالنظر إلى أن خدمات المكتبة الجامعية موجهة إلى كل هذه الفئات دون المدروسة

فئتين فقط من بين و المالحظ من خالل النتائج المحصل عليها، هو أن هناك . استثناء

الفئات المقترحة تم اإلجابة عليهما بصفة كاملة من طرف العينة المدروسة، و هما تتمثالن 

عد التدرج المسجلين بالمؤسسة التعليمية و األساتذة و الباحثين الذين في فئتي طلبة ما ب

ينتمون إلى المؤسسة التعليمية التي تتبع لها المكتبة المدروسة، حيث مثلث نسب اإلجابة 

بينما  .من مجموع اإلجابات المحصل عليها لكل واحدة منهما ٪15.38تين الفئتين اعلى ه

 ينتمونالمؤسسة التعليمية للمكتبة، و عمال و موظفون احتلت فئتي طلبة تدرج مسجلين ب

إلى المؤسسة التعليمية للمكتبة الرتبة الثانية من حيث نسبة اإلجابات المحصل عليها، التي 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها لكل واحدة منهما، و هو ما يعادل  ٪14.61تقدر بـ 

حظ هو أن أغلبية اإلجابات الواردة و ما يال .من مجموع أفراد العينة المدروسة 95٪

تتعلق بفئات المستفيدين الذين ينتمون إلى المؤسسة التعليمية التي تتبع لها المكتبة بمختلف 

 من التسهيالت  االستفادةمستوياتهم، و قد يفسر ذلك بأن هذه الفئات تحظى باألولوية في 

ثم تأتي في  .محل الدراسة و الخدمات المكتبية في سياسات و برامج المكتبات الجامعية

المراتب التالية فئات المستفيدين من خارج المؤسسة التعليمية التي تتبع لها المكتبات 

 الجامعية المدروسة، تتصدرها فئة األساتذة و الباحثين من خارج المؤسسة التعليمية للمكتبة

من مجموع  ٪85من مجموع اإلجابات المحصل عليها، أي ما يعادل  ٪13.07بنسبة 

من مجموع  ٪11.53تليها فئة طلبة ما بعد التدرج من خارج الجامعة بنسبة . أفراد العينة

ثم فئة . من مجموع أفراد العينة ٪75اإلجابات الواردة في الجدول، و التي تقابلها نسبة 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها،       ٪10طلبة التدرج من خارج الجامعة بنسبتي 

ثم تأتي الفئات األخرى غير الفئات الواردة في خيارات . ن مجموع أفراد العينةم ٪65و 

اإلجابة الممثلة بالدرجة األولى في فئة الطلبة المتربصين بمعاهد التكوين المهني حسب 

من مجموع اإلجابات  ٪05.38 تعبير المكتبين المستجوبين في المرتبة األخيرة، بنسبتي

من مجموع أفراد العينة  ٪35ال، و التي تقابلها نسبة المحصل عليها عن هذا السؤ
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وعلى هذا، يمكن القول بأنه يتوجب على المكتبات الجامعية المدروسة التفكير . المدروسة

 االهتمامإعطاء المزيد من توسيع فئات المستفيدين من خدماتها من خالل دي في جبشكل 

تتبع لها، ال سيما الفئات التي تتنمي  ئات المحتملة من خارج المؤسسات التعليمية التيللف

التي يمكن تلبية احتياجاتها المعلوماتية، و هو ما  االقتصاديةإلى القطاعات المهنية و 

إذ تمثل الخدمات اإللكترونية في هذا السياق . سيزيد من مصادر تمويلها بشكل ملموس

خل أو خارج المؤسسة من دا الفئات مختلفالسبيل األمثل لتوجيه الخدمات المكتبية إلى 

دون أن يتطلب األمر تنقلهم الجسدي إلى المكتبة، و ما  ،بشكل ناجع و فعال التعليمية

    عدد أكبر من اإلمكانيات المادية يتطلب ذلك من توفير فضاءات إضافية و تخصيص 

الحالية التي  الظروفخاصة في . و البشرية الستقبالهم و توجيههم و تقديم الخدمة لهم

ني فيها المكتبات الجامعية بشكل عام من نقص إمكانيات مواجهة و استقبال األعداد تعا

. الكبيرة و المتزايدة من مختلف فئات المستفيدين التي يكونها المجتمع األكاديمي بشكل عام

حول أنواع الوثائق المقدمة من طرف ) 08(و في السياق ذاته، أوردنا السؤال رقم ثمانية 

عية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، حيث جاءت النتائج المكتبات الجام

      : موضحة في الجدول التالي

  ما هي أنواع الوثائق التي توفرها مكتبتكم؟ - 8.س

  أنـواع الوثائـق
  المكتبــة

  **%  *%  .مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

  100  36.36  20  40  02  33.33  10  40  08  وثـائق ورقيـة 

  70  25.45  14  20  01  30  09  20  04  وثائق سمعية بصرية

  90  32.72  18  20  01  33.33  10  35  07  وثائق إلكترونية

  15  05.45  03  20  01  03.33  01  05  01  وثائـق أخـرى

  /  100  55  09.09  05  54.54  30  36.36  20  الـمجـمــوع

المدروسة حسب رأي المكتبين الوثائق المقدمة من طرف المكتبات الجامعية  :51 الجدول رقم
  المستجوبين

  

                                                
  .النسبة من مجموع اإلجابات المحصل علیھا  *

  .أفراد العینةالنسبة من مجموع  **
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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يشير الجدول الموضح أعاله إلى أنواع الوثائق التي توفرها المكتبات الجامعية المدروسة 

إلى مختلف فئات المستفيدين من خدماتها، على اعتبار أن الرصيد الوثائقي للمكتبة يشكل 

الركيزة األساسية التي يقوم عليها نظامها الخدماتي، و أن أنواع الوثائق التي تشكل 

مع التركيز ي لكل مكتبة تحدد طبيعة و نوع الخدمات المقدمة من طرفها، الرصيد الوثائق

كما أردنا . على الوثائق اإللكترونية التي تعد المادة الخام األساسية للخدمات اإللكترونية

من خالل طرح هذا السؤال معرفة مدى إلمام المكتبيين المستجوبين بالعرض الوثائقي 

تمهيدا لمحاولة تقصي ، اإللكترونية بالوثائقاصة فيما يتعلق خ للمكتبات التي ينتمون إليها

ال سيما  طبيعة الخدمات المقدمة من طرف مكتباتهم الجامعية المدروسةبمعرفتهم  مدى

و تحتل الوثائق الورقية حسب النتائج المحصل عليها الرتبة األولى من  .اإللكترونية منها

، و هي نسبة توازي كل أفراد العينة ٪36.36حيث عدد اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

يعتمد ائقي للمكتبات المدروسة و هو أمر منطقي يدل على أن العرض الوث .المدروسة

بينما جاءت الوثائق اإللكترونية في الرتبة . بالدرجة األولى على هذا النزع من الوثائق

من مجموع  ٪90من مجموع اإلجابات الواردة، و التي تقابلها نسبة  ٪32.72الثانية بـ 

أفراد العينة المدروسة، و أقل ما يمكن أن يقال عن هذه النسبة أنها معتبرة تدل مبدئيا على 

وعي نسبة كبيرة من المكتبيين بوجود هذا النوع من الوثائق ضمن العرض الخدماتي 

تبات الجامعية المدروسة للمقومات الضرورية     لمكتباتهم من جهة، و على امتالك المك

و الالزمة لتقديم الخدمات اإللكترونية ضمن نظامها الخدماتي، حيث أشار كل أفراد عينة 

من مكتبة  ٪87.5مكتبة جامعة منتوري إلى وجود هذا النوع من الوثائق بمكتبتهم، مقابل 

ثم جاءت  .بروا عن الشيء نفسهمن مكتبة مدرسة األساتذة الذين ع ٪50أحمد عروة و . د

 من مجموع اإلجابات الواردة  ٪25.45الوثائق السمعية البصرية في الرتبة الثالثة بنسبة 

و تشير األرقام الواردة في الجدول إلى وجود هذا النوع . من مجموع أفراد العينة ٪70و 

لذين أشاروا إلى من الوثائق بمكتبة جامعة منتوري بشكل بارز من خالل نسبة المكتبيين ا

من مجموع أفراد عينة هذه المكتبة، ويرجع ذلك ربما إلى  ٪90ذلك، و البالغة نسبتهم 

وجود مصلحة مخصصة لهذا النوع من الوثائق، و هي مصلحة الوثائق السمعية البصرية 
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، في حين عبر نصف أفراد التي تحتل حيزا هاما ضمن العرض الخدماتي لهذه المكتبة

أحمد عروة و مكتبة مدرسة األساتذة على وجود هذه الوثائق بهاتين . عينة مكتبتي د

فقط من  ٪05.45في ؤحين بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة بالوثائق األخرى . المكتبتين

من مجموع أفراد العينة، حيث  ٪15مجموع اإلجابات المعبر عنها، و التي تقابلها نسبة 

الوثائق بين أفراد عينة المكتبات الثالث المدروسة  توزعت اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة من

 ٪10أحمد عروة و . بمكتبة د ٪12.5بمكتبة مدرسة األساتذة،  ٪50: على الشكل التالي

حيث تمثلت الوثائق المعبر عنها في هذا السؤال في المخطوطات . بمكتبة جامعة منتوري

ضح أنواع الوثائق المقدمة بكل و نورد فيما يلي شكال يو. و الخرائط و األشكال المصغرة

           :  مكتبة على حدا حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
أنواع الوثائق المقدمة من طرف كل مكتبة جامعية مدروسة على حدا حسب رأي : 51 الشكل رقم

  المكتبين المستجوبين
  

لمعرفة النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق في  09هذا، و قد أوردنا السؤال رقم 

المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، فجاءت النتائج ممثلة في 

  :  الجدول التالي
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  :حدد النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق ضمن الرصيد الوثائقي لمكتبتكم -9.س

  المكتبة
  النسبة         

            المئوية
  نوع الوثائق

1 – 
25% % 26 – 

50%  
%  

51 – 
75%  

%  

أكثر 
من 
76
% 

  %  مج %

مكتبة 
أحمد .د

  عروة

 40 08 80 08  00  00  00  00 00 00  وثائق ورقية
  20  04  00  00  50  01  100  01  28.57  02  وثائق سمعية بصرية

  35  07  20  02  00  00  00  00  71.42  05  وثائق إلكترونية
  05  01  00  00  50  01  00  00  00  00  وثائق أخرى

  100  20  50  10  10  02  05  01  35  07  الـمجـمــوع

مكتبة 
جامعة 
  منتوري

27.27 06 85.71 06  00  00  00  00 00 00  وثائق ورقية
36.36  08  14.28  01  00  00  75  03  40  04  وثائق سمعية بصرية

31.81  07  00  00  100  01  25  01  50  05  وثائق إلكترونية
04.54  01  00  00  00  00  00  00  10  01  وثائق أخرى

  100  22  31.81  07  04.54  01  18.18  04  45.45  10  الـمجـمــوع

مكتبة 
مدرسة 
  األساتذة

 40 02 100 02  00  00  00  00 00 00  وثائق ورقية
  20  01  00  00  100  01  00  00  00  00  وثائق سمعية بصرية

  20  01  00  00  00  00  100  01  00  00  وثائق إلكترونية
  20  01  00  00  00  00  00  00  100  01  وثائق أخرى

  100  05  40  02  20  01  20  01  20  01  الـمجـمــوع

المجمو
  ع الكلي

34.04 16 84.21 16  00  00  00  00 00 00  وثائق ورقية
27.65  13  05.26  01  50  02  66.66  04  33.33  06  وثائق سمعية بصرية

31.91  15  10.52  02  25  01  33.33  02  55.55  10  وثائق إلكترونية
06.38  03  00  00  25  01  00  00  11.11  02  وثائق أخرى

  100  47  40.42  19  08.51  04  12.76  06  38.29  18  الـمجـمــوع

المدروسة حسب رأي النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق في المكتبات الجامعية : 52 الجدول رقم
  المكتبين المستجوبين

  

إلى النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق المذكورة في الجدول  52 يشير الجدول رقم

السابق ضمن الرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين 

المستجوبين، لغرض معرفة طبيعة العرض الوثائقي للمكتبات المدروسة من جهة، و نظرة 

لقائم على نوع الوثائق المقدمة من طبيعة العرض الخدماتي االمكتبيين المستجوبين حول 

طرف مكتباتهم الجامعية من جهة أخرى، من خالل تحديد النسب التي يشغلها كل نوع من 

الوثائق ضمن العرض الشامل بهذه المكتبات حسب رأيهم، مع التركيز على النسبة التي 

رونية كما رأينا تشغلها الوثائق اإللكترونية التي تشكل حجر األساس لتقديم الخدمات اإللكت

   .سابقا
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فمن حيث المجاالت النسبية المقترحة في السؤال، تشير األرقام الواردة في الجدول إلى أن 

المجال الذي تحصل على أكبر عدد من اإلجابات من طرف المكتبيين المستجوبين يتمثل 

من مجموع اإلجابات المحصل  ٪40.42الذي تحصل على " ٪76أكثر من "في مجال 

، حيث من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪95عن هذا السؤال، و هو ما يعادل  عليها

من  ٪84.21تصدرت الوثائق الورقية الترتيب في هذا المجال النسبي بحصولها على 

 ٪80مجموع اإلجابات الخاصة بهذا المجال النسبي، و هو ما يعني من جهة أخرى بأن 

 ٪76تبرون بأن الوثائق الورقية تمثل أكثر من من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين يع

من مجموع الرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية التي ينتمون إليها، و هو ما يؤكد النتائج 

التي توضح بأن هذا النوع من الوثائق يحتل الرتبة األولى في  51الواردة في الجدول رقم 

ثائق اإللكترونية الرتبة الثانية ضمن هذا بينما احتلت الو .العرض الوثائقي لهذه المكتبات

من مجموع  ٪10.52المجال النسبي بنسبة أقل بكثير من الوثائق الورقية تقدر بـ 

فقط من المكتبيين  ٪10اإلجابات الخاصة بهذا المجال النسبي، و هو ما يعني بأن 

الرصيد من مجموع  ٪76المستجوبين يعتبرون بأن الوثائق اإللكترونية تحتل أكثر من 

 مسئولييتنافى مع المعلومات المقدمة من طرف  االعتبارالوثائقي لمكتباتهم، غير أن هذا 

 ٪30المكتبات الجامعية المدروسة، الذين اعتبروا بأن هذا النوع من الوثائق ال يتجاوز 

كما يمكن تفسير هذه النسبة الضعيفة . من العرض الوثائقي لمكتباتهم على أقصى تقدير

ات الجامعية في هذا النوع من الوثائق بالمكتب االستثمارخرى إلى ضعف من جهة أ

و هو تفسير ال يمكن إسقاطه على كل المكتبات المدروسة، حيث تقدر نسبة المدروسة، 

حسب  ٪50 بـالميزانية المخصصة القتناء هذا النوع من الوثائق بمكتبة جامعة منتوري 

       مليارين ، حيث تم تخصيص مبلغ مكتبةالمعلومات المقدمة من طرف مديرة هذه ال

مليار سنتيم ) 05(و نصف مليار سنتيم القتناء هذا النوع من الوثائق من مجموع خمسة 

 و عليه، .2006/20071بهذه المكتبة خالل السنة الجامعية  االقتناءالتي تشكل ميزانية 

اإللكترونية بهذه المكتبة إلى حداثة  ضعف النسبة التي تحتلها الوثائق تفسيريمكن 
                                                

  .2007جوان  08ة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم معلومات مستقاة من مدیرة مكتبة جامعة منتوري قسنطین 1
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في هذا النوع من الوثائق من جهة، و إلى ضخامة الرصيد الورقي بهذه المكتبة  االستثمار

على الرتبة الثانية بنسبة " ٪25إلى  01من "و قد تحصل المجال النسبي  .من جهة أخرى

حيث جاءت من مجموع اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال،  ٪38.29تقدر بـ 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذا  ٪55.55الوثائق اإللكترونية في الرتبة األولى بـ 

من المكتبيين المستجوبين يعتبرون بأن الوثائق  ٪50المجال النسبي، و معنى هذا أن 

، بينما من الرصيد الوثائقي بمكتباتهم الجامعية على أكثر تقدير ٪25اإللكترونية ال تتجاوز 

من  ٪33.33لوثائق السمعية البصرية الرتبة الثانية في هذا المجال النسبي بنسبة احتلت ا

في . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪30مجموع إجابات هذا المجال، أي ما يعادل 

من المكتبيين المستجوبين بأن الوثائق األخرى تدخل ضمن المجال  ٪10حين اعتبر 

و تجدر . مجموع اإلجابات الخاصة بهذا المجالمن  ٪11.11النسبي، و هو ما يعادل 

اإلشارة إلى عدم وجود أي إجابة خاصة بالوثائق الورقية في هذا المجال النسبي، و هو ما 

مرة أخرى الطابع الورقي للرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية المدروسة و ضعف يؤكد 

من "و " ٪50إلى  26من "سبيين في حين احتل المجالين الن .الوثائق اإللكترونية بهاتواجد 

          ٪12.76الرتبتين الثالثة و الرابعة بنسبتين متقاربتين تقدران بـ " ٪75إلى  51

حيث احتلت الوثائق . على التوالي من مجموع اإلجابات المحصل عليها ٪08.51و 

اإللكترونية الرتبة الثانية بعد الوثائق السمعية البصرية في كال المجالين النسبيين، حيث 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذا  ٪33.33بـ " ٪50 - 26"قدرت النسبة في مجال 

من مجموع  ٪10و هي نسبة توازي . لبصريةللوثائق السمعية ا ٪66.66المجال مقابل 

بالنسبة " ٪76أكثر من "أفراد العينة المدروسة، و هي تعادل النسبة المحصل عليها في فئة 

 -  51"كما قدرت النسبة الخاصة بالوثائق اإللكترونية في المجال . لهذا النوع من الوثائق

السمعية البصرية، و هذا  للوثائق ٪50 مقابلمن مجموع إجابات هذا المجال  25٪ "76٪

فقط من المكتبيين المستجوبين يعتبرون بأن نسبة الوثائق اإللكترونية  ٪05يعني بأن 

ضمن الرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية المدروسة، و هذا  ٪75و  ٪51تتراوح ما بين 

   . يؤكد مرة أخرى ضعف تمثيل هذا النوع من الوثائق بهذه المكتبات
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ه جاء مطابقا إلى ترتيب النتائج المحصل عليها حسب نوع الوثائق، فنجد بأنأما إذا نظرنا 

الوثائق الورقية على أكبر عدد من تحصلت  ، حيث51 للترتيب الوارد في الجدول رقم

من مجموع افراد  ٪80، و التي تعادلها نسبة ٪34.04اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

مع اإلشارة إلى أن كل اإلجابات الخاصة بهذا النوع من . عينة المكتبيين المستجوبين

، و هو ما يدل على التواجد "٪76أكثر من "جاءت ضمن فئة المجال ) ٪100(الوثائق 

و قد  .القوي لهذا النوع من الوثائق ضمن العرض الوثائقي للمكتبات الجامعية المدروسة

من مجموع اإلجابات المحصل  ٪31.91ثائق اإللكترونية في الرتبة الثانية بـ جاءت الو

من مجموع أفراد العينة، حيث توزعت نسب اإلجابات الخاصة  ٪75عليها، أي ما يعادل 

من اإلجابات سجلت في المجال  ٪66.66: بهذا النوع من الوثائق على الشكل التالي

    " ٪50 - 26"من اإلجابات في المجالين  ٪13.33، بينما سجلت "٪25 - 01"النسبي 

ثم جاءت  ".٪75 - 51"في المجال  ٪06.66، في حين سجلت نسبة "٪76أكثر من "و 

من مجموع اإلجابات  ٪27.65الوثائق السمعية البصرية في الرتبة الثالثة بحصولها على 

من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين، تليها الوثائق  ٪65المحصل عليها، بما يعادل 

من  ٪15فقط من مجموع اإلجابات الواردة، أي ما يعادل  ٪06.38األخرى بنسبة 

و يوضح الشكل التالي النسب التي يشغلها كل نوع من . مجموع أفراد العينة المدروسة

دروسة حسب رأي الوثائق على حدا ضمن الرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية الم

   : المكتبيين المستجوبين
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النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق في المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي : 52 الشكل رقم

  المكتبين المستجوبين حسب مجموع اإلجابات المحصل عليها من طرف كل نوع على حدا 

  

ضيح نسب استعمال كل نوع من و في السياق ذاته، أوردنا الجداول الثالث التالية لتو

. الوثائق من طرف مختلف فئات المستفيدين بالمكتبات الجامعية الثالث، بدءا بمكتبة د

  :   أحمد عروة التي جاءت نتائجها على النحو التالي
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  أحمد عروة. مكتبة د
  :التي توفرها مكتبتكم على فئات المستفيدين استعمال كل نوع من الوثائقوزع حسب رأيك  -10.س
  نوع الوثائق     

  
  فئات المستفيدين

. و
 % ورقية

. س. و
  %  بصرية

. و
  %  .إلكترو

. و
  %  مج % أخرى

طلبة تدرج 
مسجلين مؤسستكم 

  ليميةالتع
08  13.11  04  40  03  13.63  01  11.11  16  15.68  

طلبة تدرج ال 
. ينتمون إلى م

  .ت
08  13.11  00  00  02  09.09  01  11.11  11  10.78  

طلبة ما بعد 
التدرج مسجلين 

  .ت. بم
08  13.11  02  20  05  22.72  02  22.22  17  16.66  

طلبة ما بعد 
التدرج ال ينتمون 

  .ت. إلى م
08  13.11  00  00  01  04.54  01  11.11  10  09.8  

أساتذة و باحثون 
. ينتمون إلى م

  .ت
08  13.11  03  30  06  27.27  02  22.22  19  18.62  

أساتذة و باحثون 
. ال ينتمون إلى م

  .ت
08  13.11  00  00  01  04.54  01  11.11  10  09.8  

عمال و موظفون 
. ينتمون إلى م

  .ت
08  13.11  01  10  04  18.18  00  00  13  12.74  

  
  فئات أخرى

  
05  08.19  00  00  00  00  01  11.11  06  05.88  

  100  102  08.82  09  21.56  22  09.8  10  59.8  61  المجمــوع

من طرف فئات المستفيدين  أحمد عروة. الوثائق بمكتبة د من نسب استعمال كل نوع: 53 الجدول رقم
  حسب رأي المكتبين المستجوبين

  

يشير هذا الجدول على غرار الجدولين الالحقين، إلى نسب استعمال مختلف أنواع الوثائق 

أحمد . من طرف مختلف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين بمكتبة د

عروة، لمعرفة أنواع الوثائق األكثر استعماال من طرف كل فئة من فئات المستفيدين، مع 

و من ثم، محاولة . ة و الباحثين التابعين للمؤسسة التعليمية للمكتبةالتركيز على فئة األساتذ

ربط ذلك بأنواع الخدمات المستخدمة من طرف هذه الفئات، و كل ذلك بغية معرفة طبيعة 

العرض الوثائقي و الخدماتي الموجه لكل فئة من المستفيدين حسب رأي المكتبيين 

واردة في الجدول إلى أن الفئة التي تحصلت و تشير األرقام ال. المقدمين لهذه الخدمات
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على اكبر عدد من اإلجابات عن هذا السؤال تتمثل في فئة األساتذة و الباحثين الذين 

من مجموع  ٪18.62ينتمون إلى جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، بنسبة 

بهما هذه  يحظيانلذان ال االهتماماإلجابات المحصل عليها، و ربما يدل ذلك على العناية و 

حيث يتضح بأن الوثائق الورقية هي األكثر استعماال . الشريحة من المستفيدين بهذه المكتبة

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة، بينما تأتي  ٪42.10من طرف هذه الفئة بنسبة 

مجموع ال من ٪31.57الوثائق اإللكترونية في الرتبة الثانية من حيث االستعمال بنسبة 

ذاته، و هي نسبة يمكن اعتبارها كبيرة بالنظر إلى طبيعة التخصصات المغطاة بهذه 

الجامعة، حيث يمكن تفسيرها بخدمة المكتبة الرقمية التي تتيح إمكانية استعمال جزء مهم 

من الرصيد الوثائقي الورقي لهذه المكتبة في شكل إلكتروني بعد القيام برقمنته و وضعه 

في حين احتلت . الشبكة المحلية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةعلى الخط في 

الوثائق السمعية البصرية الرتبة الثالثة في ترتيب اإلجابات الخاصة بهذه الفئة بنسبة 

و فيما يلي  .٪10.52، تليها الوثائق األخرى في الرتبة األخيرة بنسبة تقدر بـ 15.75٪

هذا الشكل الذي يوضح توزيع استعمال أنواع الوثائق من طرف هذه الفئة حسب رأي 

  :المكتبيين المستجوبين

  
نسب استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى : 53 الشكل رقم

  أحمد عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين. الجامعة بمكتبة د

42,10%

31,57%

15,78%

10,52%

وثائق ورقیة
وثائق إلكترونیة 
وثائق سمعیة بصریة
وثائق أخرى
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وقد جاءت فئة طلبة ما بعد التدرج المسجلين بجامعة األمير عبد القادر في الرتبة الثانية 

، مع تسجيل ٪16.66من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال بنسبة 

الترتيب نفسه من حيث توزيع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة على أنواع الوثائق المستعملة، 

بعد الوثائق الورقية التي  ٪29.41لكترونية في الرتبة الثانية بنسبة حيث جاءت الوثائق اإل

قدرت نسبة استعمالها من طرف هذه الفئة من المستفيدين حسب رأي المكتبيين 

ثم تأتي الوثائق السمعية البصرية و الوثائق األخرى . ٪47.05المستجوبين بهذه المكتبة 

ثم تلتها الفئات المتبقية األخرى، . منهمالكل واحدة  ٪11.76في الرتبة األخيرة بنسبة 

تتصدرها فئة طلبة التدرج المسجلين بالجامعة التي احتلت الرتبة الثالثة من حيث عدد 

، تليها فئة العمال و الموظفين التابعين للجامعة ٪15.68اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

تتصدرها فئة طلبة التدرج من ، ثم تأتي الفئات األخرى من خارج الجامعة ٪12.74بنسبة 

من مجموع اإلجابات، تتلوها مباشرة فئتي طلبة  ٪10.78خارج الجامعة بنسبة تقدر بـ 

ثم . لكل واحدة منهما ٪09.8و األساتذة و الباحثون من خارج الجامعة بـ  ما بعد التدرج 

ت الواردة فقط من مجموع اإلجابا ٪05.88تأتي الفئات األخرى في الرتبة األخيرة بنسبة 

  . عن هذا السؤال

رقية على أكبر وأما من حيث توزيع اإلجابات على أنواع الوثائق، فقد تحصلت الوثائق ال

حيث تساوت نسب اإلجابات المتعلقة ، ٪59.8بـ  رعدد من اإلجابات بنسبة معتبرة تقد

د القادر بكل فئات المستفيدين بما فيهم األساتذة و الباحثون التابعون لجامعة األمير عب

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا  ٪13.11للعلوم اإلسالمية، إذ تحصلت كل فئة على 

و هو . النوع من الوثائق، و هي نسبة توازي كل أفراد المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

القوي لكل الفئات المستفيدة من خدمات هذه المكتبة للوثائق  االستعمالما يدل على 

من  08.19ٍاستثناء الفئات األخرى من المستفيدين التي تحصلت على نسبة الورقية، ب

و من جهة أخرى، جاءت الوثائق اإللكترونية في . اإلجابات الخاصة بالوثائق الورقية

  ، حيث احتلت فئة األساتذة ٪21.56الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات الواردة بنسبة 

أكبر نسبة من اإلجابات الخاصة بهذا النوع من الوثائق  و الباحثين المنتمين إلى الجامعة
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تتلوها  .من مجموع أفراد عينة هذه المكتبة ٪75، و هي نسبة توازي ٪27.27بـ 

، و قد يعود ذلك إلى ٪22.72 ةمباشرة فئة طلبة ما بعد التدرج المسجلين بالجامعة بنسب

المكثف لهاتين الشريحتين من المستفيدين للوثائق المرقمنة من طرف هذه  االستعمال

 التابعونتتبعهما فئة العمال و الموظفون  .المكتبة، بحكم طبيعة احتياجاتهما المعلوماتية

، ففئة ٪13.63، ثم فئة طلبة التدرج المسجلين بالجامعة بنسبة ٪18.18للجامعة بنسبة 

 ، و فئتي طلبة ما بعد التدرج و األساتذة ٪09.09بنسبة  طلبة التدرج من خارج الجامعة

لكل واحدة منهما، مع اإلشارة إلى أنه لم  ٪04.54و الباحثين من خارج الجامعة بنسبة 

في حين احتلت الوثائق السمعية البصرية و الوثائق  .تسجل أي إجابة للفئات األخرى

على التوالي من مجموع  ٪08.82و  ٪09.8األخرى الرتبتين الثالثة و الرابعة بنسبة 

الشكل التالي  قدم لنا، يو لمزيد من التوضيح. اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال

أحمد . من طرف فئات المستفيدين بمكتبة داإللكترونية توزيع استعمال الوثائق صورة عن 

  :حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة عروة

  
أحمد عروة من طرف فئات المستفيدين . استعمال الوثائق اإللكترونية بمكتبة دنسب : 54 الشكل رقم

  ين المستجوبينيحسب رأي المكتب

13,63%

9,09%

22,75%

4,54%

27,27%

4,54%

18,18%

0,00%
طلبة تدرج بالجامعة

طلبة تدرج خارج الجامعة

طلبة ما بعد تدرج بالجامعة

طلبة ما بعد تدرج خارج الجامعة

أساتذة و باحثون بالجامعة

أساتذة و باحثون خارج الجامعة

عمال و موظفون بالجامعة

فئات أخرى



 الخدمات المكتبیة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة : الفصل الخامس
 

322 
 

  :و الفئات المستفيدة منهابالمكتبات المدروسة الخدمات المكتبية  - 5-2-3

و بغية معرفة نسب استعمال مختلف الوثائق بما فيها الوثائق اإللكترونية من طرف 

 مختلف فئات المستفيدين من خدمات مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، خاصة فئة األساتذة 

و الباحثين المنتمين إلى الجامعة، أوردنا الجدول التالي الذي يوضح األرقام و النسب 

  :التالية

  منتوريمكتبة جامعة 
  :التي توفرها مكتبتكم على فئات المستفيدين استعمال كل نوع من الوثائقوزع حسب رأيك  -10.س
  نوع الوثائق     

  
  فئات المستفيدين

. و
 % ورقية

. س. و
  %  بصرية

. و
  %  إلكترو

. و
  %  مج % أخرى

طلبة تدرج 
مسجلين مؤسستكم 

  التعليمية
08  14.28  07  24.13  08  27.58  03  42.85  26  21.48  

طلبة تدرج ال 
. ينتمون إلى م

  .ت
07  12.5  01  03.44  01  03.44  00  00  09  07.43  

طلبة ما بعد 
التدرج مسجلين 

  .ت. بم
08  14.28  07  24.13  06  20.68  02  28.57  23  19  

طلبة ما بعد 
التدرج ال ينتمون 

  .ت. إلى م
07  12.5  02  06.89  01  03.44  00  00  10  08.26  

أساتذة و باحثون 
. ينتمون إلى م

  .ت
08  14.28  07  24.13  07  24.13  02  28.57  24  19.83  

أساتذة و باحثون 
. ال ينتمون إلى م

  .ت
07  12.5  01  03.44  01  03.44  00  00  09  07.43  

عمال و موظفون 
. ينتمون إلى م

  .ت
08  14.28  03  10.34  04  13.79  00  00  15  12.39  

  
  فئات أخرى

  
03  05.35  01  03.44  01  03.44  00  00  05  04.13  

  100  121  05.78  07  23.96  29  23.96  29  46.28  56  المجمــوع

من طرف فئات المستفيدين  بمكتبة جامعة منتورينسب استعمال كل نوع من الوثائق : 54 الجدول رقم
  حسب رأي المكتبين المستجوبين

  
أهم ما يالحظ من خالل األرقام الواردة في هذا الجدول هو أن النتائج المسجلة فيه تكاد 

أحمد عروة، . مع النتائج المسجلة في الجدول السابق الخاص بمكتبة دتكون متطابقة 
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حيث احتلت فئة طلبة التدرج المسجلين بالجامعة الرتبة األولى . باستثناء المراتب األولى

من مجموعها  ٪21.48ابات المحصل عليها عن هذا السؤال بنسبة من حيث عدد اإلج

الكلي، و قد يرجع ذلك إلى العدد الكبير من طلبة التدرج المسجلين بجامعة منتوري 

 1اطالب 58053ما ال يقل عن  2006/2007قسنطينة، البالغ عددهم خالل السنة الجامعية 

و ما يالحظ في اإلجابات . نيعلى اعتبارها من أكبر الجامعات على المستوى الوط

الخاصة بهذه الفئة من المستفيدين، هو تساوي استعمال الوثائق الورقية و اإللكترونية من 

من  ٪30.76طرف هذه الفئة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، إذ تحصلت كل فئة على 

مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة، و قد يرجع ذلك ربما إلى اإلقبال المكثف على 

استعمال الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت التي توفرها المكتبة من طرف هذه الفئة من 

من  ٪26.92ثم تأتي الوثائق السمعية البصرية بعدهما بنسبة قريبة تقدر بـ . المستفيدين

الخاصة بهذه الفئة، و قد يرجع إلى السبب ذاته، و المتمثل في اإلقبال  مجموع اإلجابات

المسجلين بجامعة  الكبير على مصلحة الوثائق السمعية البصرية من طرف طلبة التدرج

من  ٪11.53في حين احتلت الوثائق األخرى الرتبة األخيرة بـ . منتوري قسنطينة

أما فئة األساتذة و الباحثين الذين . بهذه الفئةمجموع إجابات المكتبيين المستجوبين الخاصة 

ينتمون إلى الجامعة، فقد جاءت في الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها 

من مجموعها الكلي، خالفا عن اإلجابات الواردة عن  ٪19.83عن هذا السؤال بنسبة 

حيث جاءت  .ما رأينا آنفاأحمد عروة أين جاءت هذه الفئة في الرتبة األولى ك. مكتبة د

الوثائق الورقية في الرتبة األولى من حيث توزيع اإلجابات المتعلقة باستعمال كل نوع من 

 ٪33.33الوثائق من طرف هذه الفئة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، بنسبة تقدر بـ 

الرصيد من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة، و قد يرجع ذلك إلى الحجم الكبير من 

بينما جاءت الوثائق . الورقي الذي توفره هذه المكتبة كما سبق ذكره في تحليل سابق

من طرف هذه الفئة من المستفيدين  االستعمالاإللكترونية في الرتبة الثانية من حيث نسبة 

و هو ما يؤكد مرة . لكل واحدة منهما ٪29.16رفقة الوثائق السمعية البصرية بنسبة 
                                                
1 Université Mentouri Constantine. L’université par les chiffres. Constantine : UMC, 2007. [15 Juin 2007]. [En 
ligne] : 
http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20horizontal/universite%20par%20les%20chiffres.html 

http://www.umc.edu.dz/VersionFrancais/menu%20horizontal/universite%20par%20les%20chiffres.html
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الكبير على مصلحة الوثائق السمعية البصرية من طرف هذه الفئة من جهة، أخرى اإلقبال 

و اإلقبال الكبير كذلك على الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت المتوفرة لدى المكتبة، 

بما فيها الدوريات اإللكترونية و قواعد و بنوك  ،باإلضافة إلى الوثائق اإللكترونية األخرى

لفائدة أساتذة و باحثي جامعة منتوري قسنطينة  لمكتبة على الخطالمعلومات التي توفرها ا

في حين احتلت الوثائق األخرى الرتبة األخيرة من حيث االستعمال من . من جهة أخرى

من مجموع اإلجابات  ٪08.33طرف هذه الفئة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بنسبة 

يوضح توزيع استعمال أنواع الوثائق من و فيما يلي هذا الشكل الذي . المتعلقة بهذه الفئة

  :طرف هذه الفئة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
نسب استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى : 55 الشكل رقم

  الجامعة بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين
  

فئة طلبة ما بعد التدرج في الرتبة الثالثة من مجموع اإلجابات و من جهتها، جاءت 

، تتلوها فئة العمال و الموظفون التابعون ٪19 المحصل عليها عن هذا السؤال بنسبة

الفئات األخرى من خارج الجامعة،  تأتيثم . من المجموع ذاته ٪12.39للجامعة بنسبة 

تتلوها فئتي طلبة التدرج و األساتذة  ،٪08.26تتصدرها فئة طلبة ما بعد التدرج بنسبة 

لكل واحدة منهما، ثم تاتي الفئات  ٪07.43والباحثين بنسبة متساوية لكليهما تقدر بـ 

33,33%

29,16%

29,16%

8,33%

وثائق ورقیة
وثائق إلكترونیة 
وثائق سمعیة بصریة
وثائق أخرى
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من مجموع اإلجابات المتعلقة  ٪04.13األخرى في الرتبة األخيرة بنسبة إجابة تقدر بـ 

  . بهذا السؤال

تحصلت الوثائق الورقية على أكبر  أما من حيث توزيع اإلجابات على أنواع الوثائق، فقد

، و ما يالحظ في اإلجابات المتعلقة بهذا ٪46.28عدد من اإلجابات بنسبة معتبرة تقدر بـ 

النوع من الوثائق هو تساوي نسب اإلجابات المتعلقة بكل فئات المستفيدين المنتمين إلى 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من  ٪14.25الجامعة، إذ تحصلت كل فئة على 

و هو ما يدل . الوثائق، و هي نسبة توازي كل أفراد المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

على االستعمال القوي لكل الفئات المنتمية إلى جامعة منتوري قسنطينة المستفيدة من 

علقة باستعمال هذا النوع من كما تساوت النسب المت. خدمات هذه المكتبة للوثائق الورقية

الوثائق من طرف بقية الفئات األخرى من خارج الجامعة، حيث تحصلت كل فئة على 

، باستثناء الفئات األخرى التي جاءت في الرتبة من مجموع هذه اإلجابات ٪12.5نسبة 

أما الوثائق اإللكترونية، فقد جاءت في  .من مجموع هذه اإلجابات ٪05.35األخيرة بـ 

رتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات المسجلة رفقة الوثائق السمعية البصرية بنسبة ال

حيث تحصلت فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة  .لكل واحدة منهما 23.96٪

من  ٪24.13على الرتبة الثانية في توزيع نسب استعمال هذا النوع من الوثائق بنسبة 

يها، بعد فئة طلبة التدرج المسجلين بالجامعة التي جاءت في مجموع اإلجابات المحصل عل

تتبعهما فئة طلبة ما بعد . من مجموع اإلجابات ذاتها ٪27.56الرتبة األولى بتسجيلها لـ 

  . ٪13.79، ثم فئة العمال و الموظفين بنسبة ٪20.68التدرج المسجلين بالجامعة بنسبة 

في الرتبة  فئات األخرى من خارج الجامعةالكل و على غرار النتائج السابقة، تأتي 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذا  ٪03.44األخيرة، بحصول كل واحدة منها على نسبة 

و في األخير، تأتي الوثائق األخرى في الرتبة األخيرة بتسجيلها لـ . النوع من الوثائق

و لمزيد من . فقط من المجموع الكلي للنتائج المحصل عليها عن هذا السؤال 05.78٪

التوضيح، يقدم لنا الشكل التالي صورة عن توزيع استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف 
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فئات المستفيدين بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهذه 

     :المكتبة

  
قسنطينة من طرف فئات نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بمكتبة جامعة منتوري : 56 الشكل رقم

  المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين
و بغية معرفة نسب استعمال مختلف الوثائق بما فيها الوثائق اإللكترونية من طرف 

مختلف فئات المستفيدين من خدمات مكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة، خاصة فئة 

العليا، أوردنا الجدول التالي الذي يوضح األرقام األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المدرسة 

  :و النسب التالية

  

  

  

  

  

  

  

27,58%

3,44%

20,68%

3,44%

24,13%

3,44%

13,79%

3,44%
طلبة تدرج بالجامعة

طلبة تدرج خارج الجامعة

طلبة ما بعد تدرج بالجامعة

طلبة ما بعد تدرج خارج الجامعة

أساتذة و باحثون بالجامعة

أساتذة و باحثون خارج الجامعة

عمال و موظفون بالجامعة

فئات أخرى



 الخدمات المكتبیة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة : الفصل الخامس
 

327 
 

  مكتبة مدرسة األساتذة
  :التي توفرها مكتبتكم على فئات المستفيدين استعمال كل نوع من الوثائقوزع حسب رأيك  -10.س
  نوع الوثائق     

  
  فئات المستفيدين

. و
 % ورقية

. س. و
  %  بصرية

. و
  %  إلكترو

. و
  %  مج % أخرى

طلبة تدرج 
مسجلين مؤسستكم 

  التعليمية
02  18.18  01  33.33  01  33.33  00  00  04  23.52  

طلبة تدرج ال 
. ينتمون إلى م

  .ت
01  09.09  00  00  00  00  00  00  01  05.88  

طلبة ما بعد 
التدرج مسجلين 

  .ت. بم
02  18.18  01  33.33  01  33.33  00  00  04  23.52  

طلبة ما بعد 
ينتمون التدرج ال 

  .ت. إلى م
01  09.09  00  00  00  00  00  00  01  05.88  

أساتذة و باحثون 
. ينتمون إلى م

  .ت
02  18.18  01  33.33  01  33.33  00  00  04  23.88  

أساتذة و باحثون 
. ال ينتمون إلى م

  .ت
01  09.09  00  00  00  00  00  00  01  05.88  

عمال و موظفون 
. ينتمون إلى م

  .ت
02  18.18  00  00  00  00  00  00  02  11.76  

  
  فئات أخرى

  
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  17  00  00  17.64  03  17.64  03  64.7  11  المجمــوع

نسب استعمال كل نوع من الوثائق بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من : 55 الجدول رقم
  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبين المستجوبين

  

على الرغم من قلة عدد اإلجابات الواردة في هذا الجدول بسبب قلة عدد المكتبيين 

المستجوبين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، إال أن النتائج المحصل عليها يمكن اعتبارها 

معبرة عن أهم ما يميز المحيط المهني و الخدماتي بهذه المكتبة، و المتمثل في أولوية 

 االستفادةفي بمختلف أنواعهم و مستوياتهم التابعة للمدرسة العليا لألساتذة فئات المستفيدين 

حسب رأي المكتبيين  من الوثائق و الخدمات التي تقدمها مكتبة هذه المؤسسة التعليمية

و يكمن ذلك في حصول الفئات التابعة إلى هذه المدرسة العليا على أكبر . المستجوبين

فئة  باستثناء، لكل واحدة منها ٪23.52ال، بنسبة تقدر بـ عدد من اإلجابات عن هذا السؤ
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العمال و الموظفون المنتمون إلى هذه المؤسسة التعليمية التي جاءت في الرتبة الثانية بـ 

و قد توزعت اإلجابات . من مجموع اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال 11.76٪

المتعلقة بفئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المدرسة العليا لألساتذة على األنواع الثالثة 

من مجموع  ٪50للوثائق الواردة في السؤال المطروح، تتصدرها الوثائق الورقية بنسبة 

علما بأن هذه النسبة تمثل كل أفراد عينة المكتبيين  ذه الفئة،اإلجابات المتعلقة به

تتبعها كل من الوثائق السمعية البصرية و الوثائق اإللكترونية  .المستجوبين بهذه المكتبة

و قد يرجع ذلك إلى شبه انعدام هذين . لكل واحدة منهما ٪25بنسبة متساوية تقدر بـ 

في حين لم . 1و من ثم الخدماتي لهذه المكتبة النوعين من الوثائق في العرض الوثائقي

و فيما يلي هذا الشكل الذي يوضح . تسجل الوثائق األخرى أي إجابة عن هذا السؤال

توزيع استعمال أنواع الوثائق من طرف هذه الفئة حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

  :بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

  
عمال الوثائق اإللكترونية من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى نسب است: 57 الشكل رقم

  المدرسة العليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين
  

و من جهتها، جاءت الفئات األخرى من خارج المدرسة العليا لألساتذة في المراتب 

المحصل عليها عن هذا السؤال، بحصول كل واحدة منها األخيرة من حيث عدد اإلجابات 

من مجموع هذه اإلجابات، باستثناء الفئات األخرى التي لم تحصل  ٪05.88على نسبة 
                                                

  2007جوان  09معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم  1
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، المتعلق بالفئات 50حيث تؤكد هذه األرقام تلك الواردة في الجدول رقم . على أي إجابة

ارج المدرسة العليا على أية المستفيدة من خدمات المكتبة، حيث لم تتحصل الفئات من خ

من مجموع اإلجابات بهذا  ٪11.11إجابة باستثناء الفئات األخرى التي تحصلت على 

  . الجدول

أما من حيث توزيع اإلجابات على أنواع الوثائق، فقد جاءت هي كذلك لتؤكد صدارة 

تذة، حيث الوثائق الورقية في العرض الوثائقي و الخدماتي لمكتبة المدرسة العليا لألسا

تصدرتها في . من مجموع إجابات هذا السؤال ٪64.7تحصل هذا النوع من الوثائق على 

توزيع اإلجابات المتعلقة بها على فئات المستفيدين، تلك المنتمية إلى المدرسة العليا بنسبة 

من هذا المجموع لكل واحدة منها، و هي نسبة تساوي كل أفراد المكتبيين بهذه  18.18٪

من مجموع  ٪09.09تتبعها الفئات األخرى من خارج المؤسسة التعليمية بنسبة . المكتبة

الخاصة بهذا النوع من الوثائق، مع عدم حصول الفئات األخرى على أي إجابة  إجابات

في الرتبة الموالية رفقة  لكترونيةإلفي حين جاءت الوثائق ا. كما تم اإلشارة إليه سابقا

من المجموع الكلي لإلجابات  ٪17.64نسبة ضعيفة تقدر بـ الوثائق السمعية البصرية، ب

ع اإلجابات المتعلقة يتوزاقتصر حيث . المحصل عليها عن هذا السؤال لكل واحدة منهما

بالوثائق اإللكترونية من حيث فئات المستفيدين على الفئات المنتمية إلى المدرسة العليا 

التابعون للمؤسسة التعليمية، بحصول كل  لألساتذة فقط باستثناء فئة العمال و الموظفون

و هو األمر . من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من الوثائق ٪33.33فئة منها على 

نفسه بالنسبة للوثائق السمعية البصرية التي تحصلت على النسب نفسها من حيث توزيع 

ضح توزيع استعمال و فيما يلي، شكل يو.اإلجابات المتعلقة بها على فئات المستفيدين

الوثائق اإللكترونية من طرف فئات المستفيدين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة حسب رأي 

       :  المكتبيين المستجوبين
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قسنطينة من طرف ب المدرسة العليا لألساتذةنسب استعمال الوثائق اإللكترونية بمكتبة : 58 الشكل رقم

  المستجوبين فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين
 

لمعرفة أنواع الخدمات المقدمة من طرف  56 و في السياق ذاته، أوردنا الجدول رقم

المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، فجاءت النتائج على النحو 

  :التالي

  
  :ما هي أنواع الخدمات التي تقدمها مكتبتكم؟ -11.س

  نـوع الخدمـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

  40  20  50  02  40  10  38.09  08  خدمـات تقليديـة

  34  17  50  02  32  08  33.33  07  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  26  13  00  00  28  07  28.57  06  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  50  08  04  50  25  42  21  المجـموع

أنواع الخدمات المقدمة بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين  :56 الجدول رقم
  المستجوبين

  
يشير هذا الجدول إلى أنواع الخدمات المكتبية المقدمة من طرف المكتبيين المستجوبين 

بالمكتبات الجامعية المدروسة، مع محاولة الربط النتائج الواردة فيه مع نتائج الجداول 

ع الوثائق المقدمة من طرف هذه المكتبات، على اعتبار أن طبيعة و نوع المتعلقة بأنوا
                                                

  . للعلوم اإلسالمیةمكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر   1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3

33,33%

0,00%

33,33%

0,00%

33,33%

0,00%
0,00%

0,00%
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فئات أخرى
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الخدمة المكتبية تتحدد بالدرجة األولى وفق طبيعة و نوع الوثائق و المواد المكتبية التي 

توفرها المكتبة، باإلضافة إلى الوسائل و التجهيزات و التقنيات المسخرة لتقديمها على 

حسب السياسة الخدماتية للمكتبة، مع التركيز على  أحسن وجه لجمهور المستفيدين

تلك  تعريفها في اإلستبيان المقدم إلى المكتبيين على أنهاالخدمات اإللكترونية التي تم 

الخدمات المقدمة من طرف المكتبة، التي يتطلب استعمالها من طرف المستفيد توظيف 

تقسيمها إلى  المعلوماتية، حيث تممثل الحواسيب و الشبكات  وسائل و أدوات تكنولوجية

الخدمات : نوعين حسب طريقة تقديمها و الوسائل و اإلمكانيات المسخرة لذلك، و هما

مثل الفهرس اإللكتروني الذي يقدم داخل جدران المكتبة،      اإللكترونية المتاحة محليا، 

ح عبر موقع أو و الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد مثل الفهرس اإللكتروني المتا

أما الخدمات التقليدية، فقد  .بوابة المكتبة على اإلنترنت على سبيل المثال و ليس الحصر

تم تعريفها في اإلستبيان، بأنها تلك الخدمات التي تتطلب الحضور الجسدي للمستفيد 

و تشير . بالمكتبة، دون أن يتطلب األمر توظيف وسائل و أدوات تكنولوجية لإلفادة منها

نتائج الواردة في الجدول إلى أسبقية الخدمات التقليدية عن األنواع األخرى من وجهة ال

نظر المكتبيين المستجوبين، من خالل حصولها على أكبر عدد من اإلجابات المسجلة عن 

مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة توازي كل . من مجموعها الكلي ٪40هذا السؤال، بنسبة 

و معنى هذا أن كل المكتبيين المستجوبين . الجامعية المدروسة أفراد العينة بالمكتبات

بالمكتبات الجامعية الثالث يجمعون على تقديم الخدمات التقليدية من طرف مكتباتهم بشكل 

يتضح ، التي 51و هو أمر طبيعي بالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول رقم . مطلق

ون إلى تقديم الوثائق الورقية من طرف يشير بأن كل المكتبيين المستجوبين بموجبها

و قد تحصلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا على الرتبة الثانية من حيث . مكتباتهم

من مجموعها الكلي، حيث قدرت نسبة المكتبيين  ٪34عدد اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

من  ٪87.5مد عروة أح. الذين أجابوا بتقديم هذا النوع من الخدمة المكتبية بمكتبة د

من مجموع عينة  ٪80مجموعهم الكلي، بينما قدرت النسبة ذاتها بمكتبة جامعة منتوري 

في حين أجاب كل المكتبيين المستجوبين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بتقديم . هذه المكتبة
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. مكتبتهم مكتبة هذه المؤسسة التعليمية بتقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف

إذ يمكن تفسير هذه النسب التي يمكن اعتبارها مرتفعة من جهة بوجود الفهارس 

، نتيجة التقدم الكبير في عمليات الحوسبة بالمكتبات )OPAC(المتاحة محليا اإللكترونية 

الجامعية الثالث المدروسة، و هو األمر الذي يمكن المستفيد من القيام بالبحث الوثائقي 

فضال عن وجود . باستعمال تلك الفهارس اإللكترونية المتوفرة لدى هذه المكتباتاآللي 

أحمد عروة عبر الشبكة . إمكانية قراءة الوثائق المرقمنة في إطار المكتبة الرقمية لمكتبة د

كما يمكن . لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية) Intranet(المعلوماتية المحلية 

إلى من جهة أخرى، قليلة لعدم اإلجابة عن هذا النوع من الخدمات المكتبية تفسير النسب ال

بهذا النوع من الخدمات، مما أدى نقص فهم و إلمام فئة معينة من المكتبيين المستجوبين 

. إلى عدم إشارتهم إلى وجودها بمكتباتهم، على الرغم من وجودها الفعلي كما رأينا سابقا

ونية المتاحة عن بعد في الرتبة الثالثة و األخيرة من حيث عدد كما جاءت الخدمات اإللكتر

مع العلم بأن  ،من مجموعها الكلي ٪26اإلجابات المحصل عليها، و المقدرة نسبتها بـ 

 ٪75حيث اعتبر . من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين ٪65هذه النسبة توازي 

ة بأن مكتبتهم تقدم هذا النوع من الخدمة أحمد عرو. من المكتبيين المستجوبين بمكتبة د

من  ٪70المكتبية، في حين بلغ أولئك الذين أجابوا باألمر ذاته بمكتبة جامعة منتوري 

علما بأنه لم ترد أية إجابة بوجود هذه الخدمات بمكتبة المدرسة . مجموع عينة هذه المكتبة

لنسب مرتفعة بالنظر إلى طبيعة و على الرغم من ذلك، يمكن اعتبار هذه ا. العليا لألساتذة

المحتوى المعلوماتي المقدم من طرف صفحات الوب الخاصة بكل مكتبة من المكتبات 

الجامعية المدروسة، إذ ال يمكن اعتبار تلك الصفحات إال مجرد صفحات إعالمية تقدم 

ضافة معلومات متنوعة عن تلك المكتبات، تتعلق بهيكلها التنظيمي، و تقسيم مصالحها، باإل

و ما إلى ذلك، بها إلى معلومات أخرى لها عالقة بالنظام الداخلي للمكتبة و ساعات العمل 

دون أن تكون هناك إمكانية لإلستفادة و لو بجانب قليل من خدمات المكتبة، خاصة فيما 

عبر موقعها أو بوابتها ) OPAC Web(يتعلق بإمكانية تصفح الفهرس اإللكتروني للمكتبة 

على اعتبار بأن الفهرس اإللكتروني المتاح على  .ة المتاحة على الشبكة العالميةاإللكتروني
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الخط عبر شبكة اإلنترنت يعتبر نواة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، و أن عدم 

إتاحته من طرف أي مكتبة يعني عدم تقديم هذا النوع من الخدمات المكتبية من طرف هذه 

كما يشير ذلك مرة . ه بالنسبة للمكتبات الجامعية الثالث المدروسةالمكتبة، و هو الحال نفس

أخرى إلى عدم الفهم الجيد بطبيعة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف فئة 

معينة من المكتبيين المستجوبين، الذين اعتبروا مجرد تقديم مكتباتهم لصفحات وب 

، و هو فهم خاطئ متاحة عن بعد من طرفها إعالمية عنها بمثابة إتاحة خدمات إلكترونية

و يشير الشكل التالي إلى توزيع نسب أنواع الخدمات  .مثلما تمت اإلشارة إليه أعاله

المقدمة من طرف كل مكتبة جامعية مدروسة على حدا حسب رأي المكتبيين المستجوبين، 

 :من مجموع عينتهم بكل واحدة منها

  
المقدمة بكل مكتبة من المكتبات الجامعية المدروسة من مجموع عينة أنواع الخدمات : 59 الشكل رقم

  المكتبيين المستجوبين
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و من جهة أخرى، حاولنا معرفة درجة أهمية كل نوع من الخدمات المقدمة من طرف 

سة ضمن نظامها الخدماتي، حسب رأي المكتبيين المستجوبين، المكتبات الجامعية المدرو

  :ي الجدول التاليفجاءت النتائج ممثلة ف

  :حسب درجة األهمية، أنواع الخدمات المقدمة من طرف مكتبتكم 3إلى  1رتب من  -12.س

بة
كت
لم
ا

  

درجة األهمية                           
  

  نوع الخدمة

  
  %  مج %  3  %  2 % 1

ة 
كتب

م .د
حم

أ
د  وة

عر
  

 35 07 00  00  00  00 87.5 07  خدمـات تقليديـة 
  35  07  40  02  71.42  05  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  30  06  60  03  28.57  02  12.5  01  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  20  25  05  35  07  40  08  الـمجـمــوع

بة
كت
م

ة  
مع

جا
ي
ور

منت
  

 33.33 08 00  00  11.11  01 87.5 07  خدمـات تقليديـة 
  33.33  08  28.57  02  66.66  06  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  33.33  08  71.42  05  22.22  02  12.5  01  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  24  29.16  07  37.5  09  33.33  08  الـمجـمــوع

ة 
كتب

م
ة 
رس

مد
ذة
سات

األ
  

 50 02  00  00  00  00 100 02  خدمـات تقليديـة 
  50  02  00  00  100  02  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  00  00  00  00  00  00  00  00  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  04  00  00  50  02  50  02  الـمجـمــوع

ا
ع 
مو
مج
ل

لي
لك
ا

  

 35.41 17 00  00  05.55  01 88.88 16  خدمـات تقليديـة 
  35.41  17  33.33  04  72.22  13  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  29.16  14  66.66  08  22.22  04  11.11  02  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  48  25  12  37.5  18  37.5  18  الـمجـمــوع

درجة أهمية كل نوع من الخدمات المقدمة بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي : 57 الجدول رقم
  المكتبيين المستجوبين

  
يشير هذا الجدول إلى درجة أهمية كل نوع من الخدمات التي تم التطرق إليها في الجدول 

السابق، ضمن النظام الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة، دائما حسب رأي أفراد عينة 

الدراسة، لإلقتراب أكثر من معرفة طبيعة االنظام الخدماتي لكل مكتبة، و كشف بعض 

.  لسياسة الخدماتية المتبعة من طرف المكتبات الجامعية محل الدراسةالجوانب المتعلقة با

و كل ذلك بغية معرفة موقع الخدمات اإللكترونية سواء كانت متاحة محليا أو عن بعد 

و قد جاءت النتائج . ضمن البناء اإلستراتيجي الخدماتي لهذه المكتبات الجامعية الثالث

عليها عن هذا السؤال لكل نوع من الخدمات  متقاربة من حيث عدد اإلجابات المحصل
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حيث تحصلت كل من الخدمات التقليدية و الخدمات اإللكترونية . المكتبية الواردة فيه

من مجموعها الكلي لكل واحدة  ٪35.41المتاحة محليا على أكبر عدد من اإلجابات بنسبة 

بنسبة متقاربة تقدر بـ  منهما، بينما جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بعدهما

حيث توزعت اإلجابات  .من مجموع اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال 29.16٪

على درجات األهمية الثالث المقترحة في السؤال بالنسبة للخدمات التقليدية على النحو 

تشير إلى أنها  من مجموع اإلجابات الخاصة بهذا النوع من الخدمات ٪94.11: التالي

الدرجة األولى من حيث أهمية الخدمات المقدمة من طرف المكتبات الجامعية تمثل 

بينما قدرت نسبة . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪80المدروسة، و هي نسبة تعادل 

اإلجابات التي تضع الخدمات التقليدية في الدرجة الثانية من حيث أهميتها في البناء 

فقط من مجموع اإلجابات الخاصة  ٪05.88روسة بـ الخدماتي للمكتبات الجامعية المد

فقط من مجموع أفراد المكتبيين  ٪05بهذا النوع من الخدمات المكتبية، أي ما يعادل 

في حين لم تسجل أية إجابة تضعها في الدرجة الثالثة، و هي أدنى درجة من . المستجوبين

خدمات المقدمة من طرف هذه و هو ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة التقليدية لل. حيث األهمية

انطالقا من  اإلجابات المتعلقة بالخدمات التقليدية نسبو يوضح الشكل التالي  .المكتبات

  :مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين

  
درجة أهمية الخدمات التقليدية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين : 60 الشكل رقم

  مجموعهم الكليالمستجوبين انطالقا من 
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بينما توزعت اإلجابات على درجات األهمية الثالث المقترحة في السؤال بالنسبة للخدمات 

اعتبر هذا النوع من الخدمات المكتبية في : اإللكترونية المتاحة محليا على النحو التالي

 الرتبة الثانية من حيث درجة األهمية، حيث بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة به، و التي

من مجموعها الكلي، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تعادل  ٪76.47تضعه في هذه الرتبة 

بينما بلغت نسبة اإلجابات التي تضع . من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين 65٪

من مجموع  ٪23.52الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثالثة و األخيرة 

، مع اإلشارة إلى عدم تسجيل أي إجابة تضع هذا النوع من الخدمات اإلجابات المتعلقة بها

و هو ما يدل على التواجد الفعلي لهذا النوع . في الرتبة األولى من حيث درجة األهمية

و إن كان بحدة أقل  من الخدمات ضمن المنظومة الخدماتية للمكتبات الجامعية المدروسة،

و يوضح  .مية حسب رأي المكتبيين المستجوبينهلخدمات التقليدية من حيث درجة األمن ا

الشكل التالي من جهته نسب اإلجابات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية المتاحة محليا انطالقا 

  :من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين

  
محليا بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة : 61 الشكل رقم

  رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
من المالحظات الواردة في الرغم أما بالنسبة للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، فعلى 

، و التي تشير إلى عدم وجود خدمات إلكترونية متاحة عن بعد 56رقم تحليل الجدول 

عنى المشار إليه سابقا ضمن العرض الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة، إال فعليه بالم
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ة يعتبر مرتفعا نسبيا بتمثيله لـ يأن عدد اإلجابات الواردة عن هذا النوع من الخدمة المكتب

حيث تجدر اإلشارة إلى . من المجموع الكلي لإلجابات الواردة عن هذا السؤال 29.16٪

أفراد عينة المكتبيين المستجوبين، و هي نسبة من مجموع  ٪70أن هذه النسبة تعادل 

تقترب كثيرا من نسبة المكتبيين الذين أشاروا إلى وجود هذا النوع من الخدمة المكتبية 

لقة تعو قد توزعت اإلجابات الم. من مجموعهم الكلي ٪65بمكتباتهم، و التي تقدر بـ 

اعتبرت : السؤال على النحو التاليبهذه الخدمات على درجات األهمية الواردة في 

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد أضعف أنواع الخدمات المقدمة من طرف المكتبات 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بها بأنها تحتل  ٪57.14الجامعية المدروسة، حيث اعتبرت 

من مجموع  ٪40، و هي نسبة توازي الرتبة الثالثة و األخيرة من حيث درجة األهمية

و قد يكون في ذلك إشارة إلى نوع من اللبس في فهم . أفراد عينة المكتبيين المستجوبين

طبيعة هذه الخدمات من طرف هذه الفئة من المكتبيين من جهة، و إلى ضعف المحتوى 

الخدماتي المتاح عبر الصفحات التي تتيحها المكتبات الجامعية المدروسة عبر اإلنترنت 

بينما بلغت نسبة اإلجابات الخاصة بهذا النوع من الخدمات  .جهة أخرى حسب رأيهم من

من مجموعها الكلي، في  ٪28.57التي تضعها في الرتبة الثانية من حيث درجة األهمية 

و هي . ٪14.28حين بلغت تلك التي تضعها في الرتبة األولى من حيث درجة األهمية 

ا النوع من الخدمة المكتبية ضمن العرض نسبة تثير بعض التساؤل بسبب شبه انعدام هذ

و يوضح الشكل التالي من جهته  .الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة كما رأينا سابقا

نسب اإلجابات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد انطالقا من مجموع أفراد 

  :المكتبيين المستجوبين
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اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة أهمية الخدمات : 62 الشكل رقم

  رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
أما من حيث توزيع اإلجابات الخاصة بكل مكتبة جامعية مدروسة على حدا، فالمالحظ أنه 

طرقنا إليها أعاله ليس هناك اختالف بين النتائج الخاصة بكل مكتبة و النتائج العامة التي ت

حيث . من حيث ترتيب درجات أهمية كل نوع من الخدمات المكتبية المعنية بالدراسة

احتلت الخدمات التقليدية الرتبة األولى ضمن اإلجابات المتعلقة بترتيب أنواع الخدمات في 

، بنسبة أحمد عروة. حسب اإلجابات الواردة من مكتبة د الدرجة األولى من حيث األهمية

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة، بينما احتلت الخدمات اإللكترونية  87.5٪

المتاحة محليا بهذه المكتبة الرتبة األولى ضمن ترتيب أنواع الخدمات التي تقع في الرتبة 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه  ٪71.42 بنسبةالثانية من حيث درجة األهمية 

اإللكترونية المتاحة عن بعد الرتبة األولى في ترتيب أنواع  كما احتلت الخدمات. الدرجة

الخدمات التي تقع في الرتبة الثالثة من حيث درجة األهمية حسب رأي المكتبيين 

و يوضح الشكل . من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة ٪60المستجوبين بنسبة 

أحمد عروة، . المكتبية بمكتبة د التالي النسب المتعلقة بترتيب األنواع الثالث من الخدمات

  :انطالقا من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة
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أحمد عروة حسب . توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة د: 63 الشكل رقم

  رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
درجة أهمية كل نوع من الخدمات المكتبية، حسب  و قد سجلت النتائج ذاتها حول ترتيب

حيث اعتبرت الخدمات التقليدية . اإلجابات الواردة عن مكتبة جامعة منتوري قسنطينة

من مجموع  ٪87.5بأنها تحتل الرتبة األولى من حيث درجة األهمية بحصولها على 

اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة، في حين احتلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا الرتبة 

األولى من حيث ترتيب أنواع الخدمات التي تحتل الدرجة الثانية من األهمية بنسبة 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة، كما احتلت الخدمات اإللكترونية  66.66٪

عن بعد الرتبة ذاتها في ترتيب أنواع الخدمات التي تقع في أسفل الهرم من حيث المتاحة 

و يوضح الشكل  .من مجموع إجابات هذه الدرجة ٪71.42درجة األهمية بتسجيلها لـ 

التالي النسب المتعلقة بترتيب األنواع الثالث من الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري 

  :المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبةقسنطينة، انطالقا من مجموع 
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توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري : 64 الشكل رقم
  قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

  
  

ج المحصل عليها أما بالنسبة لمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة، فقد اقتصرت النتائ

درجة األهمية، حيث لم تسجل أي  حيثمن هذه المكتبة على الرتبتين األولى و الثانية من 

، و هو ما يمكن اعتباره إشارة من طرف المكتبيين إجابة بالنسبة للدرجة الثالثة

المستجوبين بهذه المكتبة عن عدم وجود خدمات إلكترونية متاحة عن بعد ضمن العرض 

و قد جاءت كل اإلجابات المتعلقة بالرتبة األولى من حيث درجة . ذه المكتبةالخدماتي له

األهمية لتضع الخدمات التقليدية في هذه المرتبة، و هو األمر ذاته بالنسبة الخدمات 

اإللكترونية المتاحة محليا، حيث تحصلت على كل اإلجابات المتعلقة بدرجة األهمية 

النسب المتعلقة بترتيب األنواع الثالث من الخدمات المكتبية و يوضح الشكل التالي . الثانية

  :بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، انطالقا من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة
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توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة : 65 الشكل رقم

  لمكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكليبقسنطينة حسب رأي ا
  
  

و في السياق ذاته، حاولنا معرفة ترتيب أهمية كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية المشار 

إليها أعاله حسب درجة استعماله من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين، 

  :فجاءت النتائج ممثلة في الجدول التالي
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، أنواع الخدمات درجة االستعمال من طرف المستفيدينحسب  3إلى  1رتب حسب رأيك من  - 13.س
  :المقدمة من طرف مكتبتكم

بة
كت
لم
ا

  

درجة األهمية                           
  

  نوع الخدمة
  %  مج %  3  %  2 % 1

ة 
كتب

م .د
حم

أ
د  وة

عر
  

 38.88 07 00  00  00  00 100 07  خدمـات تقليديـة 
  33.33  06  40  02  66.66  04  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  27.77  05  60  03  33.33  02  00  00  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  18  27.77  05  33.33  06  38.88  07  الـمجـمــوع

بة
كت
م

ة  
مع

جا
ي
ور

منت
  

 30.43 07 00  00  00  00 70 07  خدمـات تقليديـة 
  34.78  08  33.33  02  57.14  04  20  02  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  34.78  08  66.66  04  42.85  03  10  01  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  23  26.08  06  30.43  07  43.47  10  الـمجـمــوع

ة 
كتب

م
ة 
رس

مد
ذة
سات

األ
  

 50 02  00  00  00  00 100 02  خدمـات تقليديـة 
  50  02  00  00  100  02  00  00  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  00  00  00  00  00  00  00  00  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  04  00  00  50  02  50  02  الـمجـمــوع

ا
ع 
مو
مج
ل

لي
لك
ا

  

 35.55 16 00  00  00  00 84.21 16  خدمـات تقليديـة 
  35.55  16  36.36  04  66.66  10  10.52  02  خدمات إلكترونية متاحة محليا

  28.88  13  63.63  07  33.33  05  05.26  01  خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  100  45  24.44  11  33.33  15  42.22  19  الـمجـمــوع

ترتيب أهمية كل نوع من الخدمات المقدمة بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب : 58 الجدول رقم
  درجة استعماله من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
يشير هذا الجدول إلى ترتيب أهمية كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية المشار إليها في 

السؤال حسب درجة استعماله من طرف المستفيدين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم، دائما 

حسب رأي المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية الثالث، قصد معرفة أكثر أنواع 

ف المكتبيين بهذه المكتبات، مع محاولة التركيز على الخدمات الخدمات استعماال من طر

  . اإللكترونية لمعرفة مستويات اإلقبال عليها و اإلفادة منها

أهم ما يالحظ عن النتائج الواردة في هذا الجدول، كونها تتسم بأنها تكاد تتطابق مع  و

الخدمات من حيث درجة ، سواء من حيث ترتيب أنواع النتائج المسجلة في الجدول السابق

و قد يكون معنى ذلك ، أنه كلما  .األهمية أو من حيث األرقام و النسب المحصل عليها

زادت أهمية أي نوع من أنواع الخدمات المكتبية ضمن النظام الخدماتي لكل مكتبة، كلما 

حيث تحصلت كل من الخدمات . زاد اإلقبال عليها و استعمالها من طرف المستفيدين
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 ٪35.55يدية و الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا على أكبر عدد من اإلجابات بنسبة التقل

من مجموعها الكلي لكل واحدة منهما، بينما جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها عن هذا  ٪28.88بعدهما بنسبة متقاربة تقدر بـ 

بأن الخدمات التقليدية تحظى بأكبر إقبال من طرف المستفيدين،  إذ توضح النتائج. السؤال

من  االستعمالحيث اقتصرت اإلجابات المتعلقة بها على الرتبة األولى من حيث درجة 

من مجموع أفراد عينة المكتبيين  ٪80طرف المستفيدين دون غيرها، بنسبة تعادل 

ية للخدمات المقدمة من طرف هذه و هو ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة التقليد. المستجوبين

و يوضح الشكل التالي نسب اإلجابات المتعلقة بالخدمات التقليدية انطالقا من  .المكتبات

  :مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين

  
أهمية الخدمات التقليدية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة االستعمال من : 66 الشكل رقم

  رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكليطرف المستفيدين حسب 
  

بينما توزعت اإلجابات حول ترتيب أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا حسب درجة 

اعتبر هذا النوع من الخدمات المكتبية : االستعمال من طرف المستفيدين على النحو التالي

بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة به، و التي في الرتبة الثانية من حيث درجة األهمية، حيث 

من مجموعها الكلي، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تعادل  ٪62.5تضعه في هذه الرتبة 

بينما بلغت نسبة اإلجابات التي تضع . من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين 50٪

من مجموع اإلجابات  ٪25رة الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثالثة و األخي
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في حين قدرت نسبة اإلجابات التي تضعها في الرتبة األولى من حيث درجة المتعلقة بها، 

و هي إشارة . فقط من مجموعها الكلي ٪12.5االستعمال و اإلفادة من طرف المستفيدين 

ات أخرى إلى الوجود الفعلي لهذا النوع من الخدمات، ال سيما من حيث مستويات و درج

و يوضح الشكل التالي من جهته نسب اإلجابات المتعلقة  .اإلقبال عليها و اإلفادة منها

  :بالخدمات اإللكترونية المتاحة محليا انطالقا من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين

  
أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة : 67 الشكل رقم

  االستعمال من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
  

أما بالنسبة للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، فإنه يمكن إخضاع النتائج المتعلقة بها 

 االرتفاعفي هذا الجدول إلى المالحظات ذاتها المشار إليها في الجدول السابق، من حيث 

النسبي لإلجابات الواردة عن هذا السؤال، على الرغم من عدم وجود هذا النوع من 

الخدمات، أو بتعبير آخر انعدام المحتوى الخدماتي المقدم عبر صفحات الوب المتاحة من 

و قد توزعت اإلجابات المتعلقة بهذه  .طرف المكتبات الجامعية المدروسة عبر اإلنترنت

اعتبرت الخدمات : مية الواردة في السؤال على النحو التاليالخدمات على درجات األه

اإللكترونية المتاحة عن بعد على غرار النتائج الواردة في الجدول السابق أضعف أنواع 

الخدمات المستعملة من طرف المستفيدين بالمكتبات الجامعية المدروسة، حيث اعتبرت 

حتل الرتبة الثالثة و األخيرة من حيث من مجموع اإلجابات المتعلقة بها بأنها ت 53.84٪

. من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين ٪35درجة االستعمال، و هي نسبة توازي 
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بينما بلغت نسبة اإلجابات الخاصة بهذا النوع من الخدمات التي تضعها في الرتبة الثانية 

لكلي، في حين من مجموعها ا ٪38.46من حيث درجة االستعمال من طرف المستفيدين 

و يوضح . ٪14.28بلغت تلك التي تضعها في الرتبة األولى من حيث درجة االستعمال 

الشكل التالي من جهته نسب اإلجابات المتعلقة بأهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن 

بعد حسب درجة استعمالها من طرف المستفيدين انطالقا من مجموع أفراد المكتبيين 

  :المستجوبين

  
أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة : 68 الشكل رقم

  االستعمال من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
  

أما من حيث توزيع اإلجابات الخاصة بكل مكتبة جامعية مدروسة على حدا، فقد جاءت 

باإلضافة إلى أنه ليس هناك . ك شبه مطابقة إلجابات الواردة في الجدول السابقهي كذل

اختالف بين النتائج الخاصة بكل مكتبة و النتائج العامة التي تطرقنا إليها أعاله من حيث 

حيث احتلت . ترتيب درجات أهمية كل نوع من الخدمات المكتبية المعنية بالدراسة

 رتبةألولى ضمن اإلجابات المتعلقة بترتيب أنواع الخدمات في الالخدمات التقليدية الرتبة ا

حسب اإلجابات الواردة من مكتبة  درجة االستعمال من طرف المستفيديناألولى من حيث 

إلجابات الخاصة بهذه الدرجة، بينما الكلي لمجموع بحصولها على الأحمد عروة، . د

المكتبة الرتبة األولى ضمن ترتيب أنواع احتلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بهذه 

من مجموع  ٪66.66بنسبة  ستعمالالخدمات التي تقع في الرتبة الثانية من حيث درجة اال
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كما احتلت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد الرتبة . اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة

 ستعمالن حيث درجة االاألولى في ترتيب أنواع الخدمات التي تقع في الرتبة الثالثة م

. من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة ٪60حسب رأي المكتبيين المستجوبين بنسبة 

حسب و يوضح الشكل التالي النسب المتعلقة بترتيب األنواع الثالث من الخدمات المكتبية 

أحمد عروة، انطالقا من مجموع . بمكتبة ددرجة االستعمال من طرف المستفيدين 

  :يين المستجوبين بهذه المكتبةالمكتب

  
أحمد عروة حسب درجة استعمالها من طرف . أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة د: 69 الشكل رقم

  المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

  
درجة  و قد سجلت النتائج ذاتها حول ترتيب أهمية كل نوع من الخدمات المكتبية حسب

استعمالها من طرف المستفيدين، حسب اإلجابات الواردة عن مكتبة جامعة منتوري 

حيث احتلت الخدمات التقليدية الرتبة األولى من حيث درجة االستعمال . قسنطينة

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة، في حين احتلت الخدمات  ٪70بحصولها على 

رتبة األولى من حيث ترتيب أنواع الخدمات التي تحتل الرتبة اإللكترونية المتاحة محليا ال

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه  ٪57.14الثانية من حيث درجة االستعمال بنسبة 
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الدرجة، كما احتلت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد الرتبة ذاتها في ترتيب أنواع 

من  ٪66.66الستعمال بتسجيلها لـ الخدمات التي تقع في أسفل الهرم من حيث درجة ا

و يوضح الشكل التالي النسب المتعلقة بترتيب األنواع الثالث  .مجموع إجابات هذه الدرجة

من الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من حيث درجة االستعمال، انطالقا 

  :من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

  
ة أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب درجة استعمالها أهمي: 70 الشكل رقم

  من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي
  

أما بالنسبة لمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة، فعلى غرار الجدول السابق، اقتصرت 

النتائج المحصل عليها من هذه المكتبة على الرتبتين األولى و الثانية من حيث درجة 

و قد جاءت كل اإلجابات . االستعمال، حيث لم تسجل أي إجابة بالنسبة للدرجة الثالثة

ة األولى من حيث درجة االستعمال لتضع الخدمات التقليدية في هذه المتعلقة بالرتب

المرتبة، و هو األمر ذاته بالنسبة الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، حيث تحصلت على 

و يوضح الشكل التالي . كل اإلجابات المتعلقة بالرتبة الثانية من حيث درجة االستعمال
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الث من الخدمات المكتبية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة النسب المتعلقة بترتيب األنواع الث

  :من حيث درجة استعمالها، انطالقا من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

  
أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة مدرسة األساتذة بقسنطينة حسب درجة استعمالها : 71 الشكل رقم

  المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكليمن طرف المستفيدين حسب رأي 
  
  

و بغية معرفة استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف مختلف فئات 

المستفيدين المشار إليهم سابقا، خصصنا جدوال لكل مكتبة، حيث جاءت النتائج المتعلقة 

  : أحمد عروة موضحة في الجدول التالي. بمكتبة د
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  أحمد عروة. د مكتبة
  :استعمال أنواع الخدمات التي تقدمها مكتبتكم على فئات المستفيدينوزع حسب رأيك  -14.س

أنواع الخدمات                          
               

  فئات المستفيدين

خدمـات 
 % تقليديـة

خدمات 
. م. إلكتر
  .م

%  
خدمات 

. م. إلكتر
  .ب

  %  مج  %

بمؤسستكم طلبة تدرج مسجلين 
  16.32  16  09.09  01  20.58  07  15.09  08  التعليمية

طلبة تدرج ال ينتمون إلى 
  11.22  11  00  00  08.82  03  15.09  08  مؤسستكم التعليمية

طلبة ما بعد التدرج مسجلين 
  17.34  17  27.27  03  20.58  07  13.2  07  بمؤسستكم التعليمية

طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى 
  11.22  11  00  00  08.82  03  15.09  08  التعليميةمؤسستكم 

أساتذة و باحثون ينتمون إلى 
  19.38  19  45.45  05  20.58  07  13.2  07  مؤسستكم التعليمية

أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى 
  11.22  11  09.09  01  08.82  03  13.2  07  مؤسستكم التعليمية

عمال و موظفون ينتمون إلى 
  10.2  10  09.09  01  08.82  03  11.32  06  مؤسستكم التعليمية

  03.06  03  00  00  02.94  01  03.77  02  فئات أخرى

  100  98  11.22  11  34.69  34  54.08  53  الـمجـمــوع

أحمد عروة من طرف فئات . توزيع استعمال أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة د: 59 الجدول رقم
  المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

إلى توزيع استعمال أنواع  هنلذين يتبعاالجدول التالي باإلضافة إلى الجدولين اليشير 

الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية المدروسة على فئات المستفيدين الموضحة في 

الجدول حسب رأي المكتبيين المستجوبين بكل مكتبة، بغية محاولة معرفة أنواع الخدمات 

المطلوبة من طرف كل فئة من فئات المستفيدين تماشيا تلك  معرفةالمستعملة، و من ثم 

و من هذا المنطلق، سنحاول ربط العالقة بين نوع . مع احتياجاتهم المعلوماتية و الخدماتية

الخدمة المستعملة و طبيعة الفئة المستفيدة منها، ال سيما فيما يتعلق بطبيعة العالقة التي 

نتمين إلى المؤسسة التعليمية بالخدمات اإللكترونية بما تربط فئة األساتذة و الباحثين الم

فيها تلك التي تقدم محليا أو عن بعد، و التي ستكون محل الدراسة في الجزء الثاني من 

  .دراستنا الميدانية

أحمد عروة، بأن أكبر نسبة من . و تشير النتائج الواردة في هذا الجدول المتعلق بمكتبة د

، حيث الخدمات التقليدية كما هو الشأن بالنسبة للجداول السابقةاإلجابات سجلت لفائدة 
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طلبة تدرج مسجلين بالمؤسسة التعليمية، طلبة تدرج غير : تقاسمت الفئات الثالثة التالية

و طلبة ما بعد تدرج غير مسجلين بالمؤسسة التعليمية أكبر  مسجلين بالمؤسسة التعليمية

لكل واحدة من مجموعها الكلي  ٪15.09مة بنسبة عدد من اإلجابات المتعلقة بهذه الخد

و ما يالحظ في هذه . كل أفراد العينة المستجوبة بهذه المكتبة منها، و هي نسبة توازي

النتائج، هو وجود فئتين من خارج الجامعة تتحصالن على اكبر نسبة من اإلجابات 

بينما . درج و ما بعد التدرجالمتعلقة بهذا النوع من الخدمات المكتبية، و هما فئتي طلبة الت

 يالحظ غياب كل من فئتي طلبة ما بعد التدرج و األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة

ضمن الفئات المتحصلة على أكبر قدر من اإلجابة، حيث احتلت هاتين الفئتين باإلضافة 

عدد اإلجابات ن من خارج الجامعة الرتبة الثانية من حيث يإلى فئة األساتذة و الباحث

المحصل عليها عن هذا النوع من الخدمات المكتبية، حيث قدرت نسبة اإلجابات التي 

من  ٪87.5من مجموعها الكلي، و هي توازي بذلك  ٪13.2تحصلت عليها كل فئة بـ 

و قد تحصلت فئة العمال و الموظفون المنتمون إلى . مجموع أفراد عينة هذه المكتبة

تتبعها  ،من مجموع إجابات هذا النوع من الخدمة ٪11.32بـ  الجامعة على نسبة تقدر

و يوضح . من المجموع نفسه ٪03.77الفئات المتبقية األخرى بنسبة ضعيفة تقدر بـ 

أحمد عروة من طرف . بمكتبة د التقليدية الشكل التالي توزيع نسب استعمال الخدمات

لمكتبة، انطالقا من مجموعهم فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهذه ا

         :الكلي
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أحمد عروة من طرف فئات . توزيع نسب استعمال الخدمات التقليدية بمكتبة د: 72 الشكل رقم

  المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

األسئلة  بينما تحصلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا على الرتبة الثانية من مجموع

من مجموعها الكلي، و قد تحصلت الفئات  ٪34.69الواردة عن هذا السؤال، بنسبة 

المستفيدة من خدمات المكتبة المنتمية إلى جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

باستثناء فئة العمال و الموظفون على أكبر قدر من اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من 

، مع اإلشارة من مجموعها الكلي ٪20.58كل واحدة منها على نسبة الخدمات، بحصول 

 . من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة ٪87.5إلى أنها نسبة توازي 

. و ما يمكن فهمه من ذلك، هو أن الخدمات اإللكترونية المتاحة داخل جدران مكتبة د

بما فيها تلك المتعلقة بمساءلة الفهرس اإللكتروني الموضوع تحت تصرف أحمد عروة، 

تستعمل بالدرجة األولى من  المستفيدين أو بتصفح الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة، 

إما بسبب معرفة هذه الفئات  .طرف الفئات المنتمية إلى الجامعة التي تتبع لها هذه المكتبة

هذه الخدمات على عكس الفئات األخرى التي تفضل اللجوء  بكيفية استعمال و اإلفادة من

إلى الخدمات التقليدية مثل تصفح الفهارس الورقية بسبب عدد تحكمها في استعمال 
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و إما بسبب صعوبة إمكانية استعمال هذه الخدمات من طرف الفئات . الفهرس اإللكتروني

األولوية التي تحظى بها  األخرى من خارج الجامعة ألسباب إدارية و تنظيمية، بسبب

. الفئات من داخل الجامعة في استعمال هذا النوع من الخدمات على حساب الفئات األخرى

في استقبال كبيرة  استيعابعلى طاقة المكتبة  إلى عدم توفرذلك  إذ يمكن أن يرجع

المستفيدين من خارج الجامعة، خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من الخدمات، بسبب قلة 

، مما يضطرها إلى تقديم هذه الخدمات هزة الحواسيب و الوسائل األخرى المرتبطة بهاأج

    و من ثم، فقد احتلت فئة العمال . إلى فئات المستفيدين التابعة للجامعة بالدرجة األولى

و الموظفون المنتمون إلى الجامعة رفقة بقية الفئات األخرى من خارج الجامعة على 

حيث عدد اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال، بحصول كل واحدة  الرتبة الثانية من

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات، باستثناء  ٪08.82منها عل نسبة 

     . من ذات المجموع ٪02.94الفئات األخرى التي تحصلت على أدنى نسبة تقدر بـ 

. دمات اإللكترونية المتاحة محيا بمكتبة دو يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال الخ

أحمد عروة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة، 

    : انطالقا من مجموعهم الكلي

  
أحمد عروة من . توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة د: 73 الشكل رقم

  حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكليطرف فئات المستفيدين 
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و من جهتها، فقد تحصلت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد على أدنى عدد من 

حيث تحصلت فئة  .من مجموعها الكلي ٪11.22اإلجابات عن هذا السؤال بنسبة تقدر بـ 

ابات المتعلقة بهذا النوع األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة على أكبر عدد من اإلج

من مجموع  ٪62.5و هي نسبة توازي  من مجموعها الكلي، ٪45.45من الخدمات بنسبة 

تتبعها مباشرة فئة طلبة ما بعد التدرج المسجلين بالجامعة بنسبة  .أفراد العينة بهذه المكتبة

لمكتبية و يمكن أن يشير ذلك إلى أن هذا النوع من الخدمة ا. من ذات المجموع 27.27٪

انب والتي لها عالقة بالج االحتياجاتموجه بالدرجة األولى إلى فئات المستفيدين ذات 

إذ كلما ارتفع مستوى المستفيدين . حسب رأي المكتبيين المستجوبين ةو البحثي ةالتعليمي

كلما زادت حاجتهم إلى هذا النوع من الخدمات، و هو ما يبرر من جهة أخرى اختيارنا 

ذة و الباحثين كعينة للدراسة في الجانب الثاني من الدراسة الميدانية الذي لفئة األسات

سنتعرض له الحقا لدراسة احتياجاتهم الفعلية للخدمات اإللكترونية سواء كانت متاحة 

         طلبة التدرج المسجلين بالجامعة، األساتذة : كما تحصلت فئات. محليا أو عن بعد

الجامعة، باإلضافة إلى فئة العمال و الموظفون المنتمون إلى و الباحثون من خارج 

الجامعة على نسبة ضعيفة من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال تقدر بـ 

طلبة : يو ه ةالمتبقي اتفي حين لم ترد أي إجابة بالنسبة للفئ. لكل واحدة منها 09.09٪

و فيما يلي شكل يوضح . ت األخرىو الفئا ،من خارج الجامعةو ما بعد التدرج التدرج 

أحمد عروة من . توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة د

طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة، انطالقا من 

  : مجموعهم الكلي
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أحمد عروة من . ة عن بعد بمكتبة دتوزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاح: 74 الشكل رقم

  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

أما من حيث توزيع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال على فئات المستفيدين، فتجدر 

 اإلشارة إلى أن فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة هي التي تحصلت على أكبر

و هو دليل على األهمية التي . من مجموعها الكلي ٪19.38قدر من اإلجابات بنسبة 

من احمد عروة . تحظى بها هذه الفئة من المستفيدين ضمن السياسة الخدماتية لمكتبة د

حيث تساوت اإلجابات المتعلقة بالخدمات . وجهة نظر المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

من مجموع اإلجابات  ٪36.84اإللكترونية المتاحة محليا بنسبة التقليدية و الخدمات 

المتعلقة بهذه الفئة لكل واحدة منهما، في حين جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد 

من  ٪26.31لتحتل الرتبة األخيرة من حيث عدد اإلجابات الواردة عن هذه الفئة بنسبة 

  :تاليو هو ما يوضحه الشكل ال. مجموعها الكلي
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أحمد عروة من طرف فئة األساتذة و . توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة د: 75 الشكل رقم

الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه 
  الفئة

د أفراد عينة المكتبيين بينما يوضح الشكل التالي توزيع النسب ذاتها، و إنما انطالقا من عد

  :أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. المستجوبين بمكتبة د

  
أحمد عروة من طرف فئة األساتذة . توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة د: 76 الشكل رقم

  الكليوالباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم 
  

 ةأما فيما يتعلق بالنتائج المحصل عليها من مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، فقد جاءت ممثل

  :في الجدول التالي
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  مكتبة جامعة منتوري
  :استعمال أنواع الخدمات التي تقدمها مكتبتكم على فئات المستفيدينوزع حسب رأيك  -14.س

أنواع الخدمات                          
               

  فئات المستفيدين

خدمـات 
 % تقليديـة

خدمات 
. م. إلكتر
  .م

%  
خدمات 

. م. إلكتر
  .ب

  %  مج  %

طلبة تدرج مسجلين بمؤسستكم 
  17.21  26  14.63  06  21.73  10  15.62  10  التعليمية

طلبة تدرج ال ينتمون إلى 
  09.93  15  09.75  04  08.69  04  10.93  07  مؤسستكم التعليمية

بعد التدرج مسجلين  طلبة ما
  15.89  24  14.63  06  17.39  08  15.62  10  بمؤسستكم التعليمية

طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى 
  09.93  15  09.75  04  08.69  04  10.93  07  مؤسستكم التعليمية

أساتذة و باحثون ينتمون إلى 
  19.2  29  21.95  09  21.73  10  15.62  10  مؤسستكم التعليمية

باحثون ال ينتمون إلى أساتذة و 
  11.25  17  12.19  05  08.69  04  12.5  08  مؤسستكم التعليمية

عمال و موظفون ينتمون إلى 
  13.9  21  14.63  06  10.86  05  15.62  10  مؤسستكم التعليمية

  2.64  04  02.43  01  02.17  01  03.12  02  فئات أخرى

  100  151  27.15  41  30.46  46  42.38  64  الـمجـمــوع

توزيع استعمال أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من طرف : 60 رقمالجدول 
  فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

جاءت النتائج الواردة في هذا الجدول المتعلق بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة شبه مماثلة 

إذ تحصلت . أحمد عروة. دللنتائج التي سجلت في الجدول السابق الخاص بمكتبة 

الخدمات التقليدية على أكبر نسبة من اإلجابات الواردة عن هذا السؤال بحصولها على 

من مجموعها الكلي، حيث تحصلت كل الفئات المنتمية إلى جامعة منتوري  42.38٪

من مجموع اإلجابات المتعلقة  ٪15.62قسنطينة على أكبر نسبة من اإلجابة و المقدرة بـ 

النوع من الخدمات لكل واحدة منها، مع اإلشارة إلى أنها نسبة توازي كل أفراد العينة  بهذا

 ٪12.5بنسبة من خارج الجامعة تتلوها فئة األساتذة و الباحثين . المدروسة بهذه المكتبة

من مجموع اإلجابات الخاصة بالخدمات التقليدية، ثم فئتي طلبة التدرج و ما بعد التدرج 

بينما جاءت الفئات .من المجموع ذاته لكل واحدة منهما ٪10.93من خارج الجامعة بنسبة 

من  ٪03.12األخرى لتحتل الرتبة األخيرة من حيث عدد اإلجابات المحصل عليه بنسبة 
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ر الشكل التالي إلى النتائج و النسب نفسها، و لكن انطالقا من يشيو . المجموع ذاته

  :مجموع عدد المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

  
توزيع نسب استعمال الخدمات التقليدية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من طرف : 77 الشكل رقم

  فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  
نما جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات بي

، حيث من مجموعها الكلي ٪30.46المحصل عليها عن هذا السؤال بنسبة تقدر بـ 

تصدرت فئتي طلبة التدرج و األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة الترتيب من حيث 

بحصول كل واحدة منهما على . عليها عن هذا النوع من الخدماتعدد اإلجابات المحصل 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة، علما بأن هذه النسبة توازي كل أفراد  21.73٪

عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة، و هو ما يمكن اعتباره دليل آخر عن االستعمال 

الممثلة بالدرجة األولى في الفهرس اإللكتروني  ،حلياالواسع للخدمات اإللكترونية المتاحة م

تطرقنا  التيذاتها لألسباب  ،المتاح داخل جدران المكتبة من طرف الفئات التابعة للجامعة

كما جاءت فئة طلبة ما بعد التدرج المسجلين بالجامعة في . إليها في تحليل الجدول السابق

 ٪17.39دة عن هذا النوع من الخدمات بنسبة الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات الوار
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من  ٪10.86من مجموعها الكلي، تتلوها فئة العمال و الموظفون التابعون للجامعة بنسبة 

بنسبة إجابة تقدر بـ  ثم تأتي بقية الفئات األخرى من خارج الجامعة. المجموع ذاته

رى التي تحصلت على من المجموع ذاته لكل واحدة منها، باستثناء الفئات األخ 08.69٪

فقط من مجموع اإلجابات المتعلقة بالخدمات  ٪02.17أدنى نسبة إجابة تقدر بـ 

ل التالي صورة واضحة عن توزيع نسب شكو يقدم لنا ال. اإللكترونية المتاحة محليا

استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف فئات المستعملين بمكتبة جامعة 

  :، انطالقا من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبةمنتوري قسنطينة

  
توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة جامعة منتوري : 78 الشكل رقم

  قسنطينة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

اإللكترونية المتاحة عن بعد الرتبة األخيرة من مجموع اإلجابات و قد احتلت الخدمات 

من مجموعها الكلي، و هي نسبة تعتبر  ٪27.15الواردة عن هذا السؤال بنسبة تقدر بـ 

أحمد عروة . مرتفعة إذا ما قورنت بنظيرتها المسجلة في الجدول السابق الخاص بمكتبة د

قد و . لواردة عن هذا السؤال بهذا الجدولمن مجموع اإلجابات ا ٪11.22التي قدرت بـ 

يكون معنى ذلك، أن نسبة معتبرة من المكتبيين المستجوبين بمكتبة جامعة منتوري 
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قسنطينة، يعتبرون بأن المحتوى المقدم في صفحات الوب المتاحة من طرف المكتبة على 

مصنفة لمحتويات اإلنترنت يمكن اعتباره محتوى خدماتيا، السيما فيما يتعلق بالقوائم ال

أما من حيث توزيع . المكتبة المتاحة عبر هذه الصفحات، و التي سنعود إليها الحقا

اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات على مختلف الفئات الواردة في السؤال، فقد 

جاءت هي كذلك مماثلة لما ورد في الجدول السابق من حيث الرتبة األولى، التي تحصلت 

من مجموع اإلجابات  ٪21.95ئة األساتذة و الباحثين التابعين إلى الجامعة بنسبة عليها ف

من مجموع المكتبيين  ٪90المتعلقة بهذا النوع من الخدمات المكتبية، و هي نسبة تعادل 

للعالقة القوية التي تربط بين هذه  االمستجوبين بهذه المكتبة، و هو ما يمكن اعتباره تأكيد

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، التي توفر إمكانية اإلفادة من مختلف الفئة بالذات و 

تتلوها مباشرة  .الخدمات و التسهيالت المكتبية ببغض النظر عن الحيز الزماني و المكاني

        ثم فئة األساتذة . من المجموع ذاته ٪14.63الفئات األخرى التابعة للجامعة بنسبة 

تتبعها فئتي طلبة . من المجموع نفسه ٪12.19الجامعة بنسبة و الباحثون من خارج 

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪09.75التدرج و ما بعد التدرج من خارج الجامعة بنسبة 

بنسبة  ةفي الرتبة األخير ىاألخرثم تأتي الفئات . لكل واحدة منهما عن هذا السؤال

ي صورة واضحة عن توزيع نسب الشكل التال عطيو ي. فقط من المجموع ذاته 02.43٪

استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف فئات المستعملين بمكتبة جامعة 

     :منتوري قسنطينة، انطالقا من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة
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عن بعد بمكتبة جامعة توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة : 79 الشكل رقم

  منتوري قسنطينة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

أما من حيث توزيع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال على فئات المستفيدين، فتجدر 

تحصلت  اإلشارة مرة أخرى إلى أن فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة هي التي

و هو دليل آخر على . من مجموعها الكلي ٪19.2على أكبر قدر من اإلجابات بنسبة 

األهمية التي تحظى بها هذه الفئة من المستفيدين ضمن السياسة الخدماتية لمكتبة جامعة 

حيث تساوت كذلك  .منتوري قسنطينة من وجهة نظر المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

بالخدمات التقليدية و الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا كما هو الشأن اإلجابات المتعلقة 

أحمد عروة، حيث تحصل . بالنسبة للنتالئج الواردة في الجدول السابق الخاص بمكتبة د

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة، مع اإلشارة  ٪34.48كل واحدة منهما على نسبة 

في حين جاءت . اد عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبةإلى أن هذه النسبة تمثل كل أفر

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد لتحتل الرتبة األخيرة من حيث عدد اإلجابات الواردة 

إذ يمكن . من مجموعها الكلي ٪31.03عن هذه الفئة بنسبة متقاربة إلى حد كبير تقدر بـ 
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من  ٪90الواردة في الجدول السابق، لكونها تمثل اعتبار هذه النسبة مرتفعة مقارنة بتلك 

  :و هو ما يوضحه الشكل التالي. مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

  
توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من طرف فئة : 80 الشكل رقم

رأي المكتبيين المستجوبين من مجموع اإلجابات  األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب
  المتعلقة بهذه الفئة

  
بينما يوضح الشكل التالي توزيع النسب ذاتها، و إنما انطالقا من عدد أفراد عينة المكتبيين 

  :المستجوبين بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة

  
ري قسنطينة من طرف فئة توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة جامعة منتو: 81 الشكل رقم

  األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
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أما عن النتائج الواردة عن مكتبة المدرسة العليا لألساتذة، فقد جاءت موضحة في الجدول 

  :التالي

  مكتبة مدرسة األساتذة
  :الخدمات التي تقدمها مكتبتكم على فئات المستفيديناستعمال أنواع وزع حسب رأيك  -14.س

أنواع الخدمات                          
               

  فئات المستفيدين

خدمـات 
 % تقليديـة

خدمات 
. م. إلكتر
  .م

%  
خدمات 

. م. إلكتر
  .ب

  %  مج  %

طلبة تدرج مسجلين بمؤسستكم 
23.52  04  00  00  33.33  02  18.18  02  التعليمية

طلبة تدرج ال ينتمون إلى 
05.88  01  00  00  00  00  09.09  01  مؤسستكم التعليمية

طلبة ما بعد التدرج مسجلين 
23.52  04  00  00  33.33  02  18.18  02  بمؤسستكم التعليمية

طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى 
05.88  01  00  00  00  00  09.09  01  مؤسستكم التعليمية

ينتمون إلى أساتذة و باحثون 
23.52  04  00  00  33.33  02  18.18  02  مؤسستكم التعليمية

أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى 
05.88  01  00  00  00  00  09.09  01  مؤسستكم التعليمية

عمال و موظفون ينتمون إلى 
11.76  02  00  00  00  00  18.18  02  مؤسستكم التعليمية

  00  00  00  00  00  00  00  00  فئات أخرى

  100  17  00  00  35.29  06  64.7  11  الـمجـمــوع

توزيع استعمال أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من : 61 الجدول رقم
  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
أهم ما يالحظ من األرقام الواردة عن هذا الجدول المتعلق بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة 

  بقسنطينة، هو أن اإلجابات الواردة فيه اقتصرت على نوعين فقط من الخدمات المكتبية 

الخدمات التقليدية التي تحصلت على أكبر نسبة من اإلجابات على هذا السؤال بـ : و هما

من مجموعها الكلي، و الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا التي تحصلت على  64.7٪

بينما لم تسجل أي إجابة بالنسبة للخدمات اإللكترونية . من ذات المجموع ٪35.29نسبة 

من طرف المكتبيين  اعترافو هو ما يمكن اعتباره إشارة قوية أو . المتاحة عن بعد

وجود هذا النوع من الخدمات ضمن النظام الخدماتي المستجوبين بهذه المكتبة إلى عدم 

لهذه المكتبة، على عكس ما لوحظ في الجدولين السابقين أين تمت اإلشارة إلى تقديم 
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أحمد عروة و مكتبة جامعة منتوري . الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبتي د

التي أوردناها حول هذا ، على الرغم من التحفظات و المالحظات بنسب متفاوتة قسنطينة

و قد تنوع توزيع اإلجابات المتعلقة بالخدمات التقليدية على مختلف فئات  .الموضوع سابقا

المستفيدين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بشكل يكاد يكون متواز بينها كما هو موضح في 

ن اإلجابات الجدول، حيث تحصلت كل الفئات المنتمية إلى المدرسة على النسبة ذاتها م

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من  ٪18.18بحصول كل واحدة منها على نسبة 

في حين . الخدمات، و هي نسبة توازي كل أفراد المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

تحصلت الفئات األخرى من خارج المدرسة هي كذلك على النسبة ذاتها من اإلجابات 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بالخدمات  ٪09.09على نسبة  بحصول كل واحدة منها

و يشير الشكل . باستثناء الفئات األخرى إلى لم تسجل أية إجابة عن هذا السؤال. التقليدية

التالي إلى النتائج و النسب نفسها، و لكن انطالقا من مجموع عدد المكتبيين المستجوبين 

  :بهذه المكتبة

  
نسب استعمال الخدمات التقليدية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من توزيع : 82 الشكل رقم

  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
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أما عن اإلجابات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، فقد اقتصرت على ثالث 

المسجلين بالمدرسة، طلبة ما بعد التدرج المسجلين فئات فقط ممثلة في فئات طلبة التدرج 

بالمدرسة و األساتذة و الباحثين التابعين إلى المدرسة، حيث تحصلت كل فئة على النسبة 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من  ٪33.33ذاتها من اإلجابات و المقدرة بـ 

مال الفهارس اإللكترونية المتاحة و قد يعني ذلك اقتصار استع. الخدمات لكل واحدة منها

محليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من طرف فئات المستفيدين التابعين إلى هذه 

.        المؤسسة التعليمية بمختلف درجاتهم العلمية و مستوياتهم، ألسباب أوردناها سابقا

أفراد عينة المكتبيين  و يوضح الشكل التالي توزيع هذه النتائج انطالقا من مجموع

  :المستجوبين بهذه المكتبة

  
توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة : 83 الشكل رقم

  بقسنطينة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  
  

أما من حيث توزيع النتائج الواردة عن هذا السؤال على مختلف فئات المستفيدين، فقد 

جاءت هي كذلك شبه متوازية فيما بينها، حيث تحصلت الفئات الثالث التالية التابعة 

طلبة التدرج، طلبة ما بعد التدرج و األساتذة و الباحثون على أكبر : للمدرسة الممثلة في
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من المجموع الكلي لإلجابات الواردة عن هذا السؤال لكل  ٪23.52 نسبة إجابة تقدر بـ

من المجموع  ٪11.76تلتها فئة العمال و الموظفون التابعون للمدرسة بنسبة . واحدة منها

من ذات  ٪05.88ذاته، ثم الفئات األخرى من خارج المدرسة التي تحصلت على نسبة 

و قد . جل أية إجابة على هذا السؤالالمجموع، باستثناء الفئات األخرى التي لم تس

اإلجابات المتعلقة بفئة األساتذة و الباحثين التابعين للمدرسة على الخدمات  اقتصرت

من  ٪50التقليدية و الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بحصول كل واحدة منهما على 

   : مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة، و هو ما يوضحه الشكل التالي

  

  
توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من : 84 الشكل رقم

طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المدرسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموع 
  اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة

  
ا انطالقا من عدد أفراد عينة المكتبيين بينما يوضح الشكل التالي توزيع النسب ذاتها، و إنم

  :المستجوبين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

50%50%

0%
خدمات تقلیدیة

خدمات إلكترونیة محلیة

خدمات إلكترونیة عن بعد
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توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من : 85 الشكل رقم

المستجوبين من مجموعهم طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين 
 الكلي
 

و مما سبق، نستنتج بأن الخدمات التقليدية هي األكثر استعماال من طرف مجموع فئات 

المستفيدين بالمكتبات الجامعية الثالث المدروسة، حيث يقدر متوسط نسبة استعمالها من 

مهنية ، و هذا يعبر على ترسخ هذا النوع من الخدمات في الممارسات ال٪53.72طرفهم 

و الخدماتية للمكتبات الجامعية محل الدراسة، و على اعتبارها عنصرا أساسيا في نظامها 

الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثانية من بينما جاءت . الخدماتي بشكل عام

، وهو ٪33.48حيث متوسط نسبة استعمالها بالمكتبات الجامعية المدروسة، الذي يقدر بـ 

يمكن اعتباره دليال على الوجود الفعلي لهذا النوع من الخدمات بالمكتبات الجامعية ما 

المدروسة بسبب التقدم الملحوظ لمشاريع األتمتة بها كما تم تأكيده لنا من طرف مسؤولي 

هذه المكتبات عند مقابلتهم، و هو ما أدى إلى تمكينها من عرض هذا النوع من الخدمات 

داخل ) OPAC(ين، ال سيما من خالل إتاحتها للفهارس اإللكترونية إلى جمهور المستفيد

في حين . التي تعتبر من أهم أشكال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليامحيط جدرانها، 

جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد في الرتبة األخيرة من حيث متوسط نسبة 

المكتبات الجامعية المدروسة، بمعدل استعمالها من طرف مختلف فئات المستفيدين ب

هي نسبة مرشحة للتقلص أكثر إذا ما أزيل اللبس و . ٪12.79 يقدر بـضعيف استعمال 
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المسجل لدى فئة من المكتبيين المستجوبين حول مفهوم هذا النوع من الخدمات الذي 

رة هذا يدل مو . يتعدى مجرد تقديم صفحات إعالنية عن المكتبة عبر شبكة اإلنترنت

أخرى على عدم ارتقاء المكتبات الجامعية المدروسة إلى مستويات تمكنها من إتاحة هذا 

    . النوع من الخدمات ضمن منظومتها الخدماتية ألسباب سنحاول التعرض إليها الحقا

و يقدم الشكل التالي صورة واضحة عن متوسط نسبة اإلستعمال لكل نوع من الخدمات 

   :الث محل الدراسةبالمكتبات الجامعية الث

  
متوسط نسب استعمال أنواع الخدمات بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي : 86 الشكل رقم

  المكتبيين المستجوبين 
و في السياق ذاته، يوضح الجدول التالي توزيع متوسط نسب استعمال كل نوع من أنواع 

  :الجامعية المدروسة الخدمات المكتبية من طرف مختلف فئات المستفيدين بالمكتبات

أنواع الخدمات                                                 
               

  فئات المستفيدين

خدمـات 
 تقليديـة

خدمات 
. م. إلكتر
  .م

خدمات 
. م. إلكتر
  .ب

  موعمجال

  100  09.77  44.07  46.15  طلبة تدرج مسجلين بمؤسستكم التعليمية
 100  08.88  17.97  73.12  إلى مؤسستكم التعليميةطلبة تدرج ال ينتمون 

 100  14.21  41.5  44.27  طلبة ما بعد التدرج مسجلين بمؤسستكم التعليمية
 100  08.88  17.97  73.12  طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية
 100  19.11  40.44  40.44  أساتذة و باحثون ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية

 100  12.83  16.93  70.22  أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية
 100  12.85  17.93  69.2  عمال و موظفون ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية

 100  12.5  29.16  58.33  فئات أخرى
متوسط نسب استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية : 62 الجدول رقم

 المدروسة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين
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يشير هذا الجدول إلى متوسطات نسب استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من 

       طرف مختلف فئات المستفيدين، حيث تم حساب هذه المعدالت انطالقا من األرقام 

      ، السابقة المتعلقة بالمكتبات الجامعية المدروسةو النتائج الواردة في الجداول الثالثة 

و بالتحديد، انطالقا من نسب اإلستعمال المتعلقة بكب فئة على حدا من فئات المستفيدين 

  .الواردة في تلك الجداول الثالث

و تؤكد النتائج المحصل عليها في هذا الجدول، تلك الواردة في الجداول الثالثة السابقة من 

. يب أنواع الخدمات حسب وتيرة استعمالها من طرف المستفيدين بمختلف فئاتهمحيث ترت

حيث يتضح جليا من خالل األرقام الواردة في هذا الجدول بأن الخدمات التقليدية هي التي 

مقارنة بالنوعين اآلخرين من الخدمات تحظى بأكبر معدل استعمال من طرف كل الفئات 

طات استعمال هذا النوع من الخدمات لدى فئات حيث سجلت أكبر متوس. المكتبية

المستفيدين من خارج المؤسسة التعليمية، تتصدرها فئة طلبة التدرج و طلبة ما بعد التدرج 

. لكل واحدة منهما ٪73.12من خارج المؤسسة التعليمية بمتوسط نسبة استعمال يقدر بـ 

ة التعليمية بمتوسط نسبة ن من خارج المؤسسيتتبعهما مباشرة فئة األساتذة و الباحث

و قد ال يعني ذلك بأن الخدمات التقليدية بالمكتبات الجامعية . ٪70.22استعمال يصل إلى 

المدروسة تستعمل أكثر من طرف فئات المستفيدين من خارج المؤسسة المؤسسات 

التعليمية التي تتبع لها هذه المكتبات، إذ يمكن أن يفسر ذلك بعدم تمتع هذه الفئات 

لتسهيالت نفسها التي تتمتع بها الفئات األخرى التابعة إلى المؤسسة التعليمية في استعمال با

و اإلفادة من أنواع الخدمات األخرى الممثلة في الخدمات اإللكترونية سواء تلك المتاحة 

و هو ما يجعل معدالت . محليا أو عن بعد، كونها ال تحظى باألولوية كما اشرنا إليه سابقا

لها للخدمات التقليدية أكبر من المعدالت المسجلة لدى بقية الفئات األخرى المنتمية استعما

    .   إلى المؤسسة التعليمية

و في السياق ذاته، تأتي الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثانية من حيث 

، حيث سجلت أكبر معدالت متوسط نسب االستعمال من طرف مختلف فئات المستفيدين

طلبة التدرج استعمالها لدى فئات المستفيدين التابعين للمؤسسة التعليمية، تتصدرها فئة 

، تتبعها فئة طلبة ما بعد التدرج بمعدل استعمال ٪44.07بمتوسط نسبة استعمال يقدر بـ 
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. ٪40.44، ثم فئة األساتذة و الباحثين بمتوسط نسبة استعمال يصل إلى ٪41.5يقدر بـ 

أما أدنى نسبة متعلقة بمعدل استعمال هذا النوع من الخدمات، فقد سجلت لدى فئة األساتذة 

، و هو ما 16.93و الباحثين من خارج المؤسسة التعليمية بمتوسط نسبة استعمال يقدر بـ 

في استعمال هذا النوع من هذه الفئة من المستفيدين  يشير إلى الصعوبات التي تواجهقد 

أما عن الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، . المكتبات الجامعية محل الدراسةب تالخدما

فقد جاءت معدالت استعمالها من طرف مختلف فئات المستفيدين ضعيفة مقارنة بالنوعين 

السابقين من الخدمات المكتبية، حيث سجل أعلى معدل استعمال لهذا النوع من الخدمات 

بمتوسط نسبة استعمال يصل إلى  ثين التابعين للمؤسسة التعليميةلدى فئة األساتذة و الباح

، تتبعها مباشرة فئة طلبة ما بعد التدرج المسجلين بالمؤسسة التعليمية بمتوسط 19.11٪

، و هو ما يمكن اعتباره إشارة من طرف المكتبيين ٪14.21نسبة استعمال يقدر بـ 

فئتين من المستفيدين فيما يتعلق باستعمال المستجوبين إلى األولوية الموجهة لدى هاتين ال

بينما سجل أدنى معدل استعمال لهذا النوع من . الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد

الخدمات لدى فئتي طلبة التدرج و طلبة ما بعد التدرج من خارج الجامعة بمتوسط نسبة 

  .لكل واحدة منهما ٪08.88استعمال يقدر بـ 

سجل لدى فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية، و هناك استثناء واحد 

التي ستشكل مجال دراسة الجزء الثاني من الدراسة الميدانية، يتمثل في كونها الفئة 

الوحيدة التي تساوت فيها متوسطات نسب استعمال الخدمات التقليدية و الخدمات 

منهما على متوسط نسبة استعمال يقدر بـ اإللكترونية المتاحة محليا، بحصول كل واحدة 

من طرف هذه الفئة من المستفيدين، بينما قدر متوسط نسبة استعمال الخدمات  40.44٪

و يوضح . كما رأينا أعاله ٪19.11اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف هذه الفئة بـ 

أنواع الخدمات المكتبية من طرف فئة كل نوع من الشكل التالي توزيع معدالت استعمال 

    :  األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية
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متوسط نسب استعمال أنواع الخدمات بالمكتبات الجامعية المدروسة من طرف فئة : 87 الشكل رقم

  األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية حسب رأي المكتبيين المستجوبين
  

  :ات الجامعية المدروسةإتاحتها من طرف المكتب طرقالخدمات اإللكترونية و  -5-5

هذا، و بغية معرفة ما هي أكثر أنواع الخدمات المكتبية التقليدية استعماال من طرف 

 15مختلف فئات المستفيدين بالمكتبات الجامعية الثالثة المدروسة، أوردنا السؤال رقم 

  :في الجدول التالي الذي جاءت نتائجه ممثلة
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  :التي تقدمها مكتبتكم؟ الخدمات التقليديةما هي  -15.س

  دمـةـالخ
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  1ع.أ.م

  2م.ج.م
  %  3أ.ع.م  %  2

  14.08  20  18.18  02  14.49  10  12.9  08  توفير فضاءات للمطالعة الداخلية

  14.08  20  18.18  02  14.49  10  12.9  08  اإلعــارة الداخليــة

  14.08  20  18.18  02  14.49  10  12.9  08  اإلعــارة الخارجيــة

  12.67  18  09.09  01  13.09  09  12.9  08  الخدمــة المرجعيــة

  12.67  18  18.18  02  11.59  08  12.9  08  التعريـف بالمقتنيـات الجديدة

  11.26  16  09.09  01  10.14  07  12.9  08  البحث في الفهارس الورقية

  07.04  10  00  00  05.79  04  09.67  06  فضاءات للعمل الجماعيتوفير 

  05.63  08  00  00  04.22  06  03.22  02  تكويــن المستفيديـن

  03.52  05  09.09  01  04.34  03  01.61  01  اإلعـارة ما بيـن المكتبـات

  02.81  04  00  00  01.44  01  04.83  03  خدمـات أخـرى

  02.11  03  00  00  01.44  01  03.22  02  خدمة التصوير و االستنساخ

  100  142  07.74  11  48.59  69  43.66  62  وعـجـمـمـال

المكتبات الجامعية المدروسة المقدمة من طرف أنواع الخدمات المكتبية التقليدية : 63 الجدول رقم
 حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
من طرف المكتبات الجامعية  مقدمةيوضح هذا الجدول أنواع الخدمات المكتبية التقليدية ال

ا من خالل الجداول السابقة بأنها تشكل أكثر أنواع الخدمات المكتبية نالتي علم المدروسة،

استعمال مقارنة بحصولها على أكبر معدالت  اتاستعماال من طرف المستفيدين بهذه المكتب

ولة معرفة بالنوعين اآلخرين من الخدمات المكتبية، و الهدف من هذا الجدول هو محا

حسب  المكتبات الجامعية مدروسةمن طرف األكثر تقديما أنواع الخدمات المكتبية التقليدية 

ن صورة اكثر وضوحا عن النظام يتكويتسنى لنا لكي  ،رأي المكتبيين المستجوبين

الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة، و هو ما سوف يمكننا الحقا من وضع مخطط 

، و مخططات أخرى خاصة من جهة خدمات للمكتبات المدروسةشامل لنظام عرض ال

وفق النموذج الذي تطرقنا إليه في الجانب النظري من جهة أخرى، بكل مكتبة على حدا 

  .لدراستنا

                                                
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .نةالمكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطی  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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األرقام الواردة في الجدول بأن هناك ثالث أنواع من الخدمات التقليدية التي تشكل  و تشير

بالمكتبات الجامعية المدروسة، بحصولها على كل النواة الرئيسية لنظام عرض الخدمات 

توفير فضاءات للمطالعة الداخلية، : اإلجابات الواردة عن هذا السؤال و هي خدمات

من  ٪14.08اإلعارة الداخلية و اإلعارة الخارجية، بحصول كل واحدة منها على نسبة 

سبة توازي كل أفراد المجموع الكلي إلجابات الواردة عن هذا السؤال، علما بأن هذه الن

الخدمة المرجعية و التعريف بالمقتنيات : تتبعها خدمتي. عينة المكتبيين المستجوبين

من مجموع اإلجابات، أو ما يعادل  ٪12.67الجديدة بحصول كل واحدة منهما على نسبة 

تليهما خدمة البحث في الفهارس الورقية التي  .من مجموع أفراد العينة المدروسة 90٪

من مجموع أفراد  ٪80من مجموع اإلجابات، و هي نسبة توازي  ٪11.26تحصلت على 

من المجموع الكلي  ٪07.04ثم خدمة توفير فضاءات للعمل الجماعي بنسبة . الهينة

التي تحصلت فخدمة تكوين المستفيدين  .لإلجابات، أي ما يعادل نصف أفراد عينة الدراسة

من مجموع اإلجابات، علما بأن أكبر معدل لإلجابات عن هذا النوع  ٪05.63على نسبة 

من  ٪60من الخدمات التقليدية سجل لدى مكتبة جامعة منتوري قسنطينة بحصولها على 

مجموع عينة المكتبيين بهذه المكتبة، و هي نسبة معتبرة قد تعبر عن الجهود التي تبذلها 

طرق البحث عن المعلومات و الوثائق حول في تكوين المستفيدين من خدماتها هذه المكتبة 

مقارنة بالمكتبات األخرى، التي سجلت  و كيفية اإلفادة من خدماتها بأمثل السبل و الوسائل

نسب إجابة ضعيفة عن هذا النوع من الخدمات التقليدية، حيث قدرت نسبة اإلجابة عنه 

ن مجموع أفراد عينة المكتبيين بها، في حين لم تسجل أي م ٪25أحمد عروة بـ. بمكتبة د

إجابة عن هذه الخدمة بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، و هو ما قد يعبر عن عدم وجود 

هذه الخدمة ضمن النظام الخدماتي لهذه المكتبة، ألسباب يمكن أن تعود إلى قلة اإلمكانيات 

ثم تأتي الخدمات األخرى غير تلك  .كتبةو خاصة قلة العنصر البشري المؤهل بهذه الم

      الواردة في السؤال، و الممثلة أساسا في خدمات توفير الكتب القديمة و المخطوطات 

من  ٪02.81و كتب البراي الموجهة لذوي الحاجات الخاصة، بنسبة ضعيفة تقدر بـ 

بينما جاءت . من مجموع أفراد عينة الدراسة ٪20مجموع اإلجابات، و هو ما يعادل 
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في الرتبة األخيرة من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها  االستنساخخدمة التصوير و 

فقط من  ٪15من هذا المجموع، و هو ما يعادل  ٪02.11عن هذا السؤال بنسبة تقدر بـ 

مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة، و هو يؤدي بنا 

ل حول أسباب قلة اهتمام المكتبات الجامعية محل الدراسة بتقديم هذه الخدمة إلى التساؤ

التي يمكن أن تشكل مصدر دخل إضافي لها، فضال عن التسهيالت التي قد تقدمها 

للمستفيدين بتوفير الوقت و الجهد و الكلفة الالزمة لهم للحصول على هذه الخدمة في 

            .    أماكن أخرى خارج المكتبة

المقدمة من طرف المكتبات الجامعية أما عن أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا 

الذي جاءت  16المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، فقد طرحنا السؤال رقم 

 :نتائجه موضحة في الجدول التالي

  :خدمات ، هل هيللخدمات اإللكترونية المتاحة محليافي حالة تقديم مكتبتكم  -16.س

  الخـدمـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

-CD(توفيـر مصـادر إلـكترونيـة 
ROM(  

06  20  10  20.83  01  12.5  17  19.76  

توفيـر حواسيـب مرتبطـة بشبكـة 
  18.6  16  25  02  16.66  08  20  06  اإلنترنـت

توفيـر وسـائـط سمـعيـة 
  17.44  15  25  02  20.83  10  10  03  بصريـة

-CDالبحث في بنوك المعلومات على 
ROM أو على الخط  

04  13.33  06  12.5  01  12.5  11  12.79  

وثائـق المرقمنة من طرف إتـاحـة ال
  12.79  11  25  02  06.25  03  20  06  المكتبة

البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح 
  OPAC(  03  10  05  10.41  00  00  08  09.3(على الخط 

النفـاذ إلـى أرشيفـات توفيـر 
  04.65  04  00  00  04.16  02  06.66  02  مفتوحـة

توفـير النفـاذ إلى دوريـات 
  03.48  03  00  00  06.25  03  00  00  إلكترونيـة

  01.16  01  00  00  02.08  01  00  00  خدمات أخرى

  100  86  09.3  08  55.81  48  34.88  30  الـمـجـمـوع

                                                
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .قسنطینةمكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة ب  3
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ية المتاحة محليا المقدمة من طرف المكتبات لكترونالمكتبية اإلأنواع الخدمات : 64 الجدول رقم
  الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
على غرار الجدول السابق، يشير هذا الجدول إلى أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة 

المستجوبين محليا المقدمة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين 

بهذه المكتبات الثالث، إذ يتضح من خالل األرقام الواردة فيه بأن خدمة توفير المصادر 

هي الخدمة التي تحصلت على اكبر قدر من اإلجابات من ) CD-ROM(اإللكترونية 

من  ٪19.76طرف المكتبيين المستجوبين عن هذا السؤال، بنسبة إجابة تقدر بـ 

    من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين،  ٪85مجموعها الكلي، و هو ما يعادل 

و هي إشارة من طرف المكتبيين المستجوبين إلى الوجود الفعلي للوسائط اإللكترونية 

ضمن األرصدة الوثائقية للمكتبات المدروسة، حيث نالحظ بأن كل أفراد عينة المكتبيين 

منتوري قسنطينة أشاروا إلى تقديم هذا النوع من الوسائط  ةجامع المستجوبين بمكتبة

و قد يكون في ذلك إشارة منهم المعلوماتية ضمن الخدمات المقدمة من طرف مكتبتهم، 

، و هي مصلحة تم تجميع فيها كل الوسائط التابعة إلى هذه المكتبة DocElecإلى مصلحة 

ل منفرد أو تلك التي تم الحصول عليها في البصرية سواء تلك التي تم الحصول عليها بشك

مرافقة للكتب المطبوعة، قصد التعريف بها و تسهيل إتاحتها لدى مختلف  أدواتشكل 

بينما بلغت نسبة المكتبيين الذين أجابوا بوجود هذه . المستفيدين من خدمات المكتبة

ن بلغت في حي. من مجموعهم الكلي ٪75أحمد عروة . الوسائط ضمن خدمات مكتبة د

، مع اإلشارة إلى ٪50نسبة اإلجابة عن وجود هذه الوسائط بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة 

تكفل مصالح أخرى مستقلة من أن هذه المكتبة ال تتكفل إال بتسيير الوثائق الورقية بسبب 

الناحية اإلدارية و التنظيمية عن المكتبة بتسيير الوثائق السمعية البصرية و الوثائق 

لكترونية، باإلضافة إلى الخرائط المتواجدة بالمدرسة العليا لألساتذة، و هما مصلحتي اإل

السمعي البصري و مركز التوثيق المتخصص في الجغرافيا، و هو ما يحد من توحيد 

 .1إجراءات العمل و يصعب توفير هذه الوثائق للمستفيدين حسب تعبير مديرة هذه المكتبة

بينما تحصلت خدمة توفير حواسيب مرتبطة بشبكة اإلنترنت على الرتبة الثانية من حيث 
                                                

  .2007جوان  09معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   1
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من مجموعها الكلي، و هو  ٪18.6عدد اإلجابات الواردة عن هذا السؤال، بنسبة تقدر بـ 

من المجموع الكلي للمكتبيين المستجوبين، حيث أجاب كل المكتبيين  ٪80ما يوازي 

ت هذه الخدمة بمكتبتهم، في حين بلغ ة العليا األساتذة بوجودالمستجوبين بمكتبة المدرس

من مجموع المكتبيين  ٪80نسبة اإلجابة بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة عن هذه الخدمة 

حسب المعلومات  1998المستجوبين بها، على الرغم من وجود هذه الخدمة منذ سنة 

وجود هذه الخدمة بين الذين أجابوا كما بلغت نسبة المكتبي. 1المستقاة من مديرة المكتبة

و قد جاءت خدمة توفير الوسائط . من مجموعهم الكلي ٪75أحمد عروة . بمكتبة د

المحصل عليها وفق األرقام  األجوبةالسمعية البصرية في الرتبة الثالثة من حيث عدد 

وبين ، حيث أجاب كل المكتبيين المستج٪17.44الواردة في الجدول بنسبة إجابة تقدر بـ 

بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة بتقديم مكتبتهم لهذا النوع من الوسائط المعلوماتية التي 

تعتبر من أهم الوسائط المعلوماتية المقدمة من طرف هذه المكتبة، بسبب وجود مصلحة 

كما أجاب كذلك كل المكتبيين . المشار إليها سابقا بهذه المكتبة الوثائق السمعية البصرية

ين بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بتقديم مكتبتهم لخدمة توفير هذه الوثائق على المستجوب

الرغم من تسييرها من طرف مصلحة أخرى مستقلة عن المكتبة كما أشرنا إليه أعاله، 

حيث يتم تحويل الطلبات الموجهة إلى المكتبة حول هذه الوثائق إلى المصلحة المعنية 

حسب ما جاء في تصريحات مديرة  ي و تعاوني بينهمابتسييرها في إطار عمل تنسيق

-CD(ثم تأتي خدمتي البحث في بنوك المعلومات على الوسائط البصرية  .2المكتبة

ROM ( أو على الخط و إتاحة الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة في الرتبة الرابعة من

ففيما يتعلق بخدمة . لكل واحدة منهما ٪12.79حيث عدد اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

البحث في بنوك المعلومات سواء على الخط أو خارجه، تجدر اإلشارة إلى أن هناك مكتبة 

بعملية اإلشتراك للحصول على واحدة فقط من بين المكتبات الثالث المدروسة تقوم 

لمية تراخيص النفاذ إلى قواعد و بنوك المعلومات في مختلف التخصصات خاصة الع

والطبية منها، و هي مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، حيث بلغت نسبة اإلجابة على وجود 

                                                
  .2007جوان  08معلومات مستقاة من مدیرة مكتبة جامعة منتوري قسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   1
  .2007جوان  09المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم معلومات مستقاة من محافظة مكتبة   2
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و هو ما يؤدي بنا . من مجموع المكتبيين المستجوبين بها ٪60هذه الخدمة بهذه المكتبة 

أحمد عروة و مكتبة المدرسة . إلى التساؤل عن نسبة المكتبيين المستجوبين بمكتبتي د

في  ٪50الذين أجابوا بوجود هذه الخدمة بمكتباتهم، حيث بلغت تلك النسبة  العليا لألساتذة

إذ يمكن أن يفسر ذلك بأنه تم اإلشارة من طرف هؤالء المكتبيين إلى . كل واحدة منهما

قاعدة المعلومات التابعة للفهرس اإللكتروني لكلتا المكتبتين التي يمكن مساءلتها باستعمال 

أما عن خدمة توفير الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة،  .اح بهماالفهرس اإللكتروني المت

فالمالحظ أن هناك تفاوت في اإلجابات حول هذه الخدمة من مكتبة على أخرى، غير أن 

أهم مفارقة تتعلق بهذا النوع من الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، تتمثل في نسبة 

كل المكتبيين  أجابيا لألساتذة، حيث اإلجابة المحصل عليها بمكتبة المدرسة العل

المستجوبين بها بوجود هذه الخدمة بمكتبتهم، مع اإلشارة إلى عدم وجود أي برنامج أو 

مشروع لرقمنة الوثائق بهذه المكتبة، و أنه لم يتم مالحظة وجود هذه الخدمة ال من خالل 

المكتبة، و ال حتى من المعاينة الميدانية بهذه المكتبة، و ال من خالل تصريحات مديرة 

في حين بلغت نسبة المكتبيين الذين أجابوا بوجود هذه الخدمة . الوثائق التي تعرف بها

في إشارة منهم إلى مشروع المكتبة الرقمية الذي سخرت له  ٪75أحمد عروة . بمكتبة د

بمكتبة  فقط ٪30كما بلغت نسبة اإلجابة ذاتها . إمكانيات مادية و بشرية كبيرة بهذه المكتبة

جامعة منتوري، و قد يعود ذلك إلى التجربة الفتية لهذه المكتبة في مجال الرقمنة، حيث 

من الكتب المطبوعة لجأت هذه المكتبة مؤخرا إلى جهة خارجية لرقمنة مجموعة أولية 

، كما 1كمرحلة تجريبية لهذا المشروع الذي يعتبر حاليا في مرحلة التخطيط بهذه المكتبة

الوصول إلى مرحلة إتاحة الوثائق المرقمنة كنوع من أنواع الخدمات  أنه لم يتم

   .اإللكترونية المتاحة محليا بهذه المكتبة

و لم يخلو هذا الجدول من بعض المفارقات األخرى، أهمها تلك المتعلقة بخدمة البحث في 

إحدى  التي أشرنا سابقا إلى كونها تمثل) OPAC(الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط 

المكونات الرئيسية للخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات الجامعية الثالث 

غير أن هذه الخدمة تحصلت . المدروسة، بسبب التقدم الكبير في مشاريع الحوسبة بها
                                                

  .2007جوان  08معلومات مستقاة من مدیرة مكتبة جامعة منتوري قسنطینة في إطار مقابلة أجریت معھا یوم   1
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على الرتبة الخامسة من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها بنسبة ضعيفة تقدر بـ 

فقط من مجموع أفراد عينة  ٪40و هي نسبة توازي من مجموعها الكلي،  09.8٪

كما يالحظ في السياق ذاته بأنه لم يتم تسجيل أي إجابة متعلقة بهذه . المكتبيين المستجوبين

الخدمة بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، على الرغم من الجهود المعتبرة المبذولة بهذه 

، حيث تم Syngebباعتماد برمجية  2000المكتبة في عملية الحوسبة التي بدأت في سنة 

     .12005االنتهاء من إدخال كل الرصيد الوثائقي للمكتبة بهذا النظام اآللي خالل سنة 

 ٪50و من جهتها، فقد بلغت نسبة افجابة عن هذه الخدمة بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة 

من مجموع المكتبيين المستجوبين بها، على الرغم كذلك من كون البدايات األولى لعملية 

في حين بلغت . Syngebباستعمال نظام  1994الحوسبة بهذه المكتبة ترجع إلى سنة 

أحمد عروة، على الرغم من أن هذه المكتبة . فقط بمكتبة د ٪37.5نسبة اإلجابة ذاتها 

ر السباقة إلى الشروع في عملية الحوسبة، حيث تم اإلنتهاء من تمتلك تجربة طويلة و تعتب

حوسبة كل الرصيد الوثائقي لهذه المكتبة باستعمال نظام آلي مصمم محليا خالل سنة 

و من بين المفارقات األخرى المالحظة في الجدول، تلك المتعلقة بخدمة توفير  .19922

من  ٪04.65اإلجابة عن هذه الخدمة  النفاذ إلى األرشيفات المفتوحة، حيث بلغت نسبة

حيث من مجموع أفراد العينة المدروسة،  ٪20المجموع الكلي لإلجابات، بما يوازي 

أحمد عروة التي . اقتصرت اإلجابة عن هذا النوع من الخدمات اإللكترونية على مكتبتي د

من مجموع المكتبيين المستجوبين بها، مكتبة جامعة منتوري قسنطينة التي  ٪25سجلت 

أية خدمة لها عالقة بتوفير هذا  غير أنه ال توجد. من المجموع ذاته ٪20سجلت نسبة 

من اإلجابة النوع من الوثائق بالمكتبات الجامعية المدروسة، إذ يمكن أن تفسر هذه النسبة 

المستودعات الجيد لهذه الفئة من المكتبيين لمفهوم  بعدم الفهم ،و إن كانت ضعيفة

بينما تحصلت خدمة توفير النفاذ إلى الدوريات  .األرشيفات المفتوحةاإللكترونية و 

اإللكترونية على الرتبة السابعة من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال بنسبة 

موع أفراد عينة فقط من مج ٪15من مجوعها الكلي، و هي نسبة توازي  03.48٪
                                                

  .2007جوان  09أجریت معھا یوم  معلومات مستقاة من محافظة مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة في إطار مقابلة  1
  .2007جوان  07أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة في إطار مقابلة أجریت معھ یوم . معلومات مستقاة من مدیر مكتبة د  2
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المكتبيين المستجوبين، حيث اقتصرت اإلجابة على هذا النوع من الخدمات اإللكترونية 

من مجموع المكتبيين  ٪30المتاحة محليا على مكتبة جامعة منتوري قسنطينة بنسبة 

المستجوبين بها، و يمكن أن يفسر ذلك إلى كونها المكتبة الوحيدة من بين المكتبات 

ي تقوم باإلشتراك للحصول على تراخيص النفاذ للدوريات اإللكترونية  في المدروسة الت

و أخيرا، تأتي . مختلف التخصصات باإلضافة إلى قواعد المعلومات التي أشرنا إليها سابقا

الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال في الرتبة األخيرة من حيث عدد اإلجابات 

من مجموعها الكلي، حيث اقتصرت  ٪01.16ا تقدر بـ المحصل عليها، بنسبة ضعيفة جد

هذه الفئة من الخدمات على إجابة واحدة فقط من مكتبة جامعة منتوري قسنطينة دون 

  .غيرها، تتعلق بخدمة البراي المقدمة لفائدة ذوي الحاجات الخاصة من طرف هذه المكتبة

  المكتبات المدروسة علـى أمـا عن توزيع النتائج الواردة في الجدول على كل مكتبة من

حدا، فإنه يتضح بشكل جلي حسب اإلجابات المقدمة من طرف المكتبيين المستجوبين 

أحمد عروة بأن أهم الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المقدمة من طرف . بمكتبة د

، توفير )CD-ROM(توفير المصادر اإللكترونية : مكتبتهم تتمثل في الخدمات التالية

مرتبطة بشبكة اإلنترنت و إتاحة الوثائق المرقمنة بواسطة المكتبة بحصول كل  حواسيب

تتلوها . من مجموع المكتبيين المستجوبين بها ٪75واحدة منها أعلى نسبة إجابة يقدر بـ 

من  ٪50خدمة البحث في قواعد المعلومات على الخط أو خارجه بنسبة إجابة تقدر بـ 

     ) OPAC(ي الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط المجموع ذاته، فخدمتي البحث ف

من المجموع نفسه لكل  ٪37.5و توفير الوسائط السمعية البصرية بنسبة إجابة تقدر بـ 

      مع اإلشارة إلى التحفظات  -واحدة منهما، ثم خدمة النفاذ إلى األرشيفات المفتوحة 

من  ٪25ى نسبة إجابة تقدر بـ التي تحصلت عل -و المالحظات الواردة حولها أعاله 

في حين لم تسجل أية إجابة حول خدمة توفير النفاذ إلى الدوريات . المجموع ذاته

و يوضح . اإللكترونية و الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال بهذه المكتبة

أحمد  .الشكل التالي توزيع نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة د

  :عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي
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أحمد عروة حسب رأي . نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة د: 88 الشكل رقم
  المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي

في الجدول إلى أن أهم أما عن مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، فتشير األرقام المتعلقة بها 

أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المقدمة من طرفها حسب رأي المكتبيين 

و توفير  )CR-ROM(المستجوبين بها تتمثل في خدمتي توفير المصادر اإللكترونية 

الوسائط السمعية البصرية بحصول كل واحدة منهما على كل اإلجابات الواردة عن هذا 

 ٪80عهما خدمة توفير حواسيب مرتبطة بشبكة اإلنترنت بنسبة إجابة تقدر بـ السؤال، تتب

من مجموع المكتبيين المستجوبين بها، ثم خدمة البحث في بنوك المعلومات على الخط أو 

بنسبة  –مع اإلشارة إلى أنه يتم توفير هذه الخدمة على الخط فقط بهذه المكتبة  –خارجه 

تتلوها خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط . من المجموع ذاته 60٪

)OPAC (–  و المتعلقة مع التذكير بالمالحظات المتعلقة بهذه الخدمة الواردة أعاله

من  ٪50التي تحصلت على نسبة إجابة تقدر بـ  –بالمكتبات الجامعية الثالث المدروسة 

وثائق المرقمنة من طرف المكتبة و توفير النفاذ إلى ، فخدمتي إتاحة الذات المجموع

من المجموع نفسه لكل واحدة منهما، ثم تأتي خدمة  ٪30الدوريات اإللكترونية بنسبة 

من المجموع ذاته مع  ٪20توفير النفاذ إلى األرشيفات المفتوحة التي تحصلت على 

تتبعها في الرتبة األخيرة اإلشارة كذلك إلى التحفظات الواردة حول هذه الخدمة أعاله، 

فقط من  ٪10الخدمات األخيرة غير تلك الواردة في السؤال بنسبة إجابة تقدر بـ 
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و يوضح الشكل التالي توزيع نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية . المجموع ذاته

المتاحة محليا بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من 

   :  عهم الكليمجمو

  
نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة : 89 الشكل رقم

  حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

أما فيما يتعلق مكتبة المدرسة العليا لألساتذة، فتشير النتائج الواردة في الجدول إلى أن أهم 

الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المقدمة من طرفها حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

على  –إتاحة الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة : بها تتمثل في الخدمات الثالث التالية

، توفير وسائط -من عدم وجود أي برنامج للرقمنة بهذه المكتبة كنا رأينا سابقا الرغم 

على الرغم من أن تسيير و إتاحة هذا النوع من الوثائق يتم من طرف  –سمعية بصرية 

و توفير حواسيب مرتبطة بشبكة  –مصلحة أخرى مستقلة عن المكتبة كما رأينا سابقا 

لى كل إجابات المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة، اإلنترنت، بحصول كل واحدة منها ع

على الرغم من عدم  –تتلوها خدمتي البحث في بنوك المعلومات على الخط أو خارجه 

و توفير المصادر  –وجود هذه الخدمة ضمن الخدمات المقدمة من طرف هذه المكتبة 

مع التذكير بالمالحظة ذاتها المتعلقة بالوسائط السمعية  –) CD-ROM(اإللكترونية 

100% 100%

80%

60%

50%

30% 30%

20%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

مصادر 
إلكترونیة

وثائق سمعیة 
بصریة

إتصال 
باإلنترنت

بنوك معلومات فھرس 
إلكتروني

وثائق مرقمنة دوریات 
إلكترونیة

أرشیفات 
مفتوحة

خدمات أخرى

مصادر إلكترونیة
وثائق سمعیة بصریة
إتصال باإلنترنت
بنوك معلومات
فھرس إلكتروني
وثائق مرقمنة
دوریات إلكترونیة
أرشیفات مفتوحة
خدمات أخرى



 الخدمات المكتبیة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة : الفصل الخامس
 

381 
 

بينما لم تسجل أية . من المجموع ذاته ٪50، بحصول كل واحدة منهما على -البصرية 

إجابة لبقية األنواع األخرى للخدمات اإللكترونية المتاحة محليا الواردة في الجدول بهذه 

نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية و يوضح الشكل التالي من جهته توزيع  .المكتبة

المتاحة محليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

      :بها من مجموعهم الكلي

  
نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة : 90 الشكل رقم

  رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكليبقسنطينة حسب 
  

و بغية معرفة طريقة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات الجامعية 

  :الذي جاءت نتائجه موضحة في الجدول التالي 17المدروسة، طرحنا السؤال رقم 
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  :، هل يتم ذلكمحلياللخدمات اإللكترونية المتاحة في حالة تقديم مكتبتكم  -17.س 

  الخـدمـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

عبر شبكـة محليـة داخـل 
  المكتبـة

06  66.66  02  66.66  01  100  09  69.23  

عبر شبكـة محليـة داخل البنايـة 
  30.76  04  00  00  33.33  01  33.33  03  المركزيـة للمجمـع الجامعي

تربط كل المالحق عبر شبكة محلية 
  00  00  00  00  00  00  00  00  األخرى التابعة للمؤسسة التعليمية

  100  13  07.69  01  23.07  03  69.23  09  الـمـجـمـوع

ية المتاحة محليا المقدمة من طرف المكتبات لكترونطرق إتاحة الخدمات المكتبية اإل: 65 الجدول رقم
  المستجوبينالجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين 

  

اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات المكتبية يشير هذا الجدول إلى طرق إتاحة الخدمات 

و أالجامعية الثالث المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، بغية معرفة النطاق 

، سواء كان نطاقا ضيقا بكل مكتبة من جهة المجال المكاني الذي تعرض فيه تلك الخدمات

المكتبة، أو نطاقا أوسع عبر شبكة معلوماتية محلية  داخلمحلية  ةشبكة معلوماتيعبر 

تغطي كل البناية المركزية للمؤسسة التعليمية، أو نطاقا أكثر اتساعا عبر شبكة معلوماتية 

تربط كل المالحق األخرى التابعة للمؤسسة التعليمية و هو أمر ينطبق على جامعة 

نة ية التابعة لها عبر مختلف نقاط مدير المالحق الجامعمنتوري قسنطينة التي تنتش

أخرى  أماكنتي فتحت فروعا جديدة لها في قسنطينة، و كذلك جامعة األمير عبد القادر ال

 معرفة مدى إلمام كما نهدف من خالل طرح هذا السؤال إلى ،مستقلة عن بنايتها المركزية

روسة بالتكنولوجيات و التقنيات ذات العالقة المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المد

بالشبكات المعلوماتية المستعملة إلتاحة الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة محليا التي 

جابات المحصل عليها مع إلتقدمها مكتباتهم من جهة أخرى، حيث سنقوم بمقارنة نتائج ا

السؤال نفسه، و هو ما سوف المعلومات المستقاة من مدراء المكتبات المدروسة حول 

يمكننا من معرفة مدى اطالع المكتبيين المستجوبين على الجهود المبذولة من طرف 

مؤسساتهم التعليمية في االستثمار في مجال التكنولوجيات المستعملة في عرض خدماتها 
                                                

  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .ة اإلخوة منتوري قسنطینةالمكتبة المركزیة لجامع  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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م و تجدر اإلشارة بداية، إلى أن كل المكتبات الجامعية الثالث المدروسة تقد .المكتبية

خدماتها اإللكترونية المتاحة محليا عبر شبكة محلية داخل المكتبة، مع اإلشارة إلى وجود 

مشاريع لوضع شبكة محلية داخل البناية المركزية لكل مؤسسة تعليمية تمكن من إتاحة 

الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة محليا عبرها، سيتم الشروع في تحقيقها على المدى 

غير . المعلومات المستقاة من مدراء المكتبات الجامعية الثالث المدروسة المتوسط حسب

أنه ما يالحظ من خالل النتائج الواردة في هذا الجدول، هو قلة اإلجابات الواردة عن هذا 

فقط من مجموع أفراد عينة  ٪65السؤال من جهة، حيث قدرت نسبة اإلجابة علية بـ 

بمثل هذه يدل على عدم إلمام فئة من هؤالء المكتبيين  المكتبيين المستجوبين، و هو ما قد

األمور المتعلقة بالتكنولوجيات المستخدمة في تقديم الخدمات المكتبية مما أدى بهم إلى عدم 

كما لوحظ كذلك من خالل النتائج الواردة في الجدول، عدم . اإلجابة عن هذا السؤال

المستجوبين مع المعلومات المقدمة من  تطابق اإلجابات المقدمة من طرف بعض المكتبيين

طرف مدراء المكتبات الجامعية محل الدراسة حول نوعية الشبكات المستعملة في إتاحة 

حيث بلغت نسبة  .الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف مكتباتهم من جهة أخرى

إلتاحة الخدمات المكتبيين الذين أجابوا باستعمال شبكة محلية داخل المكتبة كوسيلة 

فقط من  ٪45، و هو ما يعادل ٪69.23اإللكترونية المتاحة محليا من طرف مكتباتهم 

في حين توجهت النسبة المتبقية من اإلجابات المقدرة بـ . مجموع أفراد العينة المدروسة

كوسيلة  شبكة محلية داخل البناية المركزية للمؤسسة التعليميةنحو استعمال  30.76٪

، مع العلم بأن هذه النسبة لخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف المكتبةإلتاحة ا

من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين، و هذا ما يتناقض مع المعلومات  ٪20تمثل 

المستقاة من مدراء المكتبات الثالث حول هذا األمر، و هو ما يدل مرة أخرى على عدم 

. التكنولوجيات المسخرة في هذا المجال من طرف مكتباتهمفئة من المكتبيين بال هذه إلمام

أما من حيث توزيع النتائج على كل مكتبة على حدا، فيالحظ بأن أكبر نسبة من اإلجابات 

من مجموعها  ٪69.23أحمد عروة، حيث قدرت بـ . عن هذا السؤال سجلت لدى مكتبة د

بة الذين قدموا جوابا صحيحا عن بلغت نسبة المكتبيين المستجوبين بهذه المكت إذالكلي، 
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، و هو ما قد يدل على وجود وعي و معرفة تكنولوجية مقبولة لدى ٪75هذا السؤال 

من  ٪37.5في حين بلغت نسبة اإلجابات الخاطئة عن هذا السؤال . المكتبيين بهذه المكتبة

نة، فقد أما عن مكتبة جامعة منتوري قسنطي. جوبين بهذه المكتبةمجموع المكتبيين المست

فقط من مجموعها الكلي، حيث  ٪23.07كانت اإلجابات الواردة عنها قليلة جدا تقدر بـ 

فقط من المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة جوابا صحيحا عن هذا السؤال، بينما  ٪20قدم 

في حين لم ترد عن مكتبة المدرسة العليا لألساتذة إال . منهم جوابا خاطئا عنه ٪10قدم 

 ٪50ة تمثل جابمع العلم بأن هذه اإل. احدة عن هذا السؤال، و هي إجابة صحيحةإجابة و

  .   من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة بسبب قلة عددهم

و بغية معرفة أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية 

الذي جاءت نتائجه  18طرحنا السؤال رقم المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، 

      :على النحو التالي
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  :، هل هي خدماتللخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدفي حالة تقديم مكتبتكم  -18.س

  الخـدمـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح 
  OPAC Web(  02  09.52  07  26.92  00  00  09  18.36(على الوب 

  18.36  09  50  01  19.23  05  14.28  03  البحـث فـي بنـوك معلومـات

إتاحـة الوثائـق المرقمنـة من طرف 
  16.32  08  50  01  11.53  03  19.04  04  المكتبة

توفيـر النفـاذ إلى دوريـات 
  14.28  07  00  00  23.07  06  04.76  01  إلكترونيـة

  10.2  05  00  00  07.69  02  14.28  03  توفيـر أدلـة لتكويـن المستفيديـن

توفير أدلة لمواقع وب مقيمـة و 
  08.16  04  00  00  03.84  01  14.28  03  منتقـاة

توفيـر النفـاذ إلى أرشيفـات 
  06.12  03  00  00  03.84  01  09.52  02  مفتوحـة

  04.08  02  00  00  03.84  01  04.76  01  الخدمـة المرجعيـة االفتراضية

  04.08  02  00  00  00  00  09.52  02  خدمات أخرى

  100  49  04.08  02  53.06  26  42.85  21  الـمـجـمـوع

ية المتاحة عن بعد المقدمة من طرف المكتبات لكترونأنواع الخدمات المكتبية اإل: 66 الجدول رقم
 الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  
معرفة أنواع الخدمات  ، فإن هذا الجدول يهدف إلى64 الجدول رقمعلى غرار 

اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين 

ذا الجانب و استيعابهم له المستجوبين بهذه المكتبات الثالث، و كذا إلى معرفة مدى إلمامهم

، هو أهم ما يالحظ من خالل النتائج الواردة في. اتهمالمهم في المنظومة الخدماتية لمكتب

الذي أشرنا إليه كونه يؤكد مرة أخرى اللبس المالحظ لدى فئة من المكتبيين المستجوبين 

حول المفهوم الحقيقي للخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة ، 56 في تحليل الجدول رقم

تعلقة بالمكتبات الجامعية عن بعد، حيث اتضح لنا بعض تصفح صفحات الوب الم

المدروسة و من خالل المعلومات المستقاة من مدراء المكتبات الجامعية الثالث، بأن هذه 

تقدم هذا النوع من الخدمات بمفهومها الفعلي، و أن المعلومات الواردة في  الاألخيرة 

                                                
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .و العلوم االجتماعیة بقسنطینةمكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب   3
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ما هي إال معلومات تعريفية بها ال ترقى إلى  العالميةالصفحات المتعلقة بها على الشبكة 

، و أنه ال وجود ألي نوع من درجة اعتبارها خدمات مكتبية إلكترونية متاحة عن بعد

النتائج التي  أنغير . أنواع الخدمات التي تشكل خيارات لهذا السؤال ضمن هذه الصفحات

ل متفاوت من ، حيث وردت اإلجابات بشكيوضحها هذا الجدول تشير إلى عكس ذلك

، تتصدرها خدمتي الواردة في السؤال طرف المكتبيين المستجوبين عن كل أنواع الخدمات

و البحث في بنوك ) OPAC Web(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 

من  ٪18.36المعلومات بحصولهما على أعلى نسبة إجابة عن هذا السؤال، و المقدرة بـ 

من المكتبيين المستجوبين أشاروا  ٪45و هذا يعني بأن احدة منهما، مجموعها الكلي لكل و

. إلى وجود هذه الخدمة في صفحات الوب المتاحة من طرف مكتباتهم على اإلنترنت

من  ٪16.32بنسبة  تتلوهما مباشرة خدمة إتاحة الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة

ثم خدمة توفير . لعينة المدروسةمن مجموع أفراد ا ٪40مجموع اإلجابات، أي ما يعادل 

من المجموع الكلي لإلجابات، التي تعادل  ٪14.08النفاذ إلى الدوريات اإللكترونية بنسبة 

فخدمة توفير أدلة لتكوين المستفيدين التي . من مجموع المكتبيين المستجوبين 35٪

نسبة ، و هي من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال ٪10.2تحصلت على نسبة 

ثم تليها خدمة توفير و إتاحة أدلة لمواقع . من مجموع المكتبيين المستجوبين ٪25تعادل 

 ٪20، و هي توازي ٪08.16وب مقيمة و منتقاة من طرف المكتبة نسبة إجابة تقدر بـ 

المدروسة، فخدمة توفير النفاذ إلى األرشيفات المفتوحة التي  من مجموع أفراد العينة

من  ٪15من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال، بما يعادل  ٪06.12تحصلت على 

 االفتراضيةثم تأتي خدمتي الخدمة المرجعية . مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين

والخدمات األخرى غير تلك الواردة في خيارات السؤال في الرتبة األخيرة من حيث عدد 

ا الكلي لكل واحدة منهما، بما يعادل من مجموعه ٪04.08اإلجابات المحصل عليها بنسبة 

النتائج على كل مكتبة على  أما فيما يتعلق بتوزيع .من مجموع أفراد عينة الدراسة 10٪

حدا، فقد اتضح بأن خدمة إتاحة الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة هي التي تحصلت 

من  ٪50أحمد عروة، بنسبة إجابة تقدر بـ . على اكبر عدد من اإلجابات بمكتبة د
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و هو ما يؤدي بنا إلى طرح التساؤل حول . مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة

مدى إلمام هذه الفئة من المكتبيين بالجوانب القانونية المتعلقة بحقوق التأليف، التي تقف في 

وجه كل محاولة لوضع النصوص الكاملة للوثائق المرقمنة من طرف أي مكتبة على 

ت كخدمة من خدماتها اإللكترونية المتاحة عن بعد، دون الحصول على شبكة اإلنترن

أما فيما يتعلق بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة،  .ترخيص من مالكي الحقوق للقيام بذلك

الرتبة ) OPAC Web(فقد احتلت خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 

من مجموع  ٪70عليها، بنسبة إجابة تقدر بـ األولى بها من حيث عدد النتائج المحصل 

المكتبيين المستجوبين بها، و هي نسبة أقل ما يقال عتها بأنها مرتفعة بالنظر إلى عدم 

وجود هذه الخدمة بشكل فعلي، و قد يرجع ذلك إلى اعتبار القوائم المصنفة لمحتويات 

إللكتروني المشار إليه في المكتبة المتاحة على صفحاتها على اإلنترنت على أنها الفهرس ا

. السؤال من طرف هذه الفئة من المكتبيين، و هو فهم خاطئ قد يفسر هذه النسبة المرتفعة

و البحث في قواعد المعلومات في توفير النفاذ إلى الدوريات اإللكترونية  تيبينما تأتي خدم

لهما على نسبة الرتبتين الثانية و الثالثة من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها، بحصو

و ال بدا . على التوالي من مجموع المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة ٪50و       60٪

من اإلشارة في هذا السياق إلى الوجود الفعلي لهاتين الخدمتين عن بعد، و إنما انطالقا من 

الموقع الرسمي لجامعة منتوري قسنطينة على اإلنترنت و ليس عبر صفحات المكتبة 

بعة لذات الموقع، إذ كان من األحرى توفير و إتاحة هذه الخدمة انطالقا من الصفحات التا

اإللكترونية للمكتبة بشكل واضح كجزء من الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من 

طرفها، إلثراء محتواها الخدماتي من جهة، و إلضفاء المزيد من الشفافية في تقديم هذه 

أما عن مكتبة  .ة منها من طرف المستفيدين من جهة أخرىو تسهيل اإلفاد الخدمات

المدرسة العليا لألساتذة، فقد اقتصرت اإلجابات الواردة بها عن خدمتي البحث في بنوك 

من مجموع عينة  ٪50 بنسبة، و إتاحة الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة المعلومات

يطرح كذلك التساؤل حول الوجود المكتبيين المستجوبين بها لكل واحدة منهما، و هو ما 

الفعلي لهاتين الخدمتين ضمن الصفحات المتعلقة بهذه المكتبة على اإلنترنت، حيث علمنا 
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في بنوك و قواعد المعلومات بهذه المكتبة من  الشتراككما أشرنا سابقا بأنه ال وجود 

و ال وجود كذلك ألي برنامج للرقمنة بها من جهة أخرى، ناهيك عن الجوانب   جهة، 

على افتراض وجودها  -القانونية التي تحول دون إمكانية وضع محتوى الوثائق المرقمنة 

                  . على الخط -

لمعرفة نوع األرشيفات المفتوحة أو كما يطلق  19و في السياق ذاته، طرحنا السؤال رقم 

عليها كذلك المستودعات اإللكترونية، في حالة إتاحتها من طرف المكتبات الجامعية 

للمؤسسة التعليمية األم، بمعنى أن هذه األخيرة هي  تابعة إما من حيث كونها، المدروسة

التي تتولى إنتاج و إتاحة هذه المستودعات اإللكترونية كوسيلة لتفعيل االتصال العلمي في 

    البحثي، و التعريف باألعمال و المنشورات العلمية للمجتمع العلمي  محيطها العلمي و

و إما تابعة إلى جهات أخرى، من خالل اإلحالة إلى . و األكاديمي الذي يدور في فلكها

المئات من األرشيفات اإللكترونية في مختلف التخصصات العلمية المتواجدة عبر الشبكة 

الجانب الميداني لدراستنا، في شكل روابط نصية عبر العالمية التي تعرضنا لها في 

و قد اتضح لنا كما أشرنا سابقا إلى عدم . الصفحات اإللكترونية للمكتبة على اإلنترنت

وجود هذا النوع من الخدمة سواء في شكل إتاحة محلية أو عن بعد ضمن العرض 

القليل من اإلجابات الواردة الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة، و هو ما قد يفسر العدد 

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر . عن هذا السؤال، التي اقتصرت فقط على مكتبة د

من مجموع أفراد  ٪25للعلوم اإلسالمية، حيث تحصل كل نوع من هذه الخدمة على نسبة 

ق مع تلك مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تتطابعينة المكتبيين المستجوبين بهذه المكتبة، 

     . المتعلقة بهذا النوع من الخدمة المكتبية الواردة في الجدول السابق

و بغية معرفة نوع الدوريات اإللكترونية المتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة، 

  :الذي جاءت نتائجه موضحة في الجدول التالي 20طرحنا السؤال رقم 
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  :، هل هي)أو عن بعد/محليا و( الدوريات اإللكترونيةفي حالة توفير مكتبتكم إلمكانية النفاذ إلى  -20.س

  نوع الدوريـة اإللكترونيـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

  50  06  00  00  60  06  00  00  دوريـات إلكترونيـة تجاريـة
  50  06  00  00  40  04  100  02  دوريات إلكترونية حرة و مجانية

  100  12  00  00  83.33  10  16.66  02  الـمـجـمـوع

أنواع الدوريات اإللكترونية المتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة حسب : 67 الجدول رقم
  رأي المكتبيين المستجوبين

  
اإللكترونية أنواع الدوريات على غرار السؤال السابق، يهدف هذا السؤال إلى معرفة 

سواء تعلق األمر . المتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة، في حالة ثبوت ذلك

لكترونية التجارية التابعة للناشرين التجاريين، و التي تتطلب الحصول على إلبالدوريات ا

الرخصة القانونية للنفاذ إلى محتوياتها و اإلطالع عليها وفق الشروط المحددة من طرف 

ة المالكة من جهة، أو بالدوريات اإللكترونية الحرة و المجانية التي ال تفرض أية الجه

     شروط قانونية و مالية للنفاذ إلى محتوياتها و اإلطالع عليها، عمال بمبدأ النفاذ الحر 

و قد رأينا  .و المفتوح إلى المعلومات الذي تعرضنا إليه في الجانب النظري لدراستنا

يم هذا النوع من الخدمة يقتصر فقط على مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، سابقا بأن تقد

لكترونية و بنوك إلالتي تمتلك الرخصة القانونية للنفاذ إلى باقة متنوعة من الدوريات ا

المعلومات في مختلف التخصصات العلمية، و التي يمكن النفاذ إليها انطالقا من الموقع 

غير أن الدوريات اإللكترونية المتاحة . على اإلنترنتالرسمي لجامعة منتوري قسنطينة 

من طرف هذه المكتبة تدخل فقط ضمن فئة الدوريات اإللكترونية التجارية دون غيرها، 

حيث تحصل هذا النوع من الدوريات اإللكترونية على أعلى نسبة من حيث عدد اإلجابات 

مجموع المكتبيين المستجوبين بها، في  ٪60المحصل عليها بهذه المكتبة، و المقدرة بـ 

من المجموع ذاته  ٪40حين تحصل النوع اآلخر من الدوريات اإللكترونية على نسبة 

بهذه المكتبة، و هو ما يمكن اعتباره من بين المفارقات الموجودة بهذا الجدول بسبب عدم 

لمكتبة سواء في وجود هذا النوع من الدوريات اإللكترونية ضمن العرض الخدماتي لهذه ا

                                                
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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كما توجد مفارقة . شكل إتاحة محلية أو عن بعد، و بتأكيد من محافظة المكتبة نفسها

 –على قلتها  –أحمد عروة . ن مكتبة دعأخرى في الجدول، تتمثل في اإلجابات الواردة 

 ٪25، و المقدرة بنسبة حول إتاحة هذه األخيرة للدوريات اإللكترونية الحرة و المجانية

علما بأن تقديم هذا النوع من الدوريات ال يندرج . موع المكتبيين المستجوبين بهامن مج

بينما لم ترد أية إجابة عن هذا السؤال . ضمن العرض الخدماتي لهذه المكتبة كما أسلفنا

بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، و هو أمر منطقي بالنظر إلى عدم تقديم هذه المكتبة لهذا 

           .  ةالنوع من الخدم

و بغية معرفة طريقة تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، في حالة تقديمها من 

الذي جاءت نتائجة على  21طرف المكتبات الجامعية المدروسة، طرحنا السؤال رقم 

   :النحو التالي

  :عبر  ذلك، هل يتم للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدفي حالة تقديم مكتبتكم  -21.س

  نمـط اإلتاحـة
  الـمـكـتـبــة

  %  مج
  %  3أ.ع.م  %  2م.ج.م  %  1ع.أ.م

موقـع إلكترونـي مستقـل 
  خـاص بالمكتبـة

04  50  05  62.5  01  100  10  58.82  

صفحات معلومات إلكترونية 
  41.17  07  00  00  37.5  03  50  04  تابعة لموقع المؤسسة التعليمية

نظام بوابة معلومات مندمجة في 
  معلومات المؤسسة التعليمية

00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  17  05.88  01  47.05  08  47.05  08  الـمـجـمـوع

طرق إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية : 68 الجدول رقم
  المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  

إلى معرفة طرق إتاحة الخدمات  65 الجدول رقميهدف هذا الجدول على غرار 

ها بشكل حالة إتاحتاإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة في 

فعلي، من حيث كونها معروضة عبر صفحات معلومات إلكترونية تابعة لموقع المؤسسة 

التعليمية على اإلنترنت، و هو أبسط أشكال إتاحة مثل هذه الخدمات المكتبية، أو عبر 

                                                
  . مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  1
  .المكتبة المركزیة لجامعة اإلخوة منتوري قسنطینة  2
  .مكتبة المدرسة العلیا لألساتذة لآلداب و العلوم االجتماعیة بقسنطینة  3
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من حيث  ثراءموقع إلكتروني مستقل خاص بالمكتبة، و هو شكل أكثر تطورا و أكثر 

لخدماتي المقدم، أو من حيث إتاحتها عبر بوابة معلومات مندمجة المحتوى المعلوماتي و ا

معلوماتي للمؤسسة التعليمية األم، و هو أكثر أشكال تقديم هذا النوع من الضمن النظام 

و من منطلق أن كل المكتبات . الخدمات تطورا كما رأينا في الجانب النظري لدراستنا

إلكترونيا خاصا بها، و إنما تعرض محتوياتها  الجامعية الثالث المدروسة ال تمتلك موقعا

المعلوماتية عبر صفحات معلومات إلكترونية تابعة للموقع الرسمي للمؤسسة التعليمية األم 

جهة، و أن المحتوى المعلوماتي المقدم من طرفها عبر هذه الصفحات ال يرقى إلى من 

رد معلومات و إنما مج   ليه، درجة إمكانية اعتباره خدمات إلكترونية بالمفهوم المتفق ع

من هذا المنطلق، فإن هذا الجدول يحمل العديد من التناقضات من ف. عامة و تعريفية بها

النتائج التي يوردها، حيث نجد بأن أعلى نسبة لإلجابات تتعلق بامتالك المكتبة  خالل

تمثل  من مجموعها الكلي، و هي ٪58لموقع إلكتروني مستقل خاص بها، و هي تقدر بـ 

حيث نالحظ بأن نسبة اإلجابة على هذه . تجوبينمن المجموع الكلي للمكتبيين المس 50٪

ن مجموع م ٪50الطريقة إلتاحة الخدمات اإللكترونية بكل المكتبات المدروسة تقدر بـ 

في حين تعلقت النسبة المتبقية من مجموع  .منها واحدة كلالمكتبيين المستجوبين ب

من مجموعها الكلي، و التي  ٪41.17اإلجابات الواردة عن هذا السؤال، و المتمثلة في 

من مجموع أفراد عينة الدراسة، تعلقت هذه النسبة بالجواب الصحيح عن هذا  ٪35تمثل 

أو  –اإللكترونية  السؤال، و المتمثل في إتاحة المكتبات الجامعية المدروسة لخدماتها

تابعة للموقع المتاحة عن بعد عبر صفحات إلكترونية  –باألحرى لمحتوياتها اإللكترونية 

 ٪50حيث بلغت نسبة اإلجابة على طريقة اإلتاحة هذه   .الرسمي للمؤسسة التعليمية األم

أحمد عروة، في حين بلغت ذات النسبة . من مجموع المكتبيين المستجوبين بمكتبة د

من المجموع ذاته، علما بأنه لم تسجل أية إجابة عن  ٪30تبة جامعة منتوري قسنطينة بمك

هذه الطريقة لإلتاحة بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة على الرغم من كونها تشكل الجواب 

بينما لم تسجل كذلك أية إجابة حول النوع الثالث من طرق . الصحيح عن هذا السؤال

ي، بحيث لم تصل المكتبات الجامعية المدروسة إلى مرحلة تقديم اإلتاحة، و هو أمر منطق
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خدماتها و محتوياتها اإللكترونية عبر بوابات المعلومات التي تعتبر أحدث أشكال و طرق 

    . تقديم هذه الخدمات و أكثرها تطورا

و من جهة أخرى، بغية معرفة األسباب التي تمنع المكتبات الجامعية المدروسة من تقديم 

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، أوردنا الجدول التالي الذي يوضح النتائج المتعلقة 

  :  ، و التي جاءت على النحو التالي22بالسؤال رقم 
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  ، ما هي األسباب؟للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدفي حالة عدم تقديم مكتبتكم  -22.س

بة
كت
لم
ا

  

  اإلجـابـة
  الـرتـبــة

. ملحق م  %  مج
  %  رئيسي. م  %  محافظ  %  .ج

 د
بة
كت
م

.
وة
عر

د 
حم

أ
  

  قلة اإلمكانيات المالية 
  50  03  00  00  00  00  50  03  و المادية

  قلـة اإلمكانيـات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  البشريـة

ليس هناك حاجـة لهذا النوع 
  00  00  00  00  00  00  00  00  من الخدمـات لدى المستفيديـن

تقديم هذا النوع من الخدمات 
  33.33  02  00  00  00  00  33.33  02  غير وارد ضمن أولويات المكتبة

  16.66  01  00  00  00  00  16.66  01  أسباب أخرى

  100  06  00  00  00  00  100  06  المجـمـوع

ي
ور

منت
ة 
مع

جا
ة 
كتب

م
  

  قلة اإلمكانيات المالية 
  44.44  04  00  00  00  00  57.14  04  و المادية

  قلـة اإلمكانيـات 
  44.44  04  100  01  100  01  28.57  02  البشريـة

ليس هناك حاجـة لهذا النوع 
  00  00  00  00  00  00  00  00  من الخدمـات لدى المستفيديـن

تقديم هذا النوع من الخدمات 
  11.11  01  00  00  00  00  14.28  01  غير وارد ضمن أولويات المكتبة

  00  00  00  00  00  00  00  00  أسباب أخرى

  100  09  11.11  01  11.11  01  77.77  07  المجـمـوع

ذة
سات

األ
ة 
رس

مد
ة 
كتب

م
  

  قلة اإلمكانيات المالية 
  25  01  00  00  00  00  33.33  01  و المادية

  قلـة اإلمكانيـات 
  50  02  00  00  100  01  33.33  01  البشريـة

ليس هناك حاجـة لهذا النوع 
  25  01  00  00  00  00  33.33  01  من الخدمـات لدى المستفيديـن

تقديم هذا النوع من الخدمات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  غير وارد ضمن أولويات المكتبة

  00  00  00  00  00  00  00  00  أسباب أخرى

  100  04    00  25  01  75  03  المجـمـوع

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

  

  قلة اإلمكانيات المالية 
  42.1  08  00  00  00  00  50  08  و المادية

  قلـة اإلمكانيـات 
  31.57  06  100  01  100  02  18.75  03  البشريـة

ليس هناك حاجـة لهذا النوع 
  05.26  01  00  00  00  00  06.25  01  من الخدمـات لدى المستفيديـن

تقديم هذا النوع من الخدمات 
  15.78  03  00  00  00  00  18.75  03  غير وارد ضمن أولويات المكتبة

  05.26  01  00  00  00  00  06.25  01  أسباب أخرى

  100  19  05.26  01  10.52  02  84.21  16  المجـمـوع

  
أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة : 69الجدول رقم 

 حسب رأي المكتبيين المستجوبين
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يشير هذا الجدول إلى أسباب عدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف 

المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها، قصد معرفة أهم 

المعوقات و الحواجز التي تقف في وجه تطوير و إتاحة هذا النوع من الخدمات الذي بات 

 ة التي يجب العمل على تطويرها و تقديمها في ظل التحوالت من أنواع الخدمات المكتبي

و من ثم، العمل على تخطيها و تجاوزها  .و التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية اليوم

  . بما يضمن ضمان جودة أكبر للنظام الخدماتي للمكتبات الجامعية المدروسة بشكل عام

م عائق يواجه المكتبات الجامعية التي تشكل و تشير النتائج الواردة في الجدول بأن أه

مجال الدراسة في تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد يتمثل في قلة اإلمكانيات 

المالية و المادية الذي يتطلبها تصميم و إتاحة مثل هذه الخدمات المتطورة، بحصوله على 

من  ٪40، و هي نسبة تمثل من المجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال ٪42.1نسبة 

مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية الثالث، مع العلم بأن هذه اإلجابات 

بينما يعتبر قلة . واردة عن فئة ملحقي المكتبات الجامعية دون غيرهم من األسالك األخرى

الخدمات ثاني أهم اإلمكانيات البشرية ذات المهارات و المؤهالت الالزمة لوضع مثل هذه 

عائق يقف في وجه تقديمها حسب رأي المكتبيين المستجوبين، حيث بلغت نسبة اإلجابات 

من المجموع  ٪30من مجموعها الكلي، و هي نسبة تعادل  ٪31.57المتعلقة بهذا السبب 

في حين جاء السبب المتمثل في عدم ورود تقديم مثل هذا . الكلي للمكتبيين المستجوبين

ن الخدمات ضمن أولويات المكتبة لسبب أو آلخر، في الدرجة الثالثة من حيث النوع م

جابات إلسب احالمعوقات التي تحيل دون تقديمها من طرف المكتبات الجامعية المدروسة 

من المجموع الكلي لإلجابات الواردة،  ٪15.78، بنسبة إجابة تقدر بـ الواردة في الجدول

من مجموع أفراد العينة المدروسة، مع اإلشارة إلى أن هذه اإلجابات  ٪15بما يوازي 

      . تقتصر فقط على فئة ملحقي المكتبات الجامعية كما هو الحال بالنسبة للسبب األول

و على الرغم من الضعف النسبي لهذه النسبة، إال أنه يتوجب التفطن لهذا األمر، و العمل 

 الجامعيةتيجيات التطويرية المعتمدة من طرف المكتبات على تغيير السياسات و اإلسترا

المدروسة، بشكل يضع تطوير و إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من بين 
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المحاور األساسية للسياسات و اإلستراتيجيات التطورية المستقبلية للمكتبات المعنية 

ف فئاتهم و مستوياتهم من بمختلبالدراسة، من خالل تحسيس مختلف العناصر الفاعلة 

بأهمية هذا  ،أصحاب القرار بالمؤسسات التعليمية األمال سيما  ،و خارجهاأداخل المكتبة 

النوع من الخدمات و توضيح الفوائد التي تنجر عنها على المجتمع العلمي و األكاديمي 

ا اعتبر السبب بينم. المادية و البشرية الالزمة لتقديمها و توفير اإلمكانيات الذي تخدمه،

المتمثل في عدم حاجة المستفيدين لهذا النوع من الخدمات، باإلضافة إلى األسباب األخرى 

غير تلك الواردة في السؤال، و المتعلقة في عدم قدرة المستفيدين على استعمال مثل هذا 

النوع من الخدمات، أقل العوائق التي تقف في وجه تقديمها من طرف المكتبات الجامعية 

لكل واحد منهما، و هي نسبة توازي  ٪05.26المدروسة، بنسبة إجابة ضعيفة تقدر بـ 

فقط من المجموع المكتبيين المستجوبين، مع اإلشارة كذلك بأن اإلجابات المتعلقة  05٪

و يوضح الشكل التالي . بهذين السببين تقتصر فقط على فئة ملحقي المكتبات الجامعية

لمكتبية اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات أسباب عدم تقديم الخدمات ا

الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموع اإلجابات الواردة 

  :في الجدول

  
أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية : 91 ل رقمشكال

  المكتبيين المستجوبينالمدروسة حسب رأي 
  

42,1%

31,57%

5,26%

15,78%

5,26%

قلة اإلمكانیات المالیة و المادیة

قلة اإلمكانیات البشریة

لیس ھناك حاجة لھا لدى المستفیدین

تقدیمھا غیر وارد ضمن أولویات المكتبة

أسباب أخرى
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أما عن توزيع النتائج على كل مكتبة من المكتبات الجامعية المدروسة على حدا، فنجد بأن 

أحمد عروة تضع قلة اإلمكانيات المالية و المادية . أغلبية اإلجابات الواردة عن مكتبة د

بعد بهذه من على رأس األسباب التي تقف في وجه تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه المكتبة، في حين اعتبرت  ٪50طرفها، بنسبة 

أحمد عروة لهذا النوع . من مجموع هذه اإلجابات بأن سبب عدم تقديم مكتبة د 33.33٪

غير وارد ضمن أولويات المكتبة، بينما  هذه األخيرة من الخدمات يتمثل في كون تقديم

وع اإلجابات ذاته السبب في ذلك إلى أسباب أخرى غير تلك من مجم ٪16.66أرجعت 

و يوضح الشكل التالي أسباب عدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة . الواردة في السؤال

  :أحمد عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها. عن بعد بمكتبة د

 
أحمد . عن بعد من طرف مكتبة د أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة: 92 ل رقمشكال

  عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها
  

أما عن المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة، فقد أشارت النتائج الواردة عنها بأن 

هناك سببين أساسيين لعدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرفها، يتمثالن 

ية و المادية، و قلة اإلمكانيات البشرية، بحصول كل واحد منهما في قلة اإلمكانيات المال

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه المكتبة، بينما اعتبرت النسبة المتبقية  ٪44.44على 

من مجموعها الكلي بأن السبب في ذلك يعود إلى  ٪11.11و المتمثلة في  من اإلجابات

50%

0%0%

33,33%

16,66%

قلة اإلمكانیات المالیة و المادیة
قلة اإلمكانیات البشریة
لیس ھناك حاجة لھا لدى المستفیدین
تقدیمھا غیر وارد ضمن أولویات المكتبة
أسباب أخرى
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و يوضح الشكل التالي توزيع . المكتبة عدم ورود هذا النوع من الخدمات ضمن أولويات

  :هذه اإلجابات بمكتبة جامعة منتري قسنطينة

  
أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة جامعة : 93 ل رقمشكال

 منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها
 

البشرية أهم عائق يقف في وجه تقديم و من جهة أخرى، فقد اعتبر قلة اإلمكانيات 

 ٪50الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة، بحصوله على 

من مجموع اإلجابات الواردة عنها، و هو أمر منطقي بالنظر إلى النقص الكبير في عدد 

نيات المالية و المادية، بينما اعتبر كل من قلة اإلمكا. المكتبيين المتخصصين بهذه المكتبة

و عدم حاجة المستفيدين لهذا النوع من الخدمات، ثاني أهم سببين لعدم إتاحة هذه الخدمات 

من  ٪25من طرف مكتبة المدرسة العليا لألساتذة، بحصول كل سبب منهما على نسبة 

  :و هذا ما يوضحه الشكل التالي. مجموع اإلجابات الواردة عنها

44,44%

44,44%

0%
11,11%

0% قلة اإلمكانیات المالیة و المادیة

قلة اإلمكانیات البشریة

لیس ھناك حاجة لھا لدى المستفیدین

تقدیمھا غیر وارد ضمن أولویات المكتبة

أسباب أخرى
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أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة المدرسة : 94 ل رقمشكال

  حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها لألساتذة العليا
  

أما عن توزيع النتائج حسب الرتبة المهنية للمكتبيين المستجوبين، فتشير النتائج الواردة في 

مستجوبين بالمكتبات الجامعية من ملحقي المكتبات الجامعية ال ٪50الجدول إلى أن 

المدروسة يعتبرون بأن السبب في عدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من 

منهم إلى  ٪18.75طرف مكتباتهم يعود إلى قلة اإلمكانيات المالية و المادية، بينما يذهب 

ع من الخدمات أن السبب في ذلك يعود إلى قلة اإلمكانيات البشرية و أن تقديم هذا النو

من الفئة نفسها بأن سبب ذلك  ٪06.25في حين يعتبر . غير وارد ضمن أولويات المكتبة

يعود إلى عدم حاجة المستفيدين لهذا النوع من الخدمات و ألسباب أخرى غير تلك الواردة 

بينما اعتبرت كل اإلجابات الواردة عن فئة محافظي المكتبات الجامعية  بأن . في الجدول

عدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية سبب 

و هو األمر ذاته بالنسبة لفئة المحافظين . قلة اإلمكانيات البشريةالمدروسة يعود إلى 

  .الرئيسيين التي أدلت بالرأي نفسه

ن لمعرفة ما إذا كان المكتبيون المستجوبو 23و من جهة أخرى، طرحنا السؤال رقم 

يعتبرون بأن تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد أمرا ضروريا، فجاءت النتائج 

  :ممثلة في الجدول التالي

  

25%

50%

25%

0% 0% قلة اإلمكانیات المالیة و المادیة

قلة اإلمكانیات البشریة

لیس ھناك حاجة لھا لدى المستفیدین

تقدیمھا غیر وارد ضمن أولویات المكتبة

أسباب أخرى
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  أمرا ضروريا؟ الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدهل تعتبرون تقديم  -23.س

  اإلجـابـة  ةـالـمكتب
  الـرتـبــة

. ملحق م  %  مج
  %  رئيسي. م  %  محافظ  %  .ج

أحمد .مكتبة د
  عروة

  75  06  00  00  00  00  85.71  06    نعم

  12.5  01  00  00  00  00  14.28  01  ال

  12.5  01  00  00  100  01  00  00  دون إجابة

  100  08  00  00  12.5  01  87.5  07  المجـمـوع

مكتبة جامعة 
  منتوري

  100  10  100  01  100  02  100  07    نعم

  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

  00  00  00  00  00  00  00  00  دون إجابة

  100  10  10  01  20  02  70  07  المجـمـوع

مكتبة مدرسة 
  األساتذة

  100  02  00  00  100  01  100  01    نعم

  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

  00  00  00  00  00  00  00  00  دون إجابة

  100  02  00  00  50  01  50  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  90  18  100  01  75  03  93.33  14    نعم

  05  01  00  00  00  00  06.66  01  ال

  05  01  00  00  25  01  00  00  دون إجابة

  100  20  05  01  20  04  75  15  المجـمـوع

إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات  مدى اعتبار بأن :70 الجدول رقم
  حسب رأي المكتبيين المستجوبينأمرا ضروريا الجامعية المدروسة 

  
يشير هذا الجدول إلى آراء المكتبيين المستجوبين حول ضرورة تقديم المكتبات الجامعية 

المدروسة للخدمات المكتبية المتاحة عن بعد أو عدم ذلك، لمعرفة مدى وعيهم بأهمية هذا 

النوع من الخدمات لتحسين الخدمات المكتبية المقدمة للمستفيدين من جهة، و لتمكين 

من مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع العلمي و المهني الجديد، مكتباتهم الجامعية 

في  االستثمارتحقيقا ألهدافها الرامية إلى دعم التعليم الجامعي و البحث العلمي عن طريق 

ما توفره التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال من قدرات و إبداعات جديدة تمكنها 

ياق نفسه، تشير النتائج الواردة في الجدول إلى الوعي و في الس. من تحقيق تلك األهداف

الكبير لدى المكتبيين المستجوبين بأهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، حيث 



 الخدمات المكتبیة اإللكترونیة بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة : الفصل الخامس
 

400 
 

فقط  ٪05مقابل . منهم بأن تقديم هذا النوع من الخدمات يعتبر أمرا ضروريا ٪90اعتبر 

النسبة نفسها من المكتبيين  في حين اعتبرت. ن العينة نفسها التي ترى عكس ذلكم

  :و هو ما يوضحه الشكل التالي. المستجوبين بأن ليس لهم إجابة عن هذا السؤال

  
مدى اعتبار بأن إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات : 95 ل رقمشكال

  الجامعية المدروسة أمرا ضروريا حسب رأي المكتبيين المستجوبين
  

توزيع النتائج على كل مكتبة على جدا، فقد اتضح من خالل األرقام الواردة في أما عن 

يعتبرون بأن تقديم أحمد عروة . من المكتبيين المستجوبين بمكتبة د ٪75الجدول بأن 

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبتهم أمرا ضروريا، بينما اعتبر 

. منهم عكس ذلك، و هي النسبة ذاتها بالنسبة لمن ليس لديهم إجابة عن هذا السؤال 12.5٪

في حين اعتبر كل المكتبيين المستجوبين بمكتبتي جامعة منتوري قسنطينة و مكتبة 

  .المدرسة العليا بأن تقديم هذا النوع من الخدمات يعتبر أمرا ضروريا

قي المكتبات الجامعية بأن تقديم هذا النوع من سلك ملح ٪93.33و في السياق ذاته، اعتبر 

في حين عبر . الذين يرون عكس ذلك ٪06.66من الخدمات يعتبر أمرا ضروريا، مقابل 

من محافظي المكتبات الجامعية المستجوبين عن الرأي نفسه الذي عبر عنه أغلبية  75٪

إجابة عن هذا من هذه الفئة الذين لم يقدموا  ٪25ملحقي المكتبات الجامعية، مقابل 

إجابة واحدة، فقد اعتبرت بدورها كغيرها أما فئة المحافظين الرئيسيين الممثلة في . السؤال

90%

5%
5%

نعم

ال

دون إجابة
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من األسالك األخرى بأن تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات 

و يوضح الشكل التالي توزيع اإلجابات عن هذا . الجامعية المدروسة يعد أمرا ضروريا

  :سؤال حسب رتبة المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسةال

  
مدى اعتبار بأن إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات : 96 ل رقمشكال

  الجامعية المدروسة أمرا ضروريا حسب رأي المكتبيين المستجوبين حسب رتبهم
  

و لمعرفة أسباب ضرورة تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات 

الذي جاءت  24الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين، طرحنا السؤال رقم 

  : نتائجه على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

93,33%

6,66%
0%

75%

0%
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ملحق بالمكتبات الجامعیة محــافــظ محــافـظ رئیســي
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  :في حالة اإلجابة بنعم، هل يعود ذلك لـ -24.س

بة
كت
لم
ا

  

  اإلجـابـة
  الـرتـبــة

. ملحق م  %  مج
  %  رئيسي. م  %  محافظ  %  .ج

 د
بة
كت
م

.
وة
عر

د 
حم

أ
  

عدم قدرة المكتبة على استقبال 
  05.88  01  00  00  00  00  05.88  01  األعداد الكبيرة من المستفيدين

تلبية االحتياجات الجديدة 
  29.41  05  00  00  00  00  29.41  05  للمستفيدين

بلوغ فئات جديدة من 
  17.64  03  00  00  00  00  17.64  03  المستفيديـن

ر إتاحة أسرع و أشمل توفي
  41.17  07  00  00  00  00  41.17  07  للخدمات المكتبية

  05.88  01  00  00  00  00  05.88  01  أسباب أخرى

  100  17  00  00  00  00  100  17  المجـمـوع

ي
ور

منت
ة 
مع

جا
ة 
كتب

م
  

عدم قدرة المكتبة على استقبال 
  20  06  00  00  16.66  01  25  05  الكبيرة من المستفيديناألعداد 

تلبية االحتياجات الجديدة 
  23.33  07  25  01  16.66  01  25  05  للمستفيدين

بلوغ فئات جديدة من 
  23.33  07  25  01  33.33  02  20  04  المستفيديـن

توفير إتاحة أسرع و أشمل 
  30  09  25  01  33.33  02  30  06  للخدمات المكتبية

  03.33  01  25  01  00  00  00  00  أسباب أخرى

  100  30  13.33  04  20  06  66.66  20  المجـمـوع

ذة
سات

األ
ة 
رس

مد
ة 
كتب

م
  

عدم قدرة المكتبة على استقبال 
  16.66  01  00  00  33.33  01  00  00  األعداد الكبيرة من المستفيدين

تلبية االحتياجات الجديدة 
  33.33  02  00  00  33.33  01  33.33  01  للمستفيدين

بلوغ فئات جديدة من 
  16.66  01  00  00  00  00  33.33  01  المستفيديـن

توفير إتاحة أسرع و أشمل 
  33.33  02  00  00  33.33  01  33.33  01  للخدمات المكتبية

  00  00  00  00  00  00  00  00  أسباب أخرى

  100  06  00  00  50  03  50  03  المجـمـوع

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

  

استقبال عدم قدرة المكتبة على 
  15.09  08  00  00  22.22  02  15  06  األعداد الكبيرة من المستفيدين

تلبية االحتياجات الجديدة 
  26.41  14  25  01  22.22  02  27.5  11  للمستفيدين

بلوغ فئات جديدة من 
  20.75  11  25  01  22.22  02  20  08  المستفيديـن

توفير إتاحة أسرع و أشمل 
  33.96  18  25  01  33.33  03  35  14  للخدمات المكتبية

  03.77  02  25  01  00  00  02.5  01  أسباب أخرى

  100  53  07.54  04  16.98  09  75.47  40  المجـمـوع

أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية : 71الجدول رقم 
 المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين
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يشير هذا الجدول إلى األسباب التي تجعل من تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد 

ب رأي المكتبيين المستجوبين من طرف المكتبات الجامعية المدروسة أمرا ضروريا حس

بهذه المكتبات، بهدف معرفة المشاكل التي تواجههم و التي قد تعيقهم في تقديم خدمة 

لكترونية إلو إتاحة الخدمات ا اعتمادمكتبية ذات جودة و قيمة مضافة، و التي بإمكان 

بأن أكبر حيث تشير النتائج الواردة في الجدول . المتاحة عن بعد الحد منها أو تجاوزها

سبب لضرورة تقديم هذا النوع من الخدمات حسب راي أفراد عينة الدراسة يتمثل في 

توفير إتاحة أسرع و أشمل للخدمات المكتبية المقدمة من طرف المكتبة، بحصوله على 

من مجموع  ٪90من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال، و هو ما يقابل  33.96٪

و يتضح من ذلك أن عاملي السرعة و الشمولية في . لمستجوبينأفراد عينة المكتبيين ا

إتاحة الخدمات المكتبية يعتبران أهم عامل لدى المكتبيين المستجوبين لتقديم خدمة ذات 

  الجديدة للمستفيدين االحتياجاتبينما اعتبر السبب المتمثل في إمكانية تلبية . جودة عالية

 ٪26.41النوع من الخدمات بتسجيله لما ال يقل عن ثاني أهم األسباب لضرورة تقديم هذا 

. من مجموع أفراد المكتبيين المستجوبين ٪70من المجموع الكلي لإلجابات، أو ما يقابل 

المعلوماتية الجديدة لدى المستفيدين  االحتياجاتو قد يكون معنى ذلك أن هناك بعض 

المقدمة من طرف المكتبات بمختلف فئاتهم و مستوياتهم، قد تعجز الخدمات التقليدية 

الجامعية المدروسة عن تلبيتها، و أنه ال يمكن أن يتسنى ذلك حسب هذه النسبة من 

المكتبيين المستجوبين إال من خالل تدعيم المنظومة الخدماتية لهذه المكتبات بالخدمات 

لثالث أما السبب ا. االحتياجاتاإللكترونية المتاحة عن بعد التي قد تمكن من تلبية هذه 

لضرورة تقديم هذا النوع من الخدمات حسب رأي المكتبيين المستجوبين، فيتمثل في 

من المجموع الكلي  ٪20.75بحصوله على  إمكانية بلوغ فئات جديدة من المستفيدين

و قد يكون معنى . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪55لإلجابات، و هي نسبة تعادل 

المقدمة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة عاجزة عن ذلك، أن الخدمات التقليدية 

بلوغ فئات أخرى من المستفيدين خاصة من خارج المؤسسة التعليمية ألسباب عدة، قد 

يكون أهمها عدم قدرة المكتبة على استقبال األعداد الكبيرة من المستفيدين، و هو رابع أهم 
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احة عن بعد حسب رأي المكتبيين األسباب لضرورة تقديم الخدمات اإللكترونية المت

من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، أي  ٪15.09المستجوبين، بحصوله على نسبة 

في حين احتلت األسباب األخرى غير . من مجموع المكتبيين المستجوبين ٪40ما يوازي 

م تلك الواردة في السؤال آخر رتبة من حيث أهمية األسباب التي تقف وراء ضرورة تقدي

هذا النوع من الخدمات من طرف المكتبات المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

فقط  ٪10من المجموع الكلي لإلجابات، و هي نسبة توازي  ٪03.77بحصوله على . بها

و تتمثل هذه األسباب في ثقل الخدمات . من مجموع أفراد عينة المكتبيين المستجوبين

سايرة التطورات التكنولوجية المتسارعة على حد تعبير التقليدية و عدم قدرتها على م

من مجموع  انطالقاو يمثل الشكل التالي توزيع هذه النتائج . المكتبيين المستجوبين

  :المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة

  

  
الجامعية  أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات: 97 الشكل رقم

  المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

أما عن توزيع النتائج على كل مكتبة من المكتبات الجامعية المدروسة عال حدا، فقد جاءت 

النتائج مماثلة للنتائج العامة من حيث ترتيب األسباب، حيث اعتبر السبب المتمثل في 
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. ات المكتبية أهم سبب بالمكتبات الجامعية الثالثتوفير إتاحة أسرع و أشمل للخدم

أحمد عروة، و هو ما . من المجموع اإلجابات المتعلقة بمكتبة د ٪41.17بحصوله على 

من مجموع اإلجابات  ٪30من مجموع المكتبيين المستجوبين بها، و  ٪87.5يوازي 

من  ٪33.33و  من مجموع المكتبيين المستجوبين بها، ٪90الواردة عنها، بما يوازي 

مجموع اإلجابات المحصل عنها من مكتبة المدرسة العليا لألساتذة، و هي نسبة تمثل كل 

الجديدة  االحتياجاتالمكتبيين المستجوبين بها، رفقة السبب المتمثل في إمكانية تلبية  أفراد

حيث احتل ذات . للمستفيدين الذي تحصل على النسبة نفسها من اإلجابات بهذه المكتبة

السبب الرتبة الثانية من حيث ترتيب أسباب ضرورة تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة 

بحصوله على نسبة أحمد عروة و مكتبة جامعة منتوري قسنطينة، . عن بعد بمكتبتي د

   . على التوالي من مجموع اإلجابات الواردة عن هاتين المكتبتين ٪23.33و  29.41٪

على التوالي من مجموع المكتبيين المستجوبين بكل  ٪70و  ٪62.5و هو ما يوازي 

و لمزيد من التوضيح نورد فيما يلي هذه األشكال الثالث التي تبين أسباب . واحدة منهما

بعد من طرف المكتبات الجامعية  ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن

  :المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها انطالقا من مجموعهم الكلي بكل مكتبة

  
أحمد عروة . أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة د: 98 الشكل رقم

  حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي
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أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة جامعة منتوري : 99 رقمالشكل 

  قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي
  
  

  
أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة المدرسة العليا : 100 الشكل رقم

  المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكليلألساتذة حسب رأي 
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و من جهة أخرى، تشير النتائج الواردة في الجدول حسب رتب المكتبيين المستجوبين 

من اإلجابات الواردة عن فئة ملحقي المكتبات  ٪35بالمكتبات الجامعية المدروسة إلى أن 

لكترونية المتاحة عن الجامعية تعتبر بأن السبب الرئيسي في ضرورة إتاحة الخدمات اإل

بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة يتمثل في أمكانية توفير إتاحة أسرع و أشمل 

للخدمات المكتبية، و هي أعلى نسبة من اإلجابات الواردة عن هذه الفئة من المكتبيين، إذ 

ثل في يليه مباشرة السبب المتم. من المكتبيين المنتمين إلى هذه الفئة ٪93.33توازي 

من مجموع اإلجابات  ٪27.5الجديدة للمستفيدين، بحصوله على  االحتياجاتإمكانية تلبية 

ثم السبب المتعلق . من مجموعهم الكلي ٪73.33الخاصة بهذه الفئة، أي ما يوازي 

من مجموع اإلجابات، و هو ما يعادل  ٪20بإمكانية بلوغ فئات جديدة من المستفيدين بـ 

فالسبب المتعلق بعدم قدرة المكتبة على استقبال . من المجموع الكلي لهذه الفئة 53.33٪

من مجموع اإلجابات، و هي نسبة توازي  ٪15األعداد الكبيرة من المستفيدين الذي سجل 

ثم تأتي في الرتبة األخيرة األسباب األخرى . من مجموع هذه الفئة من المكتبيين 40٪

من المجموع الكلي  ٪02.5بنسبة إجابة ضعيفة تقدر بـ  غير تلك الواردة في السؤال

فقط من مجموع أفراد المكتبيين المنتمين  ٪06.66لإلجابات، علما بأن هذه النسبة تمثل 

و يوضح الشكل التالي توزيع هذه اإلجابات انطالقا من مجموع عينة . إلى هذه الفئة

  :ت الجامعية المدروسةالمكتبيين المنتمين إلى سلك ملحقي المكتبات بالمكتبا
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أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية : 101 الشكل رقم

  المدروسة حسب رأي فئة ملحقي المكتبات الجامعية المستجوبين بها من مجموعهم الكلي
  

برت و على صعيد آخر، و على غرار الفئة األولى من المكتبيين المستجوبين، اعت

من اإلجابات الواردة عن فئة محافظي المكتبات الجامعية بالمكتبات المدروسة  33.33٪

بأن أهم سبب لضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف هذه 

المكتبات يعود إلى إمكانية توفير إتاحة أسرع و أشمل للخدمات المكتبية، علما بأن هذه 

بينما تساوت نسب . من مجموع المكتبيين المنتمين إلى هذه الفئة ٪75النسبة تمثل 

عدم قدرة المكتبة على استقبال األعداد الكبيرة من : اإلجابات المتعلقة باألسباب التالية

الجديدة للمستفيدين و إمكانية بلوغ فئة جديدة من  االحتياجاتالمستفيدين، إمكانية تلبية 

من المجموع اإلجابات الخاصة بهذه  ٪22.22هم على المستفيدين، بحصول كل واحد من

مع اإلشارة إلى أنه لم ترد أية إجابة عن . من مجموعها الكلي ٪50الفئة، و هو ما يمثل 

و يوضح الشكل التالي من . هذه الفئة حول السباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال

لمستجوبين المنتمين إلى فئة محافظ جهته، توزيع هذه اإلجابات انطالقا من عدد المكتبيين ا

  :بالمكتبات الجامعية المدروسة
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أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية : 102 الشكل رقم

  المدروسة حسب رأي فئة محافظي المكتبات الجامعية المستجوبين بها من مجموعهم الكلي
  

رئيسي بالمكتبات الجامعية، و الممثلة بإجابة واحدة لمكتبي أما فيما يتعلق بفئة محافظ 

واحد فقط ضمن مجمل أفراد عينة المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة 

الثالث، فقد أشارت النتائج الواردة عن هذه الفئة إلى كل أسباب ضرورة إتاحة الخدمات 

ال، ما عدا السبب المتمثل في عدم قدرة اإللكترونية المتاحة عن بعد الواردة في السؤ

المكتبة على استقبال األعداد الكبيرة من المستفيدين، الذي لم يحصل على أي إجابة من 

  .هذه الفئة

بأن مكتبات مؤسسات التعليم العالي المدروسة لم تصل بعد إلى  ،يتضح من كل ما سبق

غير أنه . مية و البحثية الحاليةمستوى تقديم خدمات إلكترونية تتماشى مع المتطلبات العل

من المفيد معرفة توجهات األساتذة و الباحثين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة نحو 

استعمال المصادر و الخدمات اإللكترونية، ومستويات استعمالهم للخدمات المكتبية المتاحة 

، و مدى تلبيتها من طرف مكتبات مؤسساتهم التعليمية سواء كانت تقليدية أو إلكترونية

  .و هو ما سنحاول تناوله في الفصل الموالي. الحتياجاتهم المعلوماتية
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سنحاول فيما يلي تحليل نتائج االستبيان الموجه إلى األساتذة و الباحثين التابعين إلى 

مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة، بغية معرفة مختلف الجوانب المتعلقة بتوجهاتهم 

استعمال وسائل االتصال العلمي اإللكترونية وموقفهم من مبدأ النفاذ الحر إلى نحو 

المعلومات العلمية و التقنية، باإلضافة إلى توجهاتهم نحو استعمال الوثائق و الخدمات 

اإللكترونية بشكل عام، سيما تلك المتاحة من طرف مكتبات مؤسسات التعليمية، و معرفة 

  . المعلوماتية مدى تلبيتها الحتياجاتهم

توجهات األساتذة و الباحثين نحو استعمال وسائل االتصال العلمي اإللكترونية  -6-1

  :وموقفهم من مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية

  :جهاز الحاسوب؟) ين(هل تستعمل -1.س
مؤسسة ال

  اإلجابـة  ةالتعليمي
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة األمير 
  عبد القادر

100  13  100  01  100  02  100  06  100  04   نعــم
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

 نتوريمجامعة 
  قسنطينة

100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  نعــم
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

 العليا مدرسةال
  ألساتذةل

100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  نعــم
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  نعــم

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ال

100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

  استعمال جهاز الحاسوب من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين: 72 الجدول رقم
  

المتعلق بعينة  08 جاءت نتائج هذا الجدول مطابقة تماما لتلك الواردة في الجدول رقم

اد هذه العينة دون استثناء يستعملون جهاز الدراسة، حيث يتضح من خالله بأن كل أفر

الحاسوب على اختالف رتبهم و المؤسسات العلمية التي يتبعون لها، و هو أمر طبيعي 

و هم ما يؤكد كذلك قابلية أفراد العينة، و من خاللهم . بالنظر إلى طبيعة عمل هذه العينة

بشكليها  اإللكترونية مجمل المجتمع األصلي للدراسة إلى استعمال الخدمات المكتبية
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الوسائل اإللكترونية في مختلف استعمال المتاحة محليا و عن بعد، كما يؤكد توجههم نحو 

النشاطات المتعلقة بتداول المعلومات العلمية و التقنية، و هو ما سنحاول التفصيل فيه في 

و بغية معرفة مدى امتالك جهاز الحاسوب بالمنزل مع إمكانية الربط . الجداول الالحقة

نا السؤال رقم بشبكة اإلنترنت أو عدمها من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين، طرح

    :   الذي جاءت نتائجه موضحة في الجدول التالي 02

  
  

  :؟في المنزل جهاز حاسوب) ين(متلكهل ت -2.س

المؤسسة 
  التعليمية

  الرتبـة

  اإلجـابـة 

نعم، و مرتبط   ٪  مج
  ٪  باإلنترنت

نعم، غير 
مرتبط 
  باإلنترنت

  ٪  ال  ٪
  

جامعة األمير 
  عبد القادر

30.76  04  00  00  44.44  04  00  00  أستاذ مساعد
46.15  06  100  01  44.44  04  33.33  01  مكلف بالدروس
15.38  02  00  00  11.11  01  33.33  01  أستاذ محاضر

07.69  01  00  00  00  00  33.33  01  العالي. ت.أ
  100  13  100  01  100  09  100  03  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

25.15  41  26.66  04  30.18  32  11.9  05  أستاذ مساعد
50.92  83  73.33  11  54.71  58  33.33  14  مكلف بالدروس
15.33  25  00  00  10.37  11  33.33  14  أستاذ محاضر

08.58  14  00  00  04.71  05  21.42  09  العالي. ت.أ
  100  163  100  15  100  106  100  42  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

27.27  03  00  00  42.85  03  00  00  أستاذ مساعد
45.45  05  100  01  28.57  02  66.66  02  مكلف بالدروس
27.27  03  00  00  28.57  02  33.33  01  أستاذ محاضر

  00  00  00  00  00  00  00  00  العالي. ت.أ

  100  11  100  01  100  07  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

25.66  48  23.52  04  31.96  39  10.41  05  أستاذ مساعد
50.26  94  76.47  13  52.45  64  35.41  17  مكلف بالدروس
16.04  30  00  00  11.74  14  33.33  16  أستاذ محاضر

08.02  15  00  00  04.09  05  20.83  10  العالي. ت.أ

  100  187  100  17  100  122  100  48  المجـمـوع

  امتالك جهاز الحاسوب بالمنزل من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين: 73 الجدول رقم
أجهزة الحواسيب من طرف األساتذة و الباحثين  امتالكيشير هذا الجدول إلى نسب 

هم بشبكة اإلنترنت، لمعرفة المستجوبين بمختلف رتبهم بمنازلهم، و كذا إلى نسبة ارتباط

مدى توغل هذه الشبكة بمنازلهم، و تقدير مدى استعدادهم لإلفادة من الخدمات المكتبية 

و تشير . اإللكترونية المتاحة عن بعد إن وجدت، من جانب البنية التحتية الالزمة لذلك
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هزة حواسيب إلى أن أغلبية األساتذة المستجوبين يمتلكون أجاألرقام الواردة في الجدول 

     فقط،  ٪09.09من مجموعهم الكلي، مقابل  ٪90.90بمنازلهم بنسبة مرتفعة تقدر بـ 

كما توضح هذه . و هي نسبة األساتذة و الباحثين الذين ال يمتلكون جهاز حاسوب بمنازلهم

األرقام من جهة أخرى بأن أغلبية األساتذة الباحثين المستجوبين ليس لديهم ارتباط بشبكة 

من مجموعهم الكلي، حيث يتضح في السياق  ٪74.35اإلنترنت بمنازلهم بنسبة تقدر بـ 

من األساتذة الباحثين المستجوبين يمتلكون أجهزة حواسيب بمنازلهم  ٪65.24ذاته بأن 

ذات األرقام، إلى ضعف نسبة توغل  كما تشير. دون أن تكون مرتبطة بالشبكة العالمية

اتذة و الباحثين المكونين لعينة الدراسة، مقارنة بطبيعة عملهم شبكة اإلنترنت بمنازل األس

. و العلمي، و نظرا ألهمية هذه الشبكة كأداة عمل و اتصال أساسية بالنسبة لهم البحثي 

كما يتضح من جهة أخرى، بأن . من مجموعهم الكلي ٪25.66حيث تقدر هذه النسبة بـ 

منزل حسب رتب األساتذة الباحثين هناك تفوت في نسب الربط بشبكة اإلنترنت بال

   :المستجوبين، و هو ما يوضحه الشكل التالي

  
امتالك الربط باإلنترنت حسب فئات األساتذة الباحثين المستجوبين انطالقا من : 103 الشكل رقم

  المجموع الكلي لكل فئة
اإلنترنت كة بو هو ما يوحي بوجود عالقة طردية بين الرتبة و نسبة امتالك الربط بش

بشبكة اإلنترنت بالمنزل فعت الرتبة، ارتفعت معدالت الربط بالمنزل، حيث كلما ارت

 و قد يفسر ذلك بطبيعة عملهم العلمي . بالنسبة لألساتذة الباحثين المنتمين إلى هذه الرتبة
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حاجتهم التي تتزايد مع ارتفاع رتبهم في الحصول على المعلومات و تداولها و و البحثي، 

مرتبطة بكلفة الربط بشبكة  اقتصاديةو قد يعود ذلك إلى اعتبارات . سرع وقتفي أ

و قد بنا كل ما سبق إلى استنتاج أنه . اإلنترنت في المنزل التي ليست في متناول الجميع

كلما ارتفعت رتبة األستاذ الباحث كلما زادت قدرته على اإلفادة من الخدمات المكتبية 

حسب المؤسسات  النتائجأما عن توزيع .عد انطالقا من منزلهاإللكترونية المتاحة عن ب

حيث جاءت . التعليمية المدروسة، فقد جاءت شبه متطابقة بكل واحدة منها على حدا

اإلجابات المرتبطة بامتالك جهاز حاسوب غير مرتبط باإلنترنت بالمنزل في الرتبة 

لنسبة لإلجابات المرتبطة كذلك الشأن با. األولى بكل المؤسسات التعليمية المدروسة

    بالمنزل التي جاءت في الرتبة الثانية، بامتالك جهاز حاسوب مرتبط بشبكة اإلنترنت 

         و تلك المتعلقة بعدم امتالك جهاز حاسوب بالمنزل التي جاءت في الرتبة الثالثة 

  :و هو ما يوضحه الشكل التالي. و األخيرة

  
امتالك جهاز الحاسوب بالمنزل من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين حسب كل : 104 الشكل رقم

  مؤسسة تعليمية على حدا 
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و بغية معرفة مدى إمكانية استعمال جهاز حاسوب مع أو بدون الربط بشبكة اإلنترنت من 

طرف األساتذة الباحثين المستجوبين، في بيئتهم العلمية و المهنية، خصصنا الجدول 

  :الي الذي جاءت نتائجه على النحو التاليالمو

  
  
  
  
  
  
   

  :هل لديك إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان عملك؟ -3.س

المؤسسة 
  الرتبـة  التعليمية

  اإلجـابـة 

نعم، و مرتبط   ٪  مج
  ٪  باإلنترنت

نعم، غير 
مرتبط 
  باإلنترنت

  ٪  ال  ٪
  

جامعة األمير 
  عبد القادر

30.76  04  00  00  00  00  30.76  04  أستاذ مساعد
46.15  06  00  00  00  00  46.15  06  مكلف بالدروس
15.38  02  00  00  00  00  15.38  02  أستاذ محاضر

07.69  01  00  00  00  00  07.69  01  العالي. ت.أ
  100  13  00  00  00  00  100  13  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

25.15  41  00  00  14.28  06  33.65  35  أستاذ مساعد
50.92  83  70.48  12  73.8  31  38.46  40  مكلف بالدروس
15.33  25  29.41  05  11.9  05  14.42  15  أستاذ محاضر

08.58  14  00  00  00  00  13.46  14  العالي. ت.أ
  100  163  100  17  100  42  100  104  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

27.27  03  00  00  33.33  01  25  02  أستاذ مساعد
45.45  05  00  00  66.66  02  37.5  03  مكلف بالدروس
27.27  03  00  00  00  00  37.5  03  أستاذ محاضر

  00  00  00  00  00  00  00  00  العالي. ت.أ

  100  11  00  00  100  03  100  08  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

25.66  48  00  00  15.55  07  32.8  41  أستاذ مساعد
50.26  94  70.58  12  73.33  33  39.2  49  مكلف بالدروس
16.04  30  29.41  05  11.11  05  16  20  أستاذ محاضر

08.02  15  00  00  00  00  12  15  العالي. ت.أ

  100  187  100  17  100  45  100  125  المجـمـوع

إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 74 الجدول رقم
  المستجوبين
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يشير هذا الجدول على غرار الجدول السابق إلى نسبة إمكانية استعمال جهاز حاسوب 

ين، سواء توفر ربط بشبكة اإلنترنت أو لم يتوفر بمكان عمل األساتذة و الباحثين المستجوب

ساتذة الباحثين المعنيين ذلك، بغية الوقوف على مستوى اإلمكانيات المتوفرة لدى األ

بالدراسة في محيطهم المهني، و مدى استعدادهم لإلفادة من الخدمات المكتبية اإللكترونية 

الواردة في الجدول إلى أن أغلبية األساتذة حيث تشير النتائج . في بيئتهم العلمية و المهنية

الباحثين المستجوبين لديهم إمكانية استعمال جهاز حاسوب بمكان عملهم، حيث قدرت 

من أفراد هذه العينة  ٪66.84من مجموعهم الكلي، مع اإلشارة إلى أن  ٪90.9 ـنسبتهم ب

كان عملهم، و هو جهاز حاسوب مرتبط بشبكة اإلنترنت بم استعماليشيرون إلى إمكانية 

مؤشر يمكن اعتباره مقبول إلى حد ما، إذ يعبر عن نسبة توغل مقبولة لشبكة اإلنترنت 

من ذات العينة عن إمكانية استعمال  ٪24.06بينما عبر . بالمحيط الجامعي بشكل عام

أما نسبة األساتذة الباحثين الذين . جهاز حاسوب بمكان عملهم دون ربط بالشبكة العالمية

. ٪09.09ا عن عدم إمكانية استعمال جهاز حاسوب بمكان عملهم، فقد قدرت بـ عبرو

فعلى الرغم من ضعف هذه النسبة إذا ما قورنت بسابقتها، إال أنها تدفع بنا إلى التساؤل 

عن أسباب عدم توفر هذه األداة المهمة لدى هذه الفئة من األساتذة الباحثين بمحيطهم 

ي من جهته عن إمكانيات استعمال جهاز حاسوب من طرف و يعبر الشكل التال. المهني

      :  األساتذة الباحثين المستجوبين بمحيطهم المهني انطالقا من مجموعهم الكلي
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إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 105 الشكل رقم

  المستجوبين
  

الواردة في الجدول إلى أن أغلبية فئة األساتذة المساعدين و على صعيد آخر، تشير النتائج 

المستجوبين لديهم إمكانية استعمال جهاز حاسوب مرتبط بالشبكة العالمية، حيث قدرت 

من المجموع ذاته  ٪14.58من مجموع أفراد هذه الفئة، بينما عبر  ٪85.41نسبتهم بـ 

بينما لم ترد أية إجابة متعلقة . تعن إمكانية استعمال جهاز حاسوب غير مرتبط باإلنترن

و قد جاءت النتائج . بهذه الفئة حول عدم إمكانية استعمال جهاز حاسوب بمكان العمل

األخرى مماثلة بالنسبة لبقية الرتب األخرى من حيث ترتيب اإلجابات، حيث قدرت نسبة 

حاسوب مرتبط  األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الذين لديهم إمكانية استعمال جهاز

من مجموع أفراد هذه الفئة، بينما  ٪52.12بشبكة اإلنترنت بمكان عملهم ما ال يقل عن 

قدرت نسبة األساتذة المنتمين إلى ذات الرتبة الذين لديهم إمكانية استعمال جهاز حاسوب 

منهم عن عدم إمكانية استعمال  ٪12.76، في حين غبر ٪35.1غير مرتبط باإلنترنت 

كذلك األمر بالنسبة لفئة األساتذة المحاضرين، حيث عبر ما . ب بمكان عملهمجهاز حاسو

منهم عن إمكانية استعمال جهاز حاسوب مرتبط باإلنترنت بمكان  ٪66.66ال يقل عن 

جهاز  استعمالعملهم، بينما تساوت نسب األساتذة المحاضرين الذين عبروا عن إمكانية 

عبروا عن عدم توفر إمكانية استعمال الحواسيب  حاسوب غير مرتبط باإلنترنت، و الذين

أما عن . من مجموع أفراد هذه الفئة لكل واحدة منهما ٪16.66بمحيطهم المهني، بنسبة 
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فئة أساتذة التعليم العالي، فقد عبر جميعهم عن إمكانية استعمال جهاز حاسوب مرتبط 

المهني المالئم بالنسبة لهذه و هو ما يعبر عن توفر المحيط . بشبكة اإلنترنت بمكان عملهم

الفئة من األساتذة الباحثين، و استعدادهم األكبر لإلفادة من الخدمات المكتبية اإللكترونية 

  .المتاحة عن بعد بمحيطهم المهني مقارنة بالفئات األخرى المدروسة

أما من حيث توزيع النتائج حسب المؤسسات التعليمية، فيتبين كذلك بأنها جاءت شبه 

ابقة بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة، حيث جاءت النتائج المرتبطة بإمكانية متط

استعمال جهاز حاسوب مرتبط باإلنترنت في الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات 

جاءت اإلجابات المتعلقة بالخيار الثاني المرتبط بإمكانية . بالمؤسسات التعليمية الثالث

رتبط بالشبكة العالمية في الرتبة الثانية من حيث عدد استعمال جهاز حاسوب غير م

مع اإلشارة إلى أن . اإلجابات بكل من جامعة منتوري قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة

كل اإلجابات الواردة عن جامعة األمير عبد القادر مرتبطة بالخيار األول، في حين لم ترد 

إمكانية استعمال جهاز حاسوب بمكان العمل عن الخيار الثالث المرتبط بعدم أية إجابة 

و يوضح الشكل التالي توزيع هذه النتائج على المؤسسات . بالمدرسة العليا لألساتذة

  :الجامعية الثالث المدروسة
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إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 106 الشكل رقم

    حدا المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية
  

و عن السؤال نفسه، خصصنا الجدول الموالي لمعرفة أماكن استعمال جهاز الحاسوب من 

طرف األساتذة الباحثين المستجوبين بمكان عملهم، سواء كان مرتبطا بشبكة اإلنترنت أو 

  :لم يكن مرتبطا بها، حيث جاءت النتائج على النحو التالي
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  :جهاز الحاسوب بمكان عملك؟هل لديك إمكانية استعمال  -3.س

المؤسسة 
  المكـان  التعليمية

  اإلجـابـة 

نعم، و مرتبط   ٪  مج
  ٪  باإلنترنت

نعم، غير 
مرتبط 
  باإلنترنت

  ٪  ال  ٪
  

جامعة األمير 
  عبد القادر

31.25  05  00  00  00  00  31.25  05  بالمكتبة
  37.5  06  00  00  00  00  37.5  06  قاعة إنترنت
  25  04  00  00  00  00  25  04  مخبر البحث
06.25  01  00  00  00  00  06.25  01  مكان آخر

  100  16  00  00  00  00  100  16  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

51.56  99  00  00  38.46  25  58.26  74  بالمكتبة
20.31  39  00  00  00  00  30.7  39  قاعة إنترنت
23.95  46  00  00  55.38  36  07.87  10  مخبر البحث

04.16  08  00  00  06.15  04  03.14  04  آخر مكان
  100  192  00  00  100  65  100  127  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

07.69  01  00  00  00  00  09.09  01  بالمكتبة
69.23  09  00  00  100  02  63.63  07  قاعة إنترنت
07.69  1  00  00  00  00  09.09  01  مخبر البحث
15.38  02  00  00  00  00  18.18  02  مكان آخر

  100  13  00  00  100  02  100  11  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

47.51  105  00  00  37.31  25  51.94  80  بالمكتبة
24.43  54  00  00  02.98  02  33.76  52  قاعة إنترنت
23.07  51  00  00  53.73  36  09.74  15  مخبر البحث
04.97  11  00  00  04.97  04  04.54  07  مكان آخر

  100  221  00  00  100  67  100  154  المجـمـوع

  أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين: 75 الجدول رقم
  

يشير هذا الجدول إلى النتائج المتعلقة بأماكن استعمال جهاز الحاسوب من طرف األساتذة 

لمعرفة األماكن و الفضاءات التي توفر ذلك من  الباحثين المستجوبين بمحيطهم المهني،

و يتبين . جهة، و لمعرفة مدى اللجوء إلى المكتبة لإلفادة من هذه األداة من جهة أخرى

من خالل النتائج الواردة في الجدول بأن المكتبة تعتبر المكان األكثر استعماال الستعمال 

حيث قدرت نسبة الذين . جوبينجهاز الحاسوب من طرف عينة األساتذة الباحثين المست

حيث عبر ما ال . من مجموعهم الكلي ٪47.51يلجؤون إليها للقيام بذلك ما ال يقل عن 

إمكانية استعمال جهاز حاسوب مرتبط من هذه الفئة بأن لديهم  ٪76.19يقل عن 

ن عن اإلمكانية ذاتها و لكن دو ٪23.8باإلنترنت، بينما عبرت النسبة المتبقية المقدرة بـ 

التي ) OPAC(الربط بشبكة اإلنترنت، و هي إشارة ربما إلى الفهارس اإللكترونية 
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و تعتبر قاعة اإلنترنت من جهتها . توفرها المكتبة لروادها للبحث في رصيدها الوثائقي

إليه األساتذة الباحثين المستجوبين الستعمال جهاز حاسوب بمكان  يلجأالفضاء الثاني الذي 

و .من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال ٪24.43بة تقدر بـ عملهم، بنسبة إجا

من الطبيعي أن تكون األغلبية الساحقة لإلجابات المتعلقة بهذا المكان تشير إلى الربط 

إلى  يلجئونمن مجموع األساتذة الباحثين الذين  ٪96.29بشبكة اإلنترنت، حيث قدرت بـ 

ة من هذه الفئة عن إمكانية استعمال جهاز في حين عبرت نسبة ضئيل. قاعة اإلنترنت

و على الرغم . ٪03.7حاسوب غير مرتبط بشبكة اإلنترنت بهذا المكان، و هي تقدر بـ 

من ضعف هذه النسبة، إال أنها قد تعتبر من المفارقات الواردة في هذا الجدول، ألنه 

لشبكة، و قد يفسر يفترض أن تكون كل الحواسيب المتوفرة بقاعة اإلنترنت مرتبطة بهذه ا

ذلك باستعمال هؤالء األساتذة الباحثين للحواسيب المتوفرة بذلك الفضاء ألغراض أخرى 

غير اإلبحار في الشبكة العالمية، أو الستعمالهم لهذه الحواسيب أثناء انعدام الربط 

بينما تصنف مخابر . باإلنترنت ألسباب تقنية مما يدفعهم إلى استعمالها ألغراض أخرى

إليها األساتذة الباحثون الستعمال جهاز  يلجأمن حيث األماكن التي  الثالثةحث في الرتبة الب

من  ٪23.07حاسوب بمكان عملهم، حيث بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة بهذا المكان 

و على خالف النتائج السابقة، فقد . المجموعة الكلي لإلجابات الواردة عن هذا السؤال

المتعلقة بهذا المكان مشيرة إلى إمكانية استعمال جهاز حاسوب  جاءت أغلبية اإلجابات

في حين بلغت . من مجموعها الكلي 70.58غير مرتبط باإلنترنت، بنسبة إجابة تقدر بـ 

حول المكان ذاته، و المرتبطة بإمكانية استعمال جهاز حاسوب مرتبط نسبة اإلجابات 

من مجموعها الكلي، و هو ما يقد يشير إلى ضعف توغل هذه الشبكة  ٪29.41باإلنترنت 

  .بمخابر البحث بشكل عام بالكيفية و النسبة المطلوبتين

أما األماكن األخرى غير تلك الواردة أعاله، فقد جاءت في الرتبة الرابعة و األخيرة من 

من  ٪04.97حيث عدد اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال، حيث بلغت نسبتها 

من مجموع هذه اإلجابات مرتبط بإمكانية  ٪63.63مع اإلشارة إلى أن . مجموعها الكلي

المتبقية مرتبطة بإمكانية استعمال  ٪36.36استعمال جهاز حاسوب مرتبط باإلنترنت، و 



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

422 
 

كما تمثلت أغلبية األماكن المعبر عنها في هذه . جهاز حاسوب غير مرتبط بذات الشبكة

و يشير الشكل التالي إلى النتائج ذاتها . مكاتب الشخصية لألساتذة الباحثيناإلجابات في ال

  :انطالقا من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين

  
أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 107 الشكل رقم

  المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

مؤسسات التعليمية المدروسة، فنالحظ أن هناك نوع من أما عن توزيع النتائج حسب ال

حيث جاءت كل النتائج الواردة عن . التباين في ترتيب األماكن بكل مؤسسة على حدا

جامعة األمير عبد القادر تشير إلى إمكانية استعمال حواسيب مرتبطة باإلنترنت، إذ جاءت 

طرف األساتذة الباحثين بهذه قاعة اإلنترنت على رأس الفضاءات األكثر استعماال من 

و يوضح الشكل التالي توزيع النتائج المتعلقة بهذا . الجامعة للحصول على هذه اإلمكانية

  :سالميةإلالسؤال بجامعة األمير عبد القادر للعلوم ا
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أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 108 الشكل رقم

  بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكليالمستجوبين 
  

كما جاءت قاعة اإلنترنت على رأس الفضاءات المعتمدة الستعمال الحواسيب من طرف 

من مجموع  ٪69.23أساتذة و باحثي المدرسة العليا لألساتذة، بنسبة إجابة تقدر بـ 

و يقدم الكل التالي مجمل النتائج المتعلقة بهذا . اإلجابات الخاصة بهذه المؤسسة التعليمية

  :السؤال بهذه المدرسة
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المكتبة قاعة إنترنت مخبر البحث مكان آخر
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أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين : 109 الشكل رقم

  المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي
  

حين احتلت المكتبة الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات الواردة عن هذا السؤال في 

يقدم  و. من مجموعها الكلي ٪51.56بجامعة منتوري قسنطينة، بنسبة إجابة تقدر بـ 

   :الشكل التالي صورة عن النتائج المتعلقة بهذه الجامعة
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المكتبة قاعة إنترنت مخبر البحث مكان آخر
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العمل حسب رأي األساتذة الباحثين أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان : 110 الشكل رقم

  المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي
  

و بغية معرفة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين، 

  : خصصنا الجدول التالي الذي جاءت نتائجه كما يلي
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المكتبة قاعة إنترنت مخبر البحث مكان آخر
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  :اإلنترنت؟ شبكة) ين(أين تستعمل -4.س
المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

13.04  03  100  01  20  01  09.09  01  00  00  المنـزل
21.73  05  00  00  20  01  27.27  03  16.66  01  مكان العمل

17.39  04  00  00  20  01  18.18  02  16.66  01  المكتبة المركزية
47.82  11  00  00  40  02  45.45  05  66.66  04  مقاهي اإلنترنت
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مكـان آخر

  100  23  100  01  100  05  100  11  100  06  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

12.46  42  39.13  09  23.33  14  08.75  14  05.31  05  المنـزل
39.76  134  43.47  10  33.33  20  41.25  66  40.42  38  مكان العمل

19.88  67  08.69  02  20  12  20.62  33  21.27  20  المكتبة المركزية
26.11  88  04.34  01  20  12  27.5  44  32.97  31  مقاهي اإلنترنت
01.78  06  04.34  01  03.33  02  01.87  03  00  00  مكـان آخر

  100  337  100  23  100  60  100  160  100  94  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

21.73  05  00  00  00  00  30.76  04  20  01  المنـزل
43.47  10  00  00  60  03  38.46  05  40  02  مكان العمل

04.34  01  00  00  20  01  00  00  00  00  المكتبة المركزية
30.43  07  00  00  20  01  30.76  04  40  02  مقاهي اإلنترنت
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مكـان آخر

  100  23  00  00  100  05  100  13  100  05  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

13.05  50  41.66  10  21.42  15  10.32  19  05.71  06  المنـزل
39.16  150  41.66  10  35.71  25  40.21  74  39.04  41  مكان العمل

18.79  72  08.33  02  20  14  19.02  35  20  21  المكتبة المركزية
27.41  105  04.16  01  20  14  28.8  53  35.23  37  مقاهي اإلنترنت
01.56  06  04.16  01  02.85  02  01.63  03  00  00  مكـان آخر

  100  383  100  24  100  70  100  184  100  105  المجـمـوع

  أماكن استعمال اإلنترنت من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين : 76 الجدول رقم
  

 ةاألساتذف يتعلق الجدول المشار إليه أعاله بمكان استعمال شبكة اإلنترنت من طر

الباحثين المكونين لعينة الدراسة بالمكتبات الجامعية المدروسة، بهدف معرفة األماكن 

حيث يتضح من خالل قراءة . األكثر استعماال من طرفهم وفقا لإلمكانيات المتوفرة لديهم

المكان األكثر استعماال من طرف  يعتبرللنتائج الواردة في الجدول بأن مكان العمل  أولية

من  ٪39.16في الشبكة العالمية، بحصوله على ما ال يقل عن  رالمدروسة لإلبحاعينة ال

من مجموع أفراد  ٪80.21و هي نسبة تمثل . مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال

و قد يرجع ذلك إلى اإلمكانيات الواسعة التي يوفرها المحيط المهني . العينة المدروسة



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

427 
 

و تأتي مقاهي اإلنترنت . الستعمال شبكة اإلنترنت لفائدة هذه الفئة من المجتمع األكاديمي

عليها في استعمال اإلنترنت، بحصولها على  االعتمادفي الرتبة الثانية من حيث درجة 

من  ٪56.14من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، وهي نسبة توازي  27.41٪

و هو ما يعبر كذلك عن االستعمال . الباحثين المستجوبين مجموع أفراد عينة األساتذة

الواسع لألساتذة الباحثين لشبكة اإلنترنت خارج نطاق محيطهم المهني، كما قد يفسر كذلك 

بأماكن عملهم على الرغم من أهميتها، باإلضافة إلى بعدم كفاية اإلمكانيات المتوفرة لديهم 

نا سابقا، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى مقاهي ضعف توغل هذه الشبكة بمنازلهم كما رأي

 االعتمادكما تاتي المكتبة في الرتبة الثالثة من حيث درجة . اإلنترنت لسد ذلك الفراغ

من مجموع اإلجابات، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تعادل  ٪18.79عليها، بتسجيلها لـ 

لى قلة عدد الحواسيب و قد يعود ذلك إ. من مجموع أفراد العينة المدروسة 38.5٪

المرتبطة بشبكة اإلنترنت الموضوعة تحت تصرف األساتذة الباحثين بمكتبات المؤسسات 

التعليمية الثالث مقارنة بعددهم الكلي، و هو ما قد يجعل من الصعوبة بما كان اإلفادة من 

ته، بنسبة ثم يأتي المنزل في الرتبة من الترتيب ذا. هذه الخدمة بمكتبة المؤسسة التعليمية

من مجموع أفراد عينة  ٪26.73من مجموع اإلجابات، علما بأنها نسبة توازي  13.05٪

المتعلقة بنسبة امتالك  73 و هي نسبة تقترب من تلك الواردة في الجدول رقم. الدراسة

جهاز حاسوب مرتبط باإلنترنت بالمنزل من طرف أفراد عينة الدراسة، و المقدرة بـ 

شكل التالي إلى األماكن المعتمدة من طرف األساتذة الباحثين و يشير ال. 25.66٪

المستجوبين في استعمال شبكة اإلنترنت و نسب اللجوء إليها من طرفهم انطالقا من 

   :مجموعهم الكلي
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أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين من : 111 الشكل رقم

  مجموعهم الكلي
أما األماكن األخرى المتمثلة أساسا في منازل األصدقاء و النوادي الثقافية، فقد جاءت في 

عليها من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين  االعتمادالرتبة األخيرة من حيث درجة 

فقط من مجموع اإلجابات المحصل عليها، و التي تعادلها  ٪01.56بنسبة ضعيفة تقدر بـ 

  . موع أفراد العينة المدروسةمن مج ٪03.2نسبة 

أما عن تحليل النتائج الواردة في الجدول حسب رتبة األساتذة الباحثين المستجوبين، فيمكن 

  :تلخيص أهم المالحظات المتعلقة في النقاط التالية

يعتبر مكان العمل الفضاء األكثر اعتمادا لإلبحار في شبكة اإلنترنت بالنسبة لكل  -

 .الرتب

ترتيب النتائج بالنسبة لرتبتي األساتذة المساعدين و المكلفين  هناك تطابق في -

بالدروس، و هو ما يدل على التقارب الكبير في ما يتعلق بسلوكاتهم تجاه شبكة اإلنترنت، 

 .و كذا في اإلمكانيات المتوفرة لديهم الستعمال هذه الشبكة

حيث ترتيب األماكن يأتي المنزل في الرتبة الثانية من على خالف الرتب األخرى،  -

 .األكثر اعتمادا عليها في اإلبحار في اإلنترنت من طرف فئة األساتذة المحاضرين

و على الترتيب الخاص بالرتب األخرى، يأتي المنزل في الرتبة األولى من حيث  -

عليها في اإلبحار في اإلنترنت من طرف فئة أساتذة التعليم  اعتماداترتيب األماكن األكثر 
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لكل واحد منهما من مجموع  ٪41.66رفقة مكان العمل بنسبة إجابة تقدر بـ العالي، 

و تشير األشكال التالية إلى توزيع النتائج المتعلقة بأماكن . اإلجابات الواردة عن هذه الفئة

استعمال شبكة اإلنترنت من طرف كل فئة على حدا، انطالقا من عدد أفراد كل واحدة 

  :  منها

  

 
األساتذة المساعدين المستجوبين من فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف : 112 الشكل رقم

  مجموعهم الكلي
  

  
المكلفين بالدروس المستجوبين من فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف : 113 الشكل رقم

  مجموعهم الكلي
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المحاضرين المستجوبين من األساتذة فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف : 114 الشكل رقم

  مجموعهم الكلي
  
  

  
أساتذة التعليم العالي المستجوبين من فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف : 115 الشكل رقم

  مجموعهم الكلي
  

و فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، فقد أوضحت األرقام 

الواردة في الجدول بأن هناك نوع من التباين في ترتيب األماكن و الفضاءات التي يلجأ 

حيث تحتل . إليها األساتذة الباحثون الستعمال شبكة اإلنترنت بكل مؤسسة تعليمية مدروسة

جابة إالثة في ترتيب هذه الفضاءات بجامعة األمير عبد القادر بنسبة المكتبة الرتبة الث
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 من مجموع اإلجابات الواردة عن األساتذة الباحثين التابعين لهذه الجامعة،  ٪17.39قدرها 

تسبقها كل من مقاهي اإلنترنت و مكان . من مجموعهم الكلي ٪30.76و هي نسبة تعادل 

الرتبتين األولى و الثانية، و هو ما يوضحه الشكل  العمل اللذان جاءا على التوالي في

  :التالي

   

  
أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة : 116 الشكل رقم

  األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي
  

 ٪19.88بـ و قد احتلت المكتبة الرتبة ذاتها بجامعة منتوري قسنطينة، بنسبة إجابة تقدر 

من مجموع األساتذة  ٪41.1، و هي نسبة توازي عنهامن مجموع اإلجابات الواردة 

حيث جاء كل من مكان العمل و مقاهي اإلنترنت على التوالي . الباحثين المستجوبين بها

بهذه  المتعلقةو يوضح الشكل التالي النسب . بهذه الجامعة في الرتبتين األولى و الثانية

  :النتائج انطالقا من مجموع عينة األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة
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أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة : 117 الشكل رقم

  منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي
  

المكتبة الرتبة األخيرة من حيث ترتيب الفضاءات أما بالمدرسة العليا لألساتذة، فقد احتلت 

من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين بها،  األكثر استعماال لإلبحار في شبكة اإلنترنت

   فقط من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه المدرسة،  ٪04.34بنسبة إجابة قدرها 

حيث جاء كل من . سة بهافقط من مجموع أفراد عينة الدرا ٪09.09و هي نسبة تساوي 

و هو . مكان العمل و مقاهي اإلنترنت و المنزل على التوالي في المراتب الثالث األولى

ما يوضحه الشكل التالي الذي يبرز تلك النتائج انطالقا من عدد أفراد األساتذة الباحثين 

  :  المستجوبين بهذه المدرسة
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اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة أماكن استعمال شبكة : 118 الشكل رقم

  العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي
و بغية معرفة وسائل االتصال األكثر استعماال من طرف عينة الدراسة بالمؤسسات 

  :التعليمية الثالث المدروسة، خصصنا الجدول التالي الذي جاءت نتائجه على النحو التالي

لتداول المعلومات العلمية و التقنية في إطار نشاطاتك البحثية و ) ينها(ائل االتصال التي تستعملهاما هي وس - 5.س
  :3إلى  1العلمية؟ مع ترتيبها حسب درجة األهمية من 

المؤسسة 
  التعليمية

وسائل 
  االتصال

  درجة األهمية 
  ٪  مج

1  ٪  2  ٪  3  ٪  

جامعة األمير 
  عبد القادر

32.05  25  20.83  05  37.5  09  36.66  11  شفـويـة
37.17  29  33.33  08  33.33  08  43.33  13  مكتـوبـة

30.76  24  45.83  11  29.16  07  20  6  إلكتـرونيـة
  100  78  100  24  100  24  100  30  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

36.06  216  23.66  31  46.32  107  32.91  78  شفـويـة
40.06  240  33.58  44  35.93  83  47.67  113  مكتـوبـة

23.87  143  42.74  56  17.74  41  19.4  46  إلكتـرونيـة

  100  599  100  131  100  231  100  237  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

18.18  04  50  01  16.66  01  14.28  02  شفـويـة
  40.9  09  50  01  50  03  35.71  05  مكتـوبـة

  40.9  09  00  0  33.33  02  50  07  إلكتـرونيـة

  100  22  100  02  100  06  100  14  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

35.05  245  23.56  37  44.82  117  32.38  91  شفـويـة
39.77  278  33.75  53  36.01  94  46.61  131  مكتـوبـة

25.17  176  42.67  67  19.15  50  20.99  59  إلكتـرونيـة

  100  699  100  157  100  261  100  281  المجـمـوع

وسائل االتصال المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في تداول  :77 الجدول رقم
  التقنية حسب درجة األهميةالمعلومات العلمية و 
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يوضح الجدول المشار إليه أعاله إلى ترتيب استعمال أنواع وسائل االتصال سواء كانت 

شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات 

         التعليمية المدروسة لتداول المعلومات العلمية و التقنية في إطار نشاطاتهم العلمية

و البحثية، و ذلك حسب درجة أو وتيرة استعمالها من طرفهم، بغية كشف بعض الجوانب 

لكتروني إل، و مدى ممارستهم لالتصال العلمي االمتعلقة بسلوكاتهم و توجهاتهم االتصالية

  .من خالل معرفة مدى درجة اعتمادهم على وسائل االتصال اإللكترونية

اردة في الجدول من حيث درجة أهمية االستعمال، يتضح بأن فمن خالل قراءة األرقام الو

وسائل االتصال المكتوبة تحتل الرتبة األولى في ترتيب وسائل االتصال التي يعتمد عليها 

 ٪46.61بالدرجة األولى من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين، بنسبة إجابة تقدر بـ 

مع العلم بأن . من مجموع اإلجابات المتعلقة بدرجة األهمية األولى من حيث االستعمال

من مجموع أفراد العينة المدروسة، و هي نسبة تعبر عن  ٪70.05هذه النسبة توازي 

استعمال وسائل االتصال المكتوبة في الممارسات العلمية و البحثية و االتصالية  تجدر

و تلي وسائل االتصال المكتوبة كل من . اتنا التعليمية بشكل عاملألساتذة الباحثين بمؤسس

الوسائل الشفوية و الوسائل اإللكترونية على التوالي في الرتبتين الثانية و الثالثة، بنسبة 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بدرجة  ٪20.99و  ٪32.38إجابة تقدر على التوالي بـ 

       ٪48.66هاتين النسبتين تعادالن على التوالي مع اإلشارة غلى أن . األهمية األولى

من مجموع أفراد األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية  ٪31.55و 

  . المدروسة

و من جهتها، فقد احتلت وسائل االتصال الشفوية الرتبة األولى من حيث ترتيب الوسائل 

من  ٪44.82بنسبة إجابة تقدر بـ  التي تحتل درجة األهمية الثانية في االستعمال، 

    تتبعها على التوالي كل من الوسائل المكتوبة . مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة

   ٪36.01تقدر على التوالي بـ  إجابةو اإللكترونية في الرتبتين الثانية و الثالثة، بنسبة 

  .من المجموع ذاته ٪19.15و 
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أما عن وسائل االتصال اإللكترونية، فقد احتلت الرتبة األولى من حيث ترتيب الوسائل 

من مجموع  ٪42.67تقدر بـ  إجابةالتي تستعمل حسب درجة األهمية الثالثة، بنسبة 

من  ٪35.82و هي نسبة تعادل . اإلجابات الواردة عن هذه الدرجة من أهمية االستعمال

تتبعها على التوالي كل من وسائل . وبينالباحثين المستجمجموع أفراد عينة األساتذة 

االتصال المكتوبة و الشفوية في الرتبتين الثانية و الثالثة، بنسب إجابة تقدر على التوالي 

و يوضح . من مجموع اإلجابات الخاصة بدرجة األهمية هذه ٪23.56و  ٪33.75بـ 

     :أفراد العينة المدروسةالشكل التالي ترتيب هذه النتائج انطالقا من مجموع 

  

  
وسائل االتصال المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين حسب درجة  :119 الشكل رقم

  األهمية من مجموعهم الكلي
 

و تعكس كل األرقام السابقة، بأن وسائل االتصال اإللكترونية ال تعتبر األداة األكثر 

استعماال في الممارسات العلمية و البحثية و االتصالية لألساتذة الباحثين المستجوبين الذين 

    . يعتمدون أكثر على الوسائل المكتوبة و الشفوية في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية

     ما يدعو إلى ل المزيد من الجهد و تقديم الحوافز و التسهيالت الالزمة لترقية و هو 
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       و تشجيع استعمال وسائل االتصال اإللكترونية الحديثة في أوساط المجتمع العلمي 

و األكاديمي، نظرا لما لها من مميزات من شأنها تسهيل و تفعيل العمل العلمي و البحثي 

  .بشكل عام

النتائج المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا، فيتضح كذلك انطالقا من النتائج  أما عن

الواردة أعاله، بأن وسائل االتصال اإللكترونية تحتل الترتيب نفسه المسجل في الترتيب 

العام بجامعة األمير عبد القادر، حيث تحتل الرتبة األخيرة في ترتيب وسائل االتصال التي 

من مجموع  ٪20ة األولى من حيث االستعمال، بنسبة إجابة تقدر بـ تحتل درجة األهمي

، بعد كل من وسائل االتصال الشفوية و المكتوبة اللتان اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة

و هو الترتيب نفسه الذي . احتلتا على التوالي الرتبتين األولى و الثانية في هذا الترتيب

حتل درجة األهمية الثانية من حيث االستعمال، حيث سجل بالنسبة لوسائل االتصال التي ت

من  ٪29.16جاءت وسائل االتصال اإللكترونية في الرتبة األخيرة بنسبة إجابة تقدر بـ 

         مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة من األهمية، بعد كل من الوسائل الشفوية 

و على غرار ترتيب . األولى و الثانية و المكتوبة اللتان جاءتا على التوالي في الرتبتين

النتائج العامة، فقد جاءت الوسائل اإللكترونية في الرتبة األولى من حيث ترتيب الوسائل 

التي تحتل درجة األهمية الثالثة من حيث االستعمال بجامعة األمير عبد القادر، بنسبة 

تليها كل من . رجةمن مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الد ٪45.11إجابة تقدر بـ 

الوسائل المكتوبة و الشفوية على التوالي في الرتبتين الثانية و الثالثة في حيث الترتيب في 

و يوضح الشكل التالي نسب االعتماد على وسائل االتصال . هذه الدرجة من األهمية

اإللكترونية حسب درجة األهمية، انطالقا من مجموع أفراد عينة األساتذة الباحثين 

  :مستجوبين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةال
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وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة استعمال  :120 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي
  

و قد جاء ترتيب استعمال وسائل االتصال بمختلف أنواعها حسب درجة األهمية بجامعة 

منتوري قسنطينة بدوره مطابقا تماما للترتيب الوارد في النتائج العامة المشار إليها أعاله، 

الرتبة الثالثة و األخيرة من حيث ترتيب الوسائل حيث احتلت وسائل االتصال اإللكترونية 

من مجموع  ٪19.4بالدرجة األولى من األهمية، بنسبة إجابة تقدر بـ  التي تستعمل

       حيث سبقتها في الترتيب كل من الوسائل المكتوبة . اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة

و الشفوية اللتان جاءتا على التوالي في الرتبتين األولى و الثانية في ترتيب هذه الدرجة 

شارة هنا، إلى أن أغلبية األساتذة الباحثين الذين عبروا عن و ال بدا من اإل. من األهمية

هذا الرأي ينتمون إلى التخصصات العلمية و التقنية المدرسة بجامعة منتوري قسنطينة، 

فقط من األساتذة الباحثين من  ٪16.82مقابل  ٪83.17حيث تبلغ نسبتهم ما ال يقل عن 

ملون وسائل االتصال اإللكترونية التخصصات األخرى، الذين يعتبرون  بأنهم يستع

  .بالدرجة األولى في نشاطاتهم البحثية و العلمية و االتصالية

كما جاءت وسائل االتصال اإللكترونية في الرتبة الثالثة و األخيرة كذلك في ترتيب 

الوسائل التي تحتل درجة األهمية الثانية من حيث االستعمال، بنسبة إجابة تقدر بـ 

حيث جاءت قبلها كل . وع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة من األهميةمن مجم 17.74٪

من الوسائل الشفوية و المكتوبة اللتان احتلتا على التوالي الرتبتين األولى و الثانية في 
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بينما احتلت الرتبة األولى في ترتيب وسائل االتصال التي . ترتيب هذه الدرجة من األهمية

 ٪42.74و األخيرة من حيث االستعمال بنسبة إجابة تقدر بـ  تحتل درجة األهمية الثالثة

 تتلوها كل من الوسائل المكتوبة . من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة من األهمية

  . و الشفوية على التوالي في الرتبتين الثانية و الثالثة في ترتيب هذه الدرجة من األهمية

على وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة و يوضح الشكل التالي نسب االعتماد 

األهمية، انطالقا من مجموع أفراد عينة األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري 

  :قسنطينة

   

  
وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة استعمال  :121 الشكل رقم

  من مجموعهم الكليالباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة 
  

أما بالمدرسة العليا لألساتذة، فقد جاءت النتاج متباينة عن سابقاتها المرتبطة بالمؤسستين 

التعليمتين األخريين، حيث احتلت وسائل االتصال اإللكترونية الرتبة األولى في ترتيب 

 ٪50بـ  الوسائل التي تحتل درجة األهمية األولى من حيث االستعمال، بنسبة إجابة تقدر

 من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة من األهمية، تتبعها كل من الوسائل المكتوبة 

و تجدر . و الشفوية اللتان جاءتا على التوالي في الرتبتين الثانية و الثالثة في الرتيب ذاته

ت المتقدمة في الممارسااإلشارة إلى أن وسائل االتصال اإللكترونية احتلت هذه الرتبة 

العلمية و البحثية لألساتذة الباحثين بالمدرسة العليا لألساتذة على الرغم من تخصصهم في 
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و االجتماعية، على عكس النتائج المسجلة على مستوى جامعة  اإلنسانيةاآلداب و العلوم 

منتوري قسنطينة، أين سجلنا ضعف استعمال هذا النوع من وسائل االتصال من طرف 

و يمكن أن يفسر ذلك بأهمية اإلمكانيات المتوفرة لدى . ساتذة الباحثينيحة من األرهذه الش

مما جعلهم يعتمدون على وسائل االتصال  األساتذة الباحثين بالمدرسة العليا لألساتذة

  .اإللكترونية بالدرجة األولى ألداء مهامهم العلمية و البحثية

ب وسائل االتصال التي تحتل درجة كما احتلت الوسائل اإللكترونية الرتبة الثانية في ترتي

من مجموع اإلجابات  ٪33.33األهمية الثانية من حيث االستعمال، بنسبة إجابة تقدر بـ 

حيث جاءت بعد كل من الوسائل المكتوبة التي احتلت . المتعلقة بهذه الدرجة من األهمية

األخيرة في ترتيب  الرتبة األولى، و قبل الوسائل الشفوية التي جاءت في الرتبة الثالثة و

بينما لم ترد أية إجابة عن استعمال وسائل االتصال اإللكترونية . هذه الدرجة من األهمية

، حيث اقتصرت في اإلجابات المتعلقة بدرجة األهمية الثالثة و األخيرة من حيث االستعمال

من  ٪50اإلجابات عن الوسائل الشفوية و المكتوبة التي تحصلت كل واحدة منهما على 

و يوضح الشكل التالي نسب االعتماد . مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الدرجة من األهمية

على وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية، انطالقا من مجموع أفراد عينة 

      : األساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة

  
االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة وسائل استعمال  :122 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي
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أما عن توزيع ذات النتائج حسب رتب األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية 

  :التاليةالثالث المدروسة، فقد خصصنا الجدول التالي الذي يوضح األرقام 

  
و التقنية في إطار نشاطاتك البحثية و  العلميةلتداول المعلومات ) ينها(ما هي وسائل االتصال التي تستعملها - 5.س

  :3إلى  1العلمية؟ مع ترتيبها حسب درجة األهمية من 

المؤسسة 
  الرتبــة  التعليمية

  وسائـل االتصـال
  ٪  مج

  ٪  إلكترونية  ٪  مكتوبـة  ٪  شفـويـة

جامعة األمير 
  عبد القادر

36.66  11  50  03  30.76  4  36.36  04  أستاذ مساعد
43.33  13  50  03  46.15  06  36.36  04  مكلف بالدروس
13.33  04  00  00  15.38  02  18.18  02  أستاذ محاضر

06.66  02  00  00  07.69  01  09.09  01  العالي. ت.أ
  100  30  100  06  100  13  100  11  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

19.83  47  28.26  13  16.81  19  19.33  15  أستاذ مساعد
43.03  102  30.43  14  48.67  55  42.3  33  مكلف بالدروس
24.05  57  26.08  12  22.12  25  25.64  20  أستاذ محاضر

13.08  31  15.21  07  12.38  14  12.82  10  العالي. ت.أ
  100  237  100  46  100  113  100  78  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

35.71  05  32.2  03  40  02  00  00  أستاذ مساعد
35.71  05  28.57  02  40  02  50  01  مكلف بالدروس
28.57  04  28.57  02  20  01  50  01  أستاذ محاضر

  00  00  00  00  00  00  00  00  العالي. ت.أ

  100  14  100  07  100  05  100  02  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

22.41  63  32.2  19  19.08  25  20.87  19  مساعدأستاذ 
  42.7  120  32.2  19  48.09  63  41.75  38  مكلف بالدروس
23.13  65  23.72  14  21.37  28  25.27  23  أستاذ محاضر

11.74  33  11.86  07  11.45  15  21.08  11  العالي. ت.أ

  100  281  100  59  100  131  100  91  المجـمـوع

من طرف األساتذة الباحثين حسب درجة األهمية األولى وسائل االتصال المستعملة : 78 الجدول رقم
  الرتبالمستجوبين في تداول المعلومات العلمية و التقنية حسب 

  
على غرار الجدول السابق، يشير الجدول المشار إليه أعاله إلى توزيع نتائج استعمال 

العلمية و التقنية في إطار النشاطات العلمية و البحثية وسائل االتصال لتداول المعلومات 

لألساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث، و ذلك حسب درجة األهمية 

بهدف معرفة توجهات األساتذة الباحثين نحو . األولى و بحسب رتب أفراد عينة الدراسة

مع . اختياراتهم و استعماالتهم لهامختلف وسائل االتصال، و تأثير متغير الرتبة في 

حيث تشير األرقام . محاولة تحديد موقع وسائل االتصال اإللكترونية ضمن هذه المتغيرات
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الواردة في الجدول إلى االعتماد الكبير على وسائل االتصال المكتوبة مقارنة بالوسائل 

موع من مج ٪39.68األخرى من طرف فئة األساتذة المساعدين، بحصولها على 

من مجموع هذه الفئة بعينة  ٪52.08اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، و هي نسبة توازي 

تليها كل من الوسائل الشفوية و اإللكترونية اللتان تحصلتا على النسبة النسبة . الدراسة

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة لكل واحدة  ٪30.15نفسها و المقدرة بـ 

  .من مجموع هذه الفئة بعينة الدراسة ٪39.58ة تساوي و هي نسب. منهما

أما فيما تعلق بفئة األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس، فتشير األرقام الواردة في 

الكبير على وسائل االتصال المكتوبة من طرف هذه الفئة على غرار  االعتمادالجدول إلى 

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة،  ٪52.5بتسجيلها لـ . فئة األساتذة المساعدين

تليها على . من مجموع هذه الفئة بعينة الدراسة ٪67.02مع العلم بأن هذه النسبة تساوي 

التوالي كل من الوسائل الشفوية و اإللكترونية في الرتبتين الثانية و الثالثة بنسب إجابة 

ابات الواردة عن هذه الفئة، من مجموع اإلج ٪15.83و  ٪31.66تقدر على التوالي بـ 

من مجموع  ٪20.21و  ٪40.42مع اإلشارة إلى أن هاتين النسبتين توازيان على التوالي 

  . هذه الفئة بعينة الدراسة

و هو الترتيب نفسه المسجل على مستوى فئة األساتذة المحاضرين، حيث احتلت وسائل 

  المحصل عليها عن هذه الفئة،  االتصال المكتوبة الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات

من مجموع هذه  ٪93.33من مجموعها الكلي، و هي نسبة تمثل  ٪43.07و المقدرة بـ 

تليها كذلك كل من الوسائل الشفوية و اإللكترونية على التوالي في . الفئة بعينة الدراسة

من  ٪21.53و  ٪35.38الرتبتين الثانية و الثالثة بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

من مجموع  ٪46.66و  ٪76.66مجموعها الكلي، و هما نسبتان توازيان على التوالي 

  .هذه الفئة بعينة الدراسة

كما جاءت النتائج المتعلقة برتبة أساتذة التعليم العالي وفق الترتيب نفسه، حيث سجلت 

ت من مجموع اإلجابا ٪45.45وسائل االتصال المكتوبة أعلى نسبة إجابة تقدر بـ 

. و هي نسبة توازي كل أفراد هذه الفئة بعينة الدراسة. المحصل عليها عن هذه الفئة
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تتلوها على التوالي كل من الوسائل الشفوية و اإللكترونية في الرتبتين الثانية و الثالثة 

من مجموع اإلجابات الواردة عن  ٪21.21و  ٪33.33بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

من مجموع هذه الفئة  ٪50و  ٪73.33نسبتان تعادالن على التوالي  و هما. هذه الفئة

  .بعينة الدراسة

أما فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بكل مؤسسة تعليمية على حدا، فمن خالل قراءة أولية 

مال وسائل االتصال اإللكترونية جاء لألرقام الواردة في الجدول، يتضح بأن ترتيب استع

على مستوى النتائج العامة المشار إليها أعاله، و ذلك بكل من مطابقا للترتيب المسجل 

جامعتي األمير عبد القادر و منتوري قسنطينة، باحتاللها للرتبة الثالثة و األخيرة من حيث 

، حيث اقتصرت اإلجابات المعبر عنها درجة االستعمال بعد الوسائل المكتوبة و الشفوية

من  ٪50لفين بالدروس، بحصول كل فئة على على فئتي األساتذة المساعدين و المك

بينما توزعت اإلجابات على كل الرتب  .جامعة األمير عبد القادرمجموع اإلجابات ب

و يوضح الشكالن التاليان توزيع هذه النتائج بجامعتي األمير . بجامعة منتوري قسنطينة

  :بهاتين الجامعتين عبد القادر و منتوري قسنطينة انطالقا من مجموع أفراد عينة كل رتبة

  

  
وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية األولى من طرف األساتذة استعمال  :123 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر حسب رتبهم من المجموع الكلي لكل رتبة
  

75%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذ تعلیم عالي

أستاذ مساعد
مكلف بالدروس
أستاذ محاضر
أستاذ تعلیم عالي



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

443 
 

  
األهمية األولى من طرف األساتذة وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة استعمال  :124 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة حسب رتبهم من المجموع الكلي لكل رتبة
  

على خالف المدرسة العليا لألساتذة التي جاءت نتائجها مغايرة للنتائج العامة من حيث 

درجة الترتيب، حيث احتلت وسائل االتصال اإللكترونية الرتبة األولى من حيث 

هذه الفئة  وجودب عدم ببالنسبة لكل الرتب ماعدا رتبة أساتذة التعليم العالي بس االستعمال

ويشير الشكل التالي إلى نسب االعتماد . من األساتذة الباحثين ضمن عينة هذه المدرسة

على وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين بالمدرسة العليا لألساتذة 

المعلومات العلمية و التقنية في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية، انطالقا من لتداول 

  :مجموع كل فئة بعينة هذه المؤسسة التعليمية
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وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية األولى من طرف األساتذة استعمال  :125 الشكل رقم

  رتبهم من المجموع الكلي لكل رتبة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب
  

و للتدقيق أكثر حول استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين 

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث، حاولنا معرفة أهم أنواع ذلك النوع من الوسائل 

النتائج ممثلة  ، حيث جاءت06من طرف أفراد عينة الدراسة من خالل طرح السؤال رقم 

  :في الجدول التالي
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  :؟6إلى  1اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية، يرجى تحديدها وفق الترتيب حسب أهمية االستعمال من في حالة استعمالك لوسائل االتصال  -6.س

المؤسسة 
  التعليمية

  ٪  مج  ة ــة األهميـدرج  االتصال يلةوس
1  ٪  2  ٪  3  ٪  4  ٪  5  ٪  6  ٪  

جامعة األمير 
  عبد القادر

  29.54  13 00 00 00  00  00  00  14.28  01  20  02  43.47  10  بريد إلكتروني
  29.54  13 00 00 00 00  50  02  42.85  03  50  05  13.04  03  مجموعات نقاش
  11.36  05 00 00 00 00  00  00  14.28  01  10  01  13.04  03  مجموعات أخبار
  00  00 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  00  00  مدونات إلكترونية
  29.54  13 00 00 00 00  50  02  28.57  2  20  02  30.43  07  محاورة مباشرة
  00  00 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  00  00  وسائل أخرى

  100 44 00 00 00  00  100  04  100  07  100  10  100  23  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

  37.47  157 00 00 00 00  45  09  20.33  12  32.22  29  42.8  107  بريد إلكتروني
  37.47  157 00 00 00 00  55  11  38.98  23  44.44  40  33.2  83  مجموعات نقاش
  10.73  45 00 00 00 00  00  00  27.11  16  08.88  08  08.4  21  مجموعات أخبار
  01.09  08 00 00 00 00  00  00  00  00  02.22  02  02.4  06  مدونات إلكترونية
  12.41  52 00 00 00 00  00  00  13.55  08  12.22  11  13.2  33  محاورة مباشرة
  00  00 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  00  00  وسائل أخرى

  100 419 00 00 00  00  100  20  100  59  100  90  100  250  المجـمـوع

المدرسة 
  العليا لألساتذة

  45.45  10 00 00 00 00  00  00  00  00  16.66  01  64.28  09  بريد إلكتروني
  04.54  01 00 00 00 00  100  01  00  00  00  00  00  00  مجموعات نقاش
  13.63  03 00 00 00 00  00  00  00  00  50  03  00  00  مجموعات أخبار
  27.27  06 00 00 00 00  00  00  100  01  33.33  02  21.42  03  مدونات إلكترونية
  04.54  01 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  07.14  01  محاورة مباشرة
  04.54  01 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  07.14  01  وسائل أخرى

  100 22 00 00 00  00  100  01  100  01  100  06  100  14  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  37.11  180 00 00 00 00  36  09  19.4  13  30.18  32  43.9  126  بريد إلكتروني
  35.25  171 00 00 00 00  56  14  38.8  26  42.45  45  29.96  86  مجموعات نقاش
  10.92  53 00 00 00 00  00  00  25.37  17  11.32  12  08.36  24  مجموعات أخبار
  02.88  14 00 00 00 00  00  00  01.49  01  03.77  04  03.13  09  مدونات إلكترونية
  13.6  66 00 00 00 00  08  02  14.9  10  12.26  13  14.28  41  محاورة مباشرة
  00.20  01 00 00 00 00  00  00  00  00  00  00  00.34  01  وسائل أخرى

  100 485 00 00 00  00  100  25  100  67  100  106  100  287  المجـمـوع

  وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في تداول المعلومات العلمية و التقنية: 79الجدول رقم 
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لكترونية المستعملة من طرف إليشير الجدول الموضح أعاله إلى وسائل االتصال ا

الباحثين المستجوبين بالمكتبات الجامعية الثالث المدروسة حسب درجة األهمية، األساتذة 

حيث يبرز البريد . من طرفهم في ممارساتهم البحثية و العلميةقصد معرفة أكثر استعماال 

إلكترونية مستعملة بالدرجة األولى من طرف األساتذة  اتصالاإللكتروني كأهم وسيلة 

من المجموع الكلي لإلجابات المحصل  ٪43.9الباحثين المستجوبين، بنسبة إجابة قدرها 

. من مجموع أفراد هذه العينة ٪65.77، و هي نسبة تمثل بدرجة األهمية األولىعليها 

 االتصالالثانية من حيث وسائل حيث يأتي بعيدا قبل مجموعات النقاش التي تحتل الرتبة 

اإللكترونية المستعملة بالدرجة األولى من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين، بنسبة 

، علما بأنها نسبة الخاصة بهذه الدرجة من مجموع اإلجابات ٪29.96إجابة تقدر بـ 

ة أو المحاورة المباشربينما تأتي . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪45.98توازي 

من مجموع  ٪14.28 في الرتبة الثالثة من الترتيب ذاته، بنسبة إجابة تصل إلى الدردشة

، تليها من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين ٪21.92، أي ما يعادل ذاته اإلجابات

من  ٪12.83من مجموع اإلجابات، بما يوازي  ٪08.36مجموعات األخبار التي سجلت 

 ٪03.13مدروسة، ثم المدونات اإللكترونية التي تحصلت على نسبة مجموع أفراد العينة ال

من مجموع العينة المدروسة، و تحل  ٪4.81اإلجابات، أي ما يعادل  هذه فقط من مجموع

الوسائل األخرى في الرتبة األخيرة بإجابة واحدة فقط تتعلق باستعمال تقنية المهاتفة عبر 

ه النتائج انطالقا من مجموع أفراد العينة و يشير الشكل التالي إلى هذ .اإلنترنت

  :المدروسة
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وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف  :126 الشكل رقم

  األساتذة الباحثين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة من مجموعهم الكلي
  

من حيث وسائل االتصال و من جهتها، احتلت مجموعات النقاش الرتبة األولى 

اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية الثانية حسب النتائج الواردة، بنسبة إجابة 

من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الدرجة، و هي الرتبة ذاتها التي  ٪42.45قدرها 

 .احتلتها هذه الوسيلة من حيث الوسائل المستعملة حسب درجتي األهمية الثالثة و الرابعة

  .و يرجع ذلك ربما إلى تفاوت عدد اإلجابات المتعلقة بكل درجة أهمية

أما على صعيد النتائج حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، فقد جاءت النتائج المتعلقة بها 

مماثلة إلى حد ما مع النتائج العامة، حيث اعتبر البريد اإللكتروني وسيلة االتصال 

درجة األهمية األولى بكل المؤسسات التعليمية اإللكترونية األكثر استعماال حسب 

المدروسة، و هو ما تمثله األشكال الثالث التالية التي تقدم النسب انطالقا من مجموع 

  :أفراد العينة المدروسة بكل مؤسسة تعليمية على حدا
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وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف  :127 الشكل رقم

  األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي
  

  
وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف  :128 الشكل رقم

  األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي
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اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف وسائل االتصال  :129 الشكل رقم

  األساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي
  

يعتبر الوسيلة األكثر استعماال من  ة أخرى على أن البريد اإللكترونيو هو ما يؤكد مر

لعلمية و التقنية في إطار نشاطاتهم طرف األساتذة الباحثين المستجوبين لتداول المعلومات ا

أما فيما . العلمية و البحثية، على اختالف فئاتهم و تخصصاتهم و بيئاتهم العلمية و المهنية

حسب رتب األساتذة المتعلقة بدرجة األهمية األولى، يتعلق بتوزيع نتائج هذا السؤال 

ا الجدول التالي الذي الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة، فقد خصصن

  :جاءت نتائجه على الشكل التالي
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في حالة استعمالك لوسائل االتصال اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية، يرجى تحديدها وفق الترتيب  - 6.س
  :؟6إلى  1حسب أهمية االستعمال من 

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد. أ

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة 
ر األمي

عبد 
  القادر

  43.47  10  100  01  66.66  02  35.71  05  40  02  بريد إلكتروني
  13.04  03  00  00  00  00  14.28  02  20  01  مجموعات نقاش
  13.04  03  00  00  00  00  21.42  03  00  00  مجموعات أخبار
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  إبحار في إنترنت
  30.43  07  00  00  33.33  01  28.57  04  40  02  محاورة مباشرة
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  وسائل أخرى

  100  23  100  01  100  03  100  14  100  05  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

  42.8  107  63.63  14  44.18  19  41.17  56  36.73  18  بريد إلكتروني
  33.2  83  18.18  04  27.9  12  37.5  51  12.24  16  مجموعات نقاش
  08.4  21  00  00  06.94  03  08.82  12  12.24  06  مجموعات أخبار
  02.4  06  00  00  04.62  02  02.2  03  02.04  01  إبحار في إنترنت
  13.2  33  18.18  04  13.27  07  12.29  14  16.32  08  محاورة مباشرة
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  وسائل أخرى

  100  250  100  22  100  43  100  036  100  49  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

  64.28  09  00  00  75  03  62.5  05  50  01  بريد إلكتروني
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مجموعات نقاش
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مجموعات أخبار
  21.42  03  00  00  25  01  12.5  01  50  01  إبحار في إنترنت
  07.14  01  00  00  00  00  12.5  01  00  00  محاورة مباشرة
  07.14  01  00  00  00  00  12.5  01  00  00  وسائل أخرى

  100  14  00  00  100  04  100  08  100  02  المجـمـوع

المجمو
  ع الكلي

  43.9  126  65.21  15  48  24  41.77  66  37.5  21  بريد إلكتروني
  29.96  86  17.39  04  24  12  33.54  53  30.35  17  مجموعات نقاش
  08.36  24  00  00  06  03  09.49  15  10.71  06  مجموعات أخبار
  03.13  09  00  00  04  02  02.53  04  03.57  02  إبحار في إنترنت
  14.28  41  17.39  04  16  08  12.02  19  17.85  10  محاورة مباشرة
  00.34  01  00  00  00  00  00.63  01  00  00  وسائل أخرى

  100  287  100  23  100  50  100  158  100  56  المجـمـوع

وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف  :80 الجدول رقم
  األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية حسب رتبهم

يشير هذا الجدول إلى استعمال وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية األولى 

من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة حسب رتبهم، 

. لمعرفة توجهات استعمال مختلف أنواع الوسائل اإللكترونية و عالقة ذلك بمتغير الرتبة

ة لتلك الواردة في الجدول السابق، حيث يتضح جليا بأن البريد و قد جاءت نتائجه مؤكد

اإللكتروني يعتبر وسيلة االتصال اإللكترونية األساسية و المستعملة بالدرجة األولى من 

حيث يحتل الرتبة األولى في ترتيب الوسائل المستعملة . طرف جميع الرتب بدون استثناء
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من مجموع اإلجابات المحصل  ٪37.5حيث تحصل على نسبة . من طرف كل رتبة

من مجموع إجابات المكلفين بالدروس، و  ٪41.77عليها من فئة األساتذة المساعدين، و 

بينما بلغت نسبة اإلجابات . من اإلجابات الواردة عن فئة األساتذة المحاضرين 48٪

ت كما تحصلت مجموعا. ٪65.21الواردة عن فئة أساتذة التعليم العالي ما ال يقل عن 

النقاش على الرتبة الثانية من حيث االستعمال على مستوى كل فئات األساتذة الباحثين 

من مجموع اإلجابات المحصل عليها من  ٪30.35: المستجوبين، حيث بلغت نسب اإلجابة

 ٪24من المجموع ذاته بالنسبة لفئة المكلفين بالدروس،  ٪33.54فئة األساتذة المساعدين، 

من مجموع اإلجابات الواردة عن فئة  ٪17.39محاضرين، و أخيرا من فئة األساتذة ال

في حين جاءت الوسائل األخرى في الرتبة األخيرة من حيث . أساتذة التعليم العالي

بعد كل من المحاورة المباشرة . حسب درجة األهمية األولى بالنسبة لكل الرتب االستعمال

بار في الرتبة الرابعة، و كذا المدونات التي جاءت في الرتبة الثالثة، و مجموعات األخ

و يوضح الشكل التالي توزيع هذه النتائج . اإللكترونية التي جاءت في الرتبة الخامسة

  :انطالقا من المجموع الكلي لكل رتبة على حدا

  
وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف  :130 الشكل رقم

  جموع كل رتبةماألساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية حسب رتبهم من 
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و في السياق ذاته، فقد جاءت النتائج المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا مطابقة تماما 

تعمال وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية ترتيب اس حيثللنتائج العامة من 

حيث جاء البريد اإللكتروني في الرتبة األولى من . األولى من طرف كل رتبة على حدا

طرف كل الفئات و بكل المؤسسات التعليمية المدروسة، و هو ما يعد تأكيد على أهمية 

  .ثين المستجوبينأساسية بالنسبة لألساتذة الباح اتصالهذه األداة كوسيلة 

و من جهة أخرى، خصصنا الجدول الموالي لمعرفة أسباب استعمال وسائل االتصال 

اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين لتداول المعلومات العلمية و التقنية في 

  :إطار نشاطاتهم العلمية و البحثية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي
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يشير هذا الجدول إلى أسباب استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة 

الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث بشكل عام من جهة، و حسب 

لمعرفة طبيعة العالقة بين الرتبة و السبب الكامن وراء  ،مختلف رتبهم من جهة أخرى

حيث يتضح بشكل مباشر من خالل قراءة أولية للنتائج . استعمال ذلك النوع من الوسائل

حيث  اإللكترونيةالعامة بأن عامل الوقت يلعب دورا أساسيا في استعمال وسائل االتصال 

من  ٪29.03ى نسبة إجابة بـ سجل السبب المتمثل في سرعة تداول المعلومات أعل

من  ٪86.63تقابل معتبرة و هي نسبة . مجموع اإلجابات المحصل عليها عن هذا السؤال

كما يعتبر عامل السهولة في تداول المعلومات من بين . مجموع أفراد العينة المدروسة

وع من مجم ٪26.16األسباب األساسية الستعمال وسائل االتصال اإللكترونية بتسجيله لـ 

بينما جاءت . من مجموع أفراد العينة ٪78.07اإلجابات، و هي النسبة التي تعادل 

األسباب األخرى في المراتب التالية من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها بنسب 

متقاربة فيما يخص السببين المتعلقين بانخفاض كل تداول المعلومات الذي جاء في الرتبة 

المتداولة الذي جاء بعده في الرتبة الرابعة، يتبعهما السبب  المعلوماتالثالثة، و كثرة 

ن م ٪10.57بتسجيله لنسبة  المتعلق طبيعة العمل البحثي و العلمي في الرتبة الخامسة

مع اإلشارة إلى أن أغلبية األساتذة الباحثين الذين عبروا عن هذا الخيار . مجموع اإلجابات

إلى تخصصات العلوم اإلنسانية   وسائل االتصال اإللكترونية ينتمون ل همكسبب الستعمال

من مجموع اإلجابات  ٪83.05و االجتماعية و اآلداب بشكل عام، حيث بلغت نسبتهم 

من المجموع الكلي ألفراد عينة  ٪26.2المعبرة عن هذا السبب، و هي نسبة توازي 

لوثيقة بين التخصص و التوجه نحو و هذا ما يؤكد مرة أخرى طبيعة العالقة ا. الدراسة

في حين لم  .استعمال وسائل االتصال اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية

و يوضح الشكل . تسجل أية إجابة بالنسبة لألسباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال

ثين المستجوبين التالي توزيع هذه النتائج انطالقا من مجموع أفراد عينة األساتذة الباح

  : بالمؤسسات التعليمية المدروسة
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 وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين أسباب استعمال: 131 الشكل رقم

  من مجموعهم الكلي
  

و من جهتها فقد جاءت النتائج المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا مماثلة إلى حد بعيد 

حيث جاء السبب . للنتائج العامة المشار إليها أعاله، مع بعض الفوارق الطفيفة في الترتيب

المتمثل في سرعة تداول المعلومات في الرتبة األولى بكل من جامعتي األمير عبد القادر 

قسنطينة، غير أنه جاء في الرتبة نفسها بالمدرسة العليا لألساتذة ولكن برفقة و منتوري 

السبب المتعلق بسهولة بتداول المعلومات من خالل تسجيلهما للنسبة ذاتها من حيث عدد 

و يوضح الشكل التالي توزيع هذه النتائج بالمؤسسات التعليمية المدروسة . اإلجابات

  :  راد عينة الدراسة بكل مؤسسة تعليمية على حداالثالث، انطالقا من مجموع أف
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وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين  أسباب استعمال: 132 الشكل رقم

  بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها
  

ترتيب العام بعيد الد احترمت هي كذلك إلى حد أما عن النتائج المسجلة حسب الرتب، فق

، حيث اعتبر عامل السرعة في الحصول على المعلومات أهم أسباب المشار إليه أعاله

 استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من طرف كل رتب األساتذة الباحثين المستجوبين، 

من مجموع إجابات فئة األساتذة  ٪29.6حيث سجل هذا السبب . و بنسب كبيرة

من مجموع أفراد هذه الفئة بعينة  ٪93.75نسبة تعادل ما ال يقل عن المساعدين، و هي 

من مجموع اإلجابات الواردة عن فئة المكلفين  ٪29.34الدراسة، كما سجل ذات السبب 

من مجموع األساتذة المنتمين إلى هذه الرتبة  ٪86.17بالدروس، علما بأنها نسبة تعادل 

ع العلم موع إجابات األساتذة المحاضرين، من مجم ٪26.8بعينة الدراسة، في حين سجل 

من مجموع أساتذة هذه الفئة، و لم تخرج فئة أساتذة التعليم  ٪86.66بأنها نسبة تعادل 

، و هي نسبة تمثل ما ال يقل من مجموع إجاباتها ٪30.3العالي عن القاعدة بتسجيلها لـ 

المتعلق بسهولة تداول  كما احتل العامل. من مجموعها الكلي بعينة الدراسة ٪66.66عن 

المعلومات الرتبة الثانية من حيث ترتيب أسباب استعمال وسائل االتصال اإللكترونية بكل 

76,29%

84,61%

30,76% 30,76%

15,38%

0%

77,91%

87,11%

50,30%

65,44%

31,90%

0%

81,81% 81,81%

45,45%

36,36%

45,45%

0%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

سھولة التداول سرعة التداول كثرة المعلومات الكلفة المنخفضة طبیعة التخصص أسباب أخرى

جامعة األمیر عبد عبد القادر

جامعة منتوري قسنطینة

المدرسة العلیا لألساتذة



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

457 
 

الرتب، من خالل تسجيله لنسب مرتفعة تقترب بتلك المتعلقة بعامل السرعة في تداول 

من اإلجابات الواردة عن  ٪25حيث تحصل هذا السبب على ما ال يقل عن . المعلومات

من مجموع أفراد هذه الفئة بالعينة  ٪79.16ة األساتذة المساعدين، و هي نسبة توازي فئ

من مجموع اإلجابات الخاصة بفئة  ٪28.26كما تحصل ذات السبب على نسبة . المدروسة

. من مجموع أفراد هذه الفئة بالعينة ذاتها ٪82.97المكلفين بالدروس، و هي نسبة توازي 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بفئة األساتذة  ٪22.68نسبة  كما تحصل هذا السبب على

. من مجموع أفراد هذه الفئة بعينة الدراسة ٪73.33المحاضرين، و هي نسبة تساوي 

من مجموع اإلجابات الواردة عن فئة أساتذة التعليم  ٪24.24بينما سجل السبب ذاته على 

من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين المنتمين  ٪53.33العالي، و هي نسبة تساوي 

و يوضح الشكل التالي توزيع النتائج المتعلقة بأسباب استعمال وسائل . إلى هذه الفئة

االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من 

  :مجموع كل أفراد كل رتبة بعينة الدراسة
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و في السياق ذاته، حاولنا معرفة أسباب عدم استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من 

، فجاءت النتائج 08الباحثين المستجوبين من خالل طرح السؤال رقم  ةطرف األساتذ

  :ممثلة في الجدول التالي
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يشير هذا الجدول إلى األسباب الكامنة وراء عدم استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من 

لمعرفة طبيعة الصعوبات التي تحول دون اإلفادة من  طرف األساتذة الباحثين المستجوبين،

حيث تؤكد . هذا النوع من الوسائل االتصالية حسب رأي أفراد عينة الدراسة المستجوبين

النتائج الواردة في الجدول بأن ثمة سببين أساسيين في عدم استعمال هذه الوسائل من 

    ا يتمثالن في قلة اإلمكانيات طرف األساتذة الباحثين المجيبين على هذا السؤال، و هم

و الكلفة الباهظة التي يتطلبها توفير و استعمال هذه الوسائل حسب رأيهم، اللذان تحصال 

على التوالي على الرتبتين األولى و الثانية من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال 

اإلجابات، و هما  من مجموع هذه ٪25و  ٪31.25بنسبتي إجابة تقدران على التوالي بـ 

و على . من مجموع أفراد عينة الدراسة ٪06.41و  ٪08.2نسبتان تمثالن على التوالي 

ما يدل على عدم توفر القدر الكاف من اإلمكانيات الستعمال وسائل االتصال اإللكترونية، 

و كذا عدم قدرة تحمل األعباء المالية المترتبة عن استعمالها من طرف شريحة معينة من 

ألساتذة الباحثين المستجوبين، و ذلك على الرغم من اإلمكانيات و الوسائل الموفرة من ا

طرف المؤسسات التعليمية المدروسة، و التي تبقى غير كافية إلى حد ما و ال تغطي كل 

كما . احتياجات المجتمع العلمي األكاديمي بمختلف مكوناته، بما فيهم فئة األساتذة الباحثين

المتعلق بطبيعة التخصص الرتبة الثالثة من حيث عدد اإلجابات المحصل احتل العامل 

من مجموعها الكلي، و هي نسبة توازي  ٪18.75عليها عن هذا السؤال، بتسجيله لنسبة 

و نشير هنا كذلك كما هو الشأن بالنسبة للجدول . من مجموع أفراد عينة الدراسة 04.81٪

باحثين من تخصصات  أساتذةبهذا السبب واردة من  السابق، بأن أغلبية اإلجابات المتعلقة

من مجموع اإلجابات  ٪66.66اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية الذين بلغت نسبتهم 

بعدم توفر الوقت الكافي لتعلم  ينالمتعلق سببينفي حين جاءت ال. المتعلقة بهذا السبب

برامج تكوينية لتعلمها في الرتبتين و عدم وجود  وسائل االتصال اإللكترونيةاستعمال 

من مجموع  ٪12.5الرابعة و الخامسة على التوالي، بنسب إجابة متقاربة تقدر بـ 

علما . من المجموع ذاته بالنسبة للسبب الثاني ٪10.41اإلجابات بالنسبة للسبب األول و 

عينة  من مجموع أفراد ٪02.67و  ٪03.2بأن هاتين النسبتين توازيان على التوالي 
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بينما لم يسجل الخيار المتعلق باألسباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال إال . الدراسة

     . إجابة واحدة تتمثل في تفضيل الوسائل المكتوبة و الشفوية عن الوسائل اإللكترونية

و يوضح الشكل التالي توزيع هذه النتائج انطالقا من مجموع األساتذة الباحثين 

   :بالمؤسسات التعليمية المدروسة المستجوبين
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  المستجوبين من مجموعهم الكلي
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 ٪07.97، و هي نسبة توازي من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الجامعة ٪30.23بـ 

الكلفة الباهظة بـ يتلوه العامل المتعلق ب. من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين بها

من مجموع أفراد العينة  ٪06.13من مجموع اإلجابات، و هي نسبة توازيها  23.25٪

ثم بقسة األسباب األخرى، يتصدرها السبب المتعلق بطبيعة التخصص، يليه السبب . بها

المتعلق بعدم توفر الوقت الكافي لتعلم هذه الوسائل، فالسبب المتعلق بعدم وجود برامج 

أما عن المدرسة . لتعلمها، فبقية األسباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال تكوينية

العليا لألساتذة، فتجدر اإلشارة إلى أنه لم تسجل إال إجابة واحدة عن هذا السؤال بها، وهو 

متعلقة بالسبب المتمثل في الكلفة الباهظة، و هي إجابة وحيدة واردة عن أستاذ باحث من 

و يوضح الشكل التالي من جهته توزيع النتائج . ساعدين المكلفين بالدروسفئة األساتذة الم

ذاتها انطالقا من مجموع أفراد األساتذة الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على 

    : حدا
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   ، فيتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول حسب الرتب ذاتها توزيع النتائجأما عن 

بأن قلة اإلمكانيات يعد السبب الرئيسي لعدم  ،و على غرار تلك المشار إليها أعاله

استعمال وسائل االتصال اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية من طرف 

التي لم ترد  األساتذة الباحثين المستجوبين لكل الرتب باستثناء فئة أساتذة التعليم العالي

نسب إجابة على مستوى بقية حيث سجل هذا العامل أعلى . عناها أية إجابة متعلقة به

على التوالي بالنسبة  ٪28.75و  ٪32و  ٪35.71الفئات األخرى الثالث، و المتمثلة في 

مع اإلشارة إلى أن النسبة  - لفئات األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس و المحاضرين

بعامل الكلفة  المسجلة على مستوى فئة األساتذة المحاضرين ترافقها النسبة ذاتها المتعلقة

  . - الباهظة التي تحتل معها الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات الواردة عن هذه الفئة

 هذهمن مجموع أفراد  ٪06.66و  ٪08.51و  ٪10.41و هي نسب تمثل على التوالي 

بينما اعتبر كذلك عامل الكلفة الباهظة ثاني أهم أسباب عدم استعمال . رتب بعينة الدراسةال

االتصال اإللكترونية من طرف أفراد عينة الدراسة، و ذلك على مستوى رتبتي  وسائل

األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس، حيث لم ترد كذلك أية إجابة عن هذا السبب من 

من مجموع  ٪24و  ٪28.57بنسب إجابة بلغت على التوالي . فئة أساتذة التعليم العالي

        ٪08.33توازيان على التوالي فئتين، و هما نسبتان اإلجابات الواردة عن هاتين ال

مع اإلشارة إلى أنه لم ترد عن . من مجموع أفراد هاتين الفئتين بعينة الدراسة 06.38و 

فئة أساتذة التعليم العالي سوى إجابتين فقط، واحدة متعلقة بالسبب المتمثل في عدم توفر 

ال اإللكترونية، و األخرى متعلقة بالسبب الوقت الكافي لتعلم استعمال وسائل االتص

و يوضح الشكل التالي مجمل النتائج . المتمثل في عدم وجود برامج تكوينية لتعلمها

المتعلقة بأسباب عدم استعمال وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين 

من مجموع أفراد كل  قاانطالالمستجوبين لتداول المعلومات العلمية و التقنية حسب رتبهم، 

  :رتبة بعينة الدراسة

  



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

464 
 

  
وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين  أسباب عدم استعمال: 136 الشكل رقم

  المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل رتبة
  

  

و على صعيد آخر، حاولنا معرفة مدى اطالع أفراد عينة الدراسة على مفهوم مبدأ النفاذ 

، فجاءت النتائج 09الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية، من خالل طرح السؤال رقم 

  :ممثلة في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

10,41%

8,33%

2,08%

4,16% 4,16%

0%

8,51%

6,38%

3,19%

2,12%

6,38%

0%

6,66% 6,66%

3,33%

0%

3,33% 3%

0% 0%

6,66% 6,66%

0% 0%0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

قلة اإلمكانیات الكلفة الباھظة عدم توفر الوقت عدم وجود تكوین طبیعة التخصص أسباب أخرى

مساعد, أ

بالدروس, م

محاضر, أ

تعلیم عالي, أ



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

465 
 

  :على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية؟) ة(هل أنت مطلع -9.س
المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد. أ

. م
  ٪  محاضر  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة األمير 
  عبد القادر

23.07  03  100  01  00  00  16.66  01  25  01  نعــم
76.92  10  00  00  100  02  83.33  05  75  03  ال

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

16.56  27  35.71  05  08  02  15.66  13  17.07  07  نعــم
83.43  136  64.28  09  92  23  84.33  70  82.92  34  ال

  100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

36.36  04  00  00  66.66  02  40  02  00  00  نعــم
63.63  07  00  00  33.33  01  06  03  100  03  ال

  100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

18.18  34  40  06  13.33  04  17.02  16  16.66  08  نعــم

81.81  153  60  09  86.66  26  82.97  78  83.33  40  ال

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

مدى اإلطالع على مفهوم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية من طرف : 83 الشكل رقم
  األساتذة الباحثين المستجوبين

  
ل صورة عن مدى اطالع األساتذة الباحثين المكونين لعينة الدراسة يقدم لنا هذا الجدو

بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث و إلمامهم بمفهوم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات 

العلمية و التقنية، و من ثم معرفة مدى وعيهم بأهمية هذا المبدأ كبديل لتحفيز و تسهيل 

غير . النشر و االتصال العلمي التي يشهدها العالم اليومالتواصل العلمي و لتجاوز أزمة 

أن النتائج الموضحة في الجدول تبرز عدم إلمام أو اطالع فئة كبيرة من أفراد العينة 

من مجموع الكلي لألساتذة الباحثين  ٪81.81المدروسة بهذا المبدأ، بنسبة إجابة تقدر بـ 

و هي نسبة مرتفعة تدل على عدم . ثالثالمستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة ال

التطورات و الرهانات التي إطالع شرائح كبيرة من مجتمعنا العلمي و األكاديمي بأهم 

   تواجه البحث العلمي بشكل عام، و هو ما يعو إلى ضرورة بذل الجهد الالزم لتحسيس 

الباحثين بأهمية و توعيه كل الفاعلين في ميدان البحث العلمي و على رأسهم األساتذة و 

لبناء نظام بحثي و علمي بإمكانه تجاوز كل الحواجز و العقبات التي  ،هذا الموضوع

بينما بلغت نسبة األساتذة . تواجه التطوير و التواصل العلمي على مختلف المستويات
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الباحثين الذين هبروا عن إطالعهم على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية 

  .من مجموعهم الكلي 18.18٪

و قد جاءت ذات النتائج متطابقة على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدا، حيث بلغت 

نسبة األساتذة الباحثين غير المطلعين على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية 

ى هذا ، و هي نسبة المطلعين عل٪23.07مقابل  ٪76.92بجامعة األمير عبد القادر 

كما بلغت نسبة المطلعين على هذا المبدأ بجامعة منتوري قسنطينة . المفهوم بهذه الجامعة

في حين . ، و هي تمثل نسبة غير المطلعين على ذات المبدأ بها16.56مقابل  83.43٪

، بينما بلغت نسبة ٪63.63بلغت نسبت المطلعين على المبدأ نفسه بالمدرسة العليا لألساتذة 

  .٪36.36عين عليه بها غير المطل

و قد جاءت ذات النتائج وفق المنطق و الترتيب نفسه حسب الرتب، حيث بلغت نسبة 

العارفين بالمبدأ الموضح في السؤال ضمن األساتذة الباحثين المنتمين إلى رتبة أستاذ 

ضمن  ٪82.97من مجموع أفراد هذه الفئة، في حين بلغت هذه النسبة  ٪83.33مساعد 

بينما بلغت النسبة . ضمن فئة األساتذة المحاضرين ٪86.66فين بالدروس و فئة المكل

و حول . من مجموع هذه الفئة بعينة الدراسة ٪60نفسها بفئة أساتذة التعليم العالي 

الموضوع نفسه، حاولنا معرفة مدى تعمق األساتذة الباحثين المستجوبين في فهم هذا المبدأ 

    :ي تدعمه، فجاءت النتائج موضحة في الجدول التاليمن خالل معرفتهم للمبادرات الت
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  :على المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية؟) ة(هل أنت مطلع - 10.س
المؤسسة 
  اإلجابة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  مساعد  . أ
. م

  ٪  محاضر  . أ  ٪  بالدروس
. ت. أ

  ٪  عالي

األمير جامعة 
  عبد القادر

15.38  02  100  01  00  00  00  00  25  01  نعــم
84.61  11  00  00  100  02  100  06  75  03  ال

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

07.36  12  21.42  03  08  02  04.81  04  07.31  03  نعــم
92.63  151  78.57  11  92  23  95.18  79  92.68  38  ال

  100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

09.09  01  00  00  00  00  20  01  00  00  نعــم
  90.9  10  00  00  100  03  80  04  100  03  ال

  100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

08.02  15  26.66  04  06.66  02  05.31  05  08.33  04  نعــم

91.97  172  73.33  11  93.33  28  94.68  89  91.66  44  ال

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

مدى اإلطالع على المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و : 84 ل رقمالجدو
  التقنية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين

  
  

جاءت النتائج المتعلقة بهذا الجدول شبه مطابقة للجدول السابق نظرا لتقارب السؤالين من 

حيث السياق، حيث عبر أغلبية األساتذة الباحثين المستجوبين عن عدم اطالعهم عن 

   ، ٪91.91المبادرات التي تدغم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية بنسبة 

ن اعتبارها منطقية ألنها تقترب من نسبة عدم المطلعين على المبدأ في حد و هي نسبة يمك

في حين بلغت النسبة المقابلة .  ٪81.81ذاته المشار إليها في الجدول السابق و البالغة 

من  ٪08.02المتعلقة بالمطلعين على المبادرات الداعمة لمبدأ النفاذ الحر للمعلومات 

ستجوبين، و هي نسبة أقل عن تلك المسجلة في الجدول مجموع األساتذة الباحثين الم

و قد يفسر ذلك . ٪08.18السابق، و المتعلقة بالمطلعين بالمبدأ في حد ذاته و البالغة لـ 

     بإطالع بعض األساتذة الباحثين المستجوبين بمبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية 

بالتفاصيل المتعلقة بالمبادرات الداعمة له اية و التقنية بشكل عام، دون أن تكون لديهم در

  .منه االستفادةو آليات تفعيله و 
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كما جاءت النتائج ذاتها على مستوى كل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا وفق الترتيب 

للمبدأ الوارد في السؤال  ةالداعمعلى المبادرات المطلعين  غيرنفسه، حيث بلغت نسب 

 ٪90.09بجامعة منتوري قسنطينة، و  ٪92.63القادر، و  بجامعة األمير عبد 84.61٪

و هو األمر نفسه بالنسبة للنتائج الموزعة حسب الرتب، حيث . بالمدرسة العليا لألساتذة

بلغت نسب غير المطلعين على المبادرات الداعمة لمبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية 

  من فئة المكلفين بالدروس،  ٪94.68من فئة األساتذة المساعدين، و  ٪91.66و التقنية 

  .من فئة أساتذة التعليم العالي ٪73.33من فئة األساتذة المحاضرين، و أخيرا  ٪93.33و

و قد حاولنا في السياق ذاته معرفة أهم المبادرات الداعمة لمبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات 

األساتذة الباحثين المجيبين على هذا السؤال من طرف عليها من العلمية و التقنية المطلع 

، حيث اتضح من خالل اإلجابات القليلة المحصل عليها بأن 11خالل طرح السؤال رقم 

مبادرتي النفاذ الحر و األرشيفات المفتوحة هما األكثر معرفة لدى األساتذة الباحثين 

من مجموع اإلجابات  ٪44.44و  ٪50المستجوبين بنسبة إجابة تقدر على التوالي بـ 

فقط من  ٪04.27و  ٪04.81الواردة عن هذا السؤال، و هما نسبتان تمثالن على التوالي 

 بينما سجلت إجابة واحدة متعلقة بمبادرة الرياض للنفاذ. المجموع الكلي لعينة الدراسة

 .لحر إلى المعلومات العلمية و التقنيةا

ألساتذة الباحثين المستجوبين نشر مقاالتهم في ل إذا سبق ماو من جهة أخرى، بغية معرفة 

يدعم مبادرات النفاذ الحر إلى دوريات إلكترونية متاحة مجانا، و هو النموذج الذي 

، فجاءت النتائج ممثلة في 12المعلومات العلمية و التقنية من خالل طرح السؤال رقم 

  :لجدول التاليل

  

  

  

  

  



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

469 
 

  :مقاالتك في دوريات إلكترونية متاحة مجانا؟هل سبق لك أن نشرت  -12.س

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابة
  الـرتـبــة

مس  . أ  ٪  مج
  ٪  اعد

. م
  ٪  محاضر  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

ر جامعة األمي
  عبد القادر

15.38  02  00  00  50  01  16.66  01  00  00  نعــم
84.61  11  100  01  50  01  83.33  05  100  04  ال

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

12.88  21  42.85  06  20  05  08.43  07  07.31  03  نعــم
87.11  142  57.14  08  80  20  91.56  76  92.68  38  ال

  100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  نعــم

  100  11  00  00  03  03  100  05  100  03  ال

  100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

12.29  23  40  06  20  06  08.51  08  06.25  03  نعــم

  87.7  164  60  09  80  24  91.48  86  93.75  45  ال

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

مدى نشر المقاالت في دوريات إلكترونية متاحة مجانا من طرف األساتذة الباحثين : 85 الجدول رقم
  المستجوبين

  
يشير هذا الجدول بشكل واضح إلى قلة نشر المقاالت العلمية في الدوريات اإللكترونية 

المتاحة مجانا التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية من طرف 

األساتذة الباحثين المستجوبين، حيث بلغت نسبة أولئك الذين لم يسبق لهم نشر مقاالتهم في 

 ٪12.29من مجموع العينة المدروسة، مقابل  ٪87.7ما ال يقل عن يات مثل هذه الدور

حيث . فقط، و هي نسبة تمثل أولئك الذين سبق لهم نشر مقاالتهم في مثل هذه الدوريات

بجامعة منتوري  ٪87.11بجامعة األمير عبد القادر، و  ٪84.61بلغت هذه النسبة 

تجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة بأنه لم احثين المسبينما عبر كل األساتذة الب. قسنطينة

لسبب ربما إلى عدم و قد يرجع ا. يسبق لهم نشر مقاالتهم العلمية في هذه الدوريات العلمية

بوجود هذا النوع من الدوريات العلمية إدراك فئات كبيرة من األساتذة الباحثين 

من الدوريات دوريات  عدم اعتبار هذا النوعاإللكترونية، كما قد يكون ذلك راجع إلى 

علمية محكمة من طرف بعض اللجان العلمية مما يؤدي إلى تجنب النشر فيها من طرف 

  .الكثير من األساتذة الباحثين
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أما عن توزيع النتائج ذاتها حسب الرتب، فقد جاءت بدوربها مطابقة للنتائج العامة المشار 

األساتذة المساعدين الذين لم يسبق لهم إليها أعاله على مستوى كل رتبة، حيث بلغت نسبة 

من مجموع هذه  ٪93.45نشر مقاالتهم في الدوريات العلمية اإللكترونية المتاحة مجانا 

الفئة بعينة الدراسة، بينما بلغت نسبة المكلفين بالدروس الذين عبروا عن الرأي ذاته 

ئة األساتذة على مستوى ف ٪80من مجموع الكلي، كما بلغت النسبة ذاتها  91.48٪

  .على مستوى فئة أساتذة التعليم العالي ٪60المحاضرين، و 

و في السياق ذاته، حاولنا معرفة ما إذا سبق لألساتذة الباحثين المستجوبين إيداع مقاالتهم 

 و بحوثهم في المستودعات اإللكترونية، و التي يطلق عليها كذلك باألرشيفات المفتوحة

، 13ر للمعلومات العلمية و التقنية من خالل طرح السؤال رقم لدعم النفاذ الحر و المباش

منحصرة فقط في جامعة منتوري  حيث جاءت اإلجابات قليلة جدا من حيث العدد،

ضعف إدراك المجتمع العلمي و األكاديمي بشكل عام و هو ما يبرهن عن  .قسنطينة

ئج البحوث العلمية في بوجود هذه األدوات االتصالية الجديدة، و بأهميتها في نشر نتا

حيث لم نحصل سوى على  .أسرع وقت و بعيدا عن القيود و الحواجز المالية و القانونية

من مجموع أفراد  ٪02.45إجابات عن جامعة منتوري قسنطينة، و هي تمثل ) 04(أربع 

كما . من المجموع الكلي ألفراد عينة الدراسة ٪02.12عينة الدراسة بهذه الجامعة، و 

ت كذلك هذه اإلجابات على فئتي األساتذة المحاضرين و أساتذة التعليم العالي اقتصر

          . بإجابتين لكل واحدة منهما

و على صعيد آخر، حاولنا معرفة أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين 

  :التاليالمستجوبين في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية، فجاءت النتائج على النحو 
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  :توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الوثائق اإللكترونية -6-2
  :في إطار نشاطاتك البحثية و العلمية؟) ينها(ما هي أنواع الوثائق التي تستعملها -14.س
المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
  ٪  محاضر  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

36.11  13  33.33  01  25  02  37.5  06  44.44  04  ورقية
16.66  06  00  00  25  02  18.75  03  11.11  01  بصرية. س

27.77  10  33.33  01  25  02  31.25  05  22.22  02  إلكترونية
19.44  07  33.33  01  25  02  12.5  02  22.22  02  أخرى

  100  36  100  03  100  08  100  16  100  09  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

35.79  160  40  14  38.46  25  35.21  81  34.18  40  ورقية
24.16  108  11.42  04  18.46  12  25.65  59  28.2  33  بصرية. س

34.22  153  37.14  13  38.46  25  33.47  77  32.47  38  إلكترونية
05.81  26  11.42  04  04.61  03  05.65  13  05.12  06  أخرى

  100  447  100  35  100  65  100  230  100  117  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

45.83  11  00  00  50  03  41.66  05  50  03  ورقية
  12.5  03  00  00  00  00  16.66  02  16.66  01  بصرية. س

41.66  10  00  00  50  03  41.66  05  33.33  02  إلكترونية
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخرى

  100  24  00  00  100  06  100  12  100  06  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

36.29  184  39.47  15  37.97  30  35.65  92  35.6  47  ورقية

23.07  117  10.52  04  17.72  14  24.8  64  26.51  35  بصرية. س

34.12  173  36.84  14  37.97  30  33.72  87  31.81  42  إلكترونية

  06.5  33  13.15  05  06.32  05  05.81  15  06.06  08  أخرى

  100  507  100  38  100  79  100  258  100  132  المجـمـوع

أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار نشاطاتهم : 86 الجدول رقم
  البحثية و العلمية

  
ثائق التي يستعملها األساتذة الباحثون المستجوبون في إطار يشير هذا الجدول إلى أنواع الو

تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة باستعماالتهم نشاطاتهم البحثية و العلمية، بغية 

       لمختلف أنواع الوثائق، و معرفة موقع الوثائق اإللكترونية ضمن سلوكاتهم البحثية 

حيث يتضح من خالل . داء مهامهم البحثية و العلميةو االتصالية و مدى استعمالهم لها آل

النتائج الواردة في الجدول بأن هناك تقارب كبير في استعمال كل من الوثائق الورقية التي 

مجموعها الكلي، و الوثائق  ٪36.29احتلت الرتبة األولى من حيث عدد اإلجابات بـ 

و هما نسبتان . من المجموع ذاته ٪34.12اإللكترونية التي جاءت في الرتبة الثانية بـ 
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و هو ما . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪92.51و  ٪98.39تمثالن على التوالي 

الكبير على هذين النوعين من الوثائق، ال سيما الوثائق اإللكترونية التي  االعتماديعبر عن 

تتميز به أصبحت يعتمد عليها من طرف األساتذة الباحثين على نفس المستوى الذي 

و هو ما يدل من جهة أخرى على قابلية اإلفادة من الخدمات اإللكترونية . الوثائق الورقية

سواء كانت المتاحة محليا أو عن بعد، و التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوثائق اإللكترونية 

بينما جاءت الوثائق . من طرف فئات كبيرة من المجتمع العلمي و األكاديمي بشكل عام

من مجموعها  ٪23.07في الرتبة الثالثة من حيث عدد اإلجابات بـ معية البصرية الس

الكلي، تليها الوثائق األخرى غير تلك الواردة في السؤال ، و المتمثلة أساسا في الخرائط 

مع العلم بأن هاتين النسبتين تمثالن . فقط من المجموع ذاته ٪06.5و المخطوطات بـ 

. من مجموع أفراد عينة األساتذة الباحثين المستجوبين ٪17.64و  ٪62.56على التوالي 

و يوضح الشكل التالي النسب المتعلقة بالنتائج العامة الواردة في الجدول انطالقا من 

     :   مجموع أفراد عينة الدراسة

  

  
نشاطاتهم أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار : 137 الشكل رقم

  البحثية و العلمية من مجموعهم الكلي
  
تعليمية مدروسة على حدا، و على en prêtكل مؤسسة  ما فيما يتعلق بتوزيع النتائج علىأ

غرار النتائج المتعلقة بالجداول السابقة، فقد جاءت هي كذلك مطابقة للنتائج العامة المشار 
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الورقية الرتبة األولى من حيث عدد  إليها أعاله من حيث الترتيب، حيث احتلت الوثائق

اإلجابات المحصل عليها بكل المؤسسات التعليمية المدروسة، بنسب تقدر على التوالي بـ 

بكل من جامعتي األمير عبد القادر و منتوري قسنطينة  ٪45.83و  ٪35.79و  36.11٪

نية من حيث عدد كما احتلت الوثائق اإللكترونية الرتبة الثا. و المدرسة العليا لألساتذة

 ٪41.66و  ٪34.22و  ٪27.77اإلجابات المحصل عليها بنسب تقدر على التوالي بـ 

مع العلم بأن هذه النسب تمثل على . بكل مؤسسة تعليمية وفق الترتيب الموضح أعاله

من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة  ٪90.9 ٪93.86 ٪76.92التوالي 

بينما جاءت الوثائق السمعية البصرية و الوثائق األخرى غير تلك . تعليمية مدروسة

الموضحة في السؤال على التوالي في الرتبتين الثالثة و الرابعة من حيث عدد اإلجابات 

الوثائق  ، باستثناء جامعة األمير عبد القادر أين جاءتالمحصل عليها بكل مؤسسة تعليمية

من حيث الترتيب، و قد يرجع ذلك إلى الرصيد  األخرى قبل الوثائق السمعية البصرية

و يوضح الشكل التالي نسب استعمال أنواع . المهم للمخطوطات بمكتبة هذه الجامعة

بكل مؤسسة  الوثائق من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين ، انطالقا من مجموع الكلي 

  :تعليمية مدروسة على حدا

  
عملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار نشاطاتهم أنواع الوثائق المست: 138 الشكل رقم

  البحثية و العلمية بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها
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أما فيما يتعلق بتوزيع ذات النتائج حسب الرتب، فقد احترمت هي كذلك الترتيب نفسه 

الوثائق الورقية أكبر النتائج من حيث درجة المشار إليه في النتائج العامة، حيث احتلت 

االستعمال بكل الرتب المكونة لعينة الدراسة، تلتها الوثائق اإللكترونية، فالوثائق السمعية 

غير تلك الموضحة في السؤال، حيث يوضح الشكل التالي  األخرىالبصرية، ثم الوثائق 

القا من مجموع األساتذة نسب استعمال كل نوع من هذه الوثائق من طرف كل رتبة انط

  :  الباحثين المنتمين إلى كل منها بعينة الدراسة

  

  
أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار نشاطاتهم : 139 الشكل رقم

  البحثية و العلمية رتبهم من مجموعهم الكلي بكل منها
 

و في السياق ذاته، حاولنا معرفة وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق المشار إليها 

  : في الجدول السابق، فتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي
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:حدد نسبة استعمال كل نوع من الوثائق التي تستعملها في إطار نشاطاتك البحثية و العلمية -15.س

المؤسسة 
  اإلجابـة  التعليمية

  الـنسبــة
 -  1  ٪  مج

25  ٪  
26 - 

50  ٪  
51 -  

75  ٪  
76 - 

100  ٪  

ر جامعة األمي
  عبد القادر

41.93  13  100  13  00  00  00  00  00  00  ورقية
16.12  05  00  00  00  00  20  02  100  03  بصرية. س

35.48  11  00  00  100  05  60  06  00  00  إلكترونية
09.67  02  00  00  00  00  20  02  00  00  أخرى

  100  31  100  13  100  05  100  10  100  03  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

43.69  163  89.69  87  56.6  60  14.28  16  00  00  ورقية
11.52  43  00  00  10.37  11  00  00  55.17  32  بصرية. س

42.62  159  10.3  10  33.01  35  83.03  93  36.2  21  إلكترونية
02.14  08  00  00  00  00  02.67  03  08.62  02  أخرى

  100  373  100  97  100  106  100  112  100  58  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

40.74  11  90  09  33.33  02  00  00  00  00  ورقية
22.22  06  10  01  16.66  01  25  01  42.85  03  بصرية. س

29.62  08  00  00  50  03  50  02  42.85  03  إلكترونية
  07.4  02  00  00  00  00  25  01  14.28  01  أخرى

  100  27  100  10  100  06  100  04  100  07  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

43.38  187  90.83  109  52.99  62  12.69  16  00  00  ورقية

12.52  54  00.83  01  10.25  12  02.38  03  55.88  38  بصرية. س

41.29  178  08.33  10  36.75  43  80.15  101  35.29  24  إلكترونية

02.78  12  00  00  00  00  04.76  06  08.82  06  أخرى

  100  431  100  120  100  117  100  126  100  68  المجـمـوع

وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين : 87 الجدول رقم
  في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية

  
يشير الجدول المشار إليه أعاله إلى وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق الواردة في 

السؤال السابق، و ذلك بغية معرفة توجهات األساتذة الباحثين المستجوبين نحو استعمال 

و مستويات اعتمادهم على كل نوع منها من خالل تحديد أربع  كل نوع من أنواع الوثائق

و محاولة  ،من جهة  مستويات استعمال و معرفة أنواع الوثائق المعتمدة في كل مستوى

من  ى الوثائق اإللكترونية في إطار نشاطاتهم البحثية و العلميةعل اعتمادهممعرفة مدى 

قد جاءت نتائج هذا الجدول مؤكدة للنتائج الواردة في الجدول السابق  حيث .جعة أخرى

اتضح أن نسبة كبيرة جدا من األساتذة الباحثين ، حيث 14الخاص بالسؤال رقم 
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في  ٪75نسبة اعتماد تفوق بفوق المتوسط المستجوبين يعتمدون على الوثائق الورقية 

من مجموع اإلجابات  ٪90.83إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية، حيث بلغت هذه النسبة 

من مجموع  ٪58.28، و هي نسبة تمثل ما ال يقل عن المحصل عليها عن هذه النسبة

هذا المستوى من  ت الوثائق اإللكترونية الرتبة الثانية فيلبينما احت. أفراد عينة الدراسة

فقط من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى،  ٪08.33بنسبة بعيدة تقدر بـ  االعتماد

و هو ما يدل . فقط من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين ٪05.34و هي نسبة تعادل 

علمية على المكانة الكبيرة التي ال زالت تحتلها الوثائق الورقية في الممارسات البحثية و ال

 االعتمادفي حين لم ترد سوى إجابة واحدة في هذا المستوى من . ألفراد العينة المدروسة

عن الوثائق السمعية البصرية، و لم ترد أية إجابة فيما يتعلق بالوثائق األخرى غير تلك 

، فتشير ذات ٪75إلى  ٪51من  االستعمالأما فيما يتعلق بنسبة . الواردة في السؤال

، االستعمالالكبير كذلك على الوثائق الورقية في هذا المستوى من  االعتماداألرقام إلى 

 من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى،  ٪59.99قل عن يحيث تحصلت على ما ال

من مجموع أفراد العينة، كما جاءت الوثائق اإللكترونية في  ٪33.15و هي نسبة توازي 

من مجموع  ٪36.75ثانية من حيث درجة االستعمال في هذا المستوى بنسبة الرتبة ال

 من مجموع األساتذة ٪22.99اإلجابات المتعلقة به، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تمثل 

و هي نسبة معتبرة مقارنة بتلك المرتبطة بمستوى االستعمال األول، . الباحثين المستجوبين

لمتوسطة في استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف و هو ما يشير إلى المعدالت ا

المجتمع العلمي و األكاديمي بشكل عام، و إلى ضرورة تقديم و توفير كل التسهيالت 

الستعمال هذا النوع من الوثائق لما لها من مميزات إيجابية في تفعيل العمل العلمي و 

الرتبة الثالثة من حيث وقد احتلت الوثائق السمعية البصرية  .األكاديمي بشكل عام

من مجموع اإلجابات المتعلقة  ٪10.25االستعمال في هذا المستوى بنسبة إجابة تقدر بـ 

 ٪26من  االعتمادأما فيما يتعلق بنسبة . في حين لم ترد أية إجابة عن الوثائق األخرى. به

فقد جاءت الوثائق اإللكترونية في الرتبة األولى بنسبة إجابة ساحقة تقدر بـ  ٪50إلى 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى، مع العلم بأنها نسبة توازي  80.15٪
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تتلوها الوثائق الورقية في الرتبة الثانية . من مجموع أفراد العينة المدروسة 54.01٪

، ثم الوثائق األخرى غير تلك الواردة في الجدول في ٪12.69بنسبة إجابة بعيدة تقدر بـ 

، فالوثائق السمعية البصرية التي جاءت في ٪04.76الرتبة الثالثة بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا  ٪02.38تقدر بـ  ضعيفة اعتمادالرتبة األخيرة بنسبة 

ة البصرية الرتبة األولى في ترتيب الوثائق و من جهتها، احتلت الوثائق السمعي  .المستوى

من مجموع  ٪55.88، حيث تحصلت على ٪25إلى  ٪1عليها من  االعتمادالتي يتم 

من المجموع الكلي للعينة  ٪20.32اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى، و هي نسبة توازي 

في  االستعمالجة و قد جاءت الوثائق اإللكترونية في الرتبة الثانية من حيث در. المدروسة

من مجموع هذه اإلجابات، مع اإلشارة بأنها  ٪35.29هذا المستوى، بنسبة إجابة تقدر بـ 

 و يشير الشكل التالي إلى توزيع .من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪12.83نسبة توازي 

النتائج وفق مستويات االستعمال الموضحة أعاله، انطالقا من مجموع أفراد عينة  هذه

  :األساتذة الباحثين المستجوبين

  

  
وتيرة استعمال كل نوع من أنواع الوثائق من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين : 140 الشكل رقم

  في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية من مجموعهم الكلي
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توزيع النتائج على كل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا، فقد جاءت متباينة أما عن 

بعض الشيء فيما يتعلق بترتيب الوثائق اإللكترونية، حيث احتلت هذه األخيرة الرتبة 

بجامعة األمير  ٪50إلى  ٪26و من  ٪75إلى  ٪51األولى من حيث نسبة االستعمال من

من مجموع اإلجابات المتعلقة  ٪60و  ٪100الي بـ عبد القادر بنسبة إجابة تقدر على التو

من مجموع أفراد  ٪46.15و  ٪38.46بكل مستوى، و هما نسبتان تعادالن على التوالي

في حين لم تسجل أية إجابة عن اعتماد . األساتذة الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة

احتلت ذات الوثائق الرتبة كما . الوثائق اإللكترونية في المستويين اآلخرين بهذه الجامعة

بجامعة منتوري قسنطينة  ٪50إلى  ٪26األولى في ترتيب الوثائق التي يعتمد عليها بنسبة 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى، و هي نسبة  ٪83.03بنسبة إجابة تقدر بـ 

بة الثانية بينما احتلت الرت. من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين بها ٪57.05توازي 

في بقية المستويات الثالث األخرى بعد كل من الوثائق الورقية التي حلت في الرتبة 

، و الوثائق السمعية البصرية التي ٪100 - ٪76و  ٪75 - ٪51األولى في المستويين 

أما بالمدرسة . ٪25إلى  ٪1حلت في الرتبة األولى في ترتيب الوثائق المعتمد عليها من 

 -  ٪26في المستوى  االعتمادالعليا لألساتذة، فقد سجلت الوثائق اإللكترونية أعلى نسب 

من مجموع إجابات هذا المستوى، مع اإلشارة إلى أن  ٪50بنسبة إجابة تقدر بـ  50٪

     .من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين بهذه المدرسة ٪18.18هذه النسبة تساوي 

، حيث احتلت الوثائق ٪75إلى  ٪51األمر ذاته بالنسبة لمستوى االستعمال من و هو 

من مجموع اإلجابات المتعلقة به،  ٪50اإللكترونية الرتبة األولى في هذا المستوى بنسبة 

كما احتلت الرتبة ذاتها رفقة . من مجموع العينة المدروسة بها ٪27.27و هي نسبة تعادل 

في إطار  ٪25إلى  ٪1في ترتيب الوثائق التي يعتمد عليها من  الوثائق السمعية البصرية

من مجموع  ٪42.85النشاطات العلمية و البحثية بذات المدرسة، بنسبة إجابة تقدر بـ 

. من مجموع أفراد العينة بهذه المدرسة ٪27.27، مع العلم بأنها نسبة توازي اإلجابات

 ٪76ية في ترتيب الوثائق التي تستعمل من بينما لم ترد أية إجابة عن الوثائق اإللكترون

و يوضح الشكل التالي توزيع نتائج استعمال الوثائق . بهذه المؤسسة التعليمية ٪100إلى 
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اإللكترونية حسب مختلف المستويات من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار 

  :وعهم الكلي بكل منهانشاطاتهم البحثية و العلمية بكل مؤسسة تعليمية، انطالقا من مجم

  

  
وتيرة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار : 141 الشكل رقم

  نشاطاتهم البحثية و العلمية بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها
  

من طرف األساتذة  و بغية معرفة كيفية اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية

الذي  16الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، طرحنا السؤال رقم 

  :جاءت نتائجه موضحة في الشكل التالي
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  :في حالة استعمالك للوثائق اإللكترونية، كيف اكتسبت هذه المهارة؟ -16.س

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابة
  الـرتـبــة

م  . أ  ٪  مج
  ٪  ساعد

. م
  ٪  محاضر . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

د 
عب

ر 
مي
األ

ة 
مع

جا
در

لقا
ا

  

1  03  42.85  06  60  02  50  01  100  12  54.54
2  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

3  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

4  03  42.85  03  30  02  50  00  00  08  36.36
5  01  14.28  01  10  00  00  00  00  02  09.09
6  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  22  100  01  100  04  100  10  100  07  المجـمـوع

ي 
ور

منت
ة 
مع

جا
نة
طي

سن
ق

  

1  35  46.05  74  51.74  21  52.5  14  51.85  144  50.34
2  03  03.94  08  00  00  00  02  07.4  13  04.54
3  00  00  00  76  00  00  00  00  00  00  

4  23  30.26  54  37  18  45  11  40.74  106  37.06
5  12  15.78  07  04.89  01  02.5  00  00  20  06.99
6  03  03.94  00  00  00  00  00  00  03  01.04

  100  286  100  27  100  40  100  143  100  76  المجـمـوع

يا 
عل
 ال
سة

در
لم
ا

ذة
سات

أل
ل

  

1  00  00  05  33.33  03  42.85  00  00  08  32  

2  00  00  02  13.33  01  14.28  00  00  03  12  

3  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

4  01  33.33  03  20  03  42.85  00  00  07  28  

5  01  33.33  05  33.33  00  00  00  00  06  24  

6  01  33.33  00  00  00  00  00  00  01  04  

  100  25  00  00  100  07  100  15  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

1  38  44.18  85  50.59  26  50.98  15  53.57  164  49.24

2  03  03.48  10  05.95  01  01.96  02  07.14  16  04.8  

3  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

4  27  31.39  60  35.71  23  45.09  11  39.28  121  36.33

5  14  16.27  13  07.73  01  01.96  00  00  28  08.4  

6  04  04.65  00  00  00  00  00  00  04  01.2  

  100  333  100  28  100  51  100  168  100  86  المجـمـوع

المحاولة و الخطأ: 1
    

المشاركة في : 2
دورات تدريبية 

  بالجامعة

المشاركة في : 3
دورات تدريبية 
  بمكتبة الجامعة

االستعانة : 5  االستعانة بالزمالء: 4
طرق أخرى: 6  بالمكتبي

اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق : 88 الجدول رقم
  نالمستجوبي
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طرق اكتساب مهارات استعمال الوثائق اإللكترونية من بشار إليه أعاله ميتعلق الجدول ال

طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في الدراسة، لمعرفة الطرق و الوسائل األكثر 

و تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي من طرفهم، استعماال 

المدروسة بما فيها المكتبات التابعة لها في التكوين الرسمي على استعمال هذا النوع من 

حيث يتضح من خالل األرقام الواردة بالجدول بأن أغلبية األساتذة الباحثين . الوثائق

سهم و على وسائلهم الخاصة في تعلم كيفية المكونين لعينة الدراسة اعتمدوا على أنف

طريقة المحاولة و الخطأ  تحصلتو التعامل معها، حيث  استعمال الوثائق اإللكترونية 

من مجموعها  ٪49.24هذا السؤال بنسبة تقدر بـ  نالعدد األكبر من اإلجابات ععلى 

كما . نة الدراسةمن مجموع أفراد عي ٪87.7، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تمثل الكلي

إحدى أهم الطرق لتعلم كيفية استعمال الوثائق اإللكترونية، حيث  مثلت العالقات الشخصية

جابات الرتبة الثانية من حيث عدد اإلعلى بالزمالء  باالستعانةتحصل الخيار المتعلق 

من مجموعها الكلي، و هي نسبة توازي  ٪36.33المحصل عليها عن هذا السؤال بنسبة 

كما اتضح من خالل األرقام ذاتها بأن . من مجموع األساتذة الباحثين المستجوبين 64.7٪

المكتبي الذي يمثل التكوين على استعمال مختلف مصادر المعلومات بصفة عامة بما فيها 

الوثائق و المصادر اإللكترونية، من بين المهام األساسية التي يؤديها ضمن الخدمات التي 

و خاصة إذا تعلق األمر بتقديم خدمات إلكترونية تعتمد  شكل عاميقدمها للمستفيدين ب

اتضح بأنه ال يؤدي هذا الدور  ،بالدرجة األولى على هذا النوع من المصادر المعلوماتية

بالشكل المطلوب بالمكتبات التابعة لمؤسسات التعليم العالي المدروسة، حيث اعتبر 

ين بأنهم تعلموا كيفية استعمال الوثائق فقط من األساتذة الباحثين المستجوب 14.97٪

من مجموع اإلجابات  فقط ٪08.4اإللكترونية بفضل مساعدة المكتبي، و هي نسبة تعادل 

من مجموع أفراد  ٪08.55كما أشار  .الواردة عن هذا السؤال كما هو موضح في الجدول

الل المشاركة في عينة الدراسة من جهتهم بأنهم تعلموا كيفية استعمال هذه الوثائق من خ

 ٪04.8دورات تدريبية في المؤسسة التعليمية مخصصة لهذا الغرض، و هي نسبة تعادل 

في حين سجلت الطرق األخرى غير تلك الواردة في . فقط من مجموع إجابات هذا السؤال
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و هي نسبة توازي  فقط من المجموع الكلي لإلجابات المعبر عنها، ٪01.2السؤال على 

و تجدر اإلشارة إلى أنه من أهم ما يالحظ من . مجموع عينة الدراسة فقط من 02.13٪

خالل األرقام الواردة بالجدول، عدم ورود أية إجابة تتعلق بمشاركة المكتبة في تكوين 

األساتذة الباحثين المستجوبين على استعمال الوثائق اإللكترونية من خالل تنظيم دورات 

للمؤسسات التعليم العالي  الكبيردل على الغياب هو ما قد يو  .تدريبية لهذا الغرض

 كماأداء وظيفتها التكوينية في هذا المجال،  نع على وجه التحديد المدروسة و مكتباتها

يدعو من جهة أخرى إلى ضرورة تدارك هذا التأخر من خالل العمل الجدي على إيجاد 

صيغ لنشر ثقافة معلوماتية حقيقية على مستوى مختلف العناصر المكونة للمجتمع العلمي 

و التكوينية على أوسع  و األكاديمي، من خالل إعداد و برمجة مثل هذه الدورات التدريبية

شكل التالي إلى طرق تعلم كيفية استعمال الوثائق اإللكترونية من و يشير ال. نطاق ممكن

طرف األساتذة الباحثين المستجوبين بمؤسسات التعليم العالي المدروسة، و لكن انطالقا 

       :من مجموعهم الكلي

  

  
طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين : 142 الشكل رقم

  المستجوبين من مجموعهم الكلي
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و على صعيد آخر، فقد جاءت النتائج الواردة في الجدول حسب كل مؤسسة تعليمية على 

احتلت طريقة حدا بنفس الترتيب الموضح في النتائج العامة المشار إليها أعاله، حيث 

بكل  المحاولة و الخطأ الرتبة األولى في اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية

من مجموع  ٪32و  ٪50.34و  ٪54.54المؤسسات التعليمية المدروسة، بتسجيلها نسب 

اإلجابات المحصل عليها على التوالي بجامعة األمير عبد القادر و جامعة منتوري 

  ٪92.3مع العلم بأن هذه النسب تمثل على التوالي . و المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة 

مجموع أفراد األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة من  ٪72.72و  ٪88.34و 

في الرتبة الثانية من حيث عدد بالزمالء  االستعانةكما جاءت طريقة . تعليمية على حدا

اإلجابات المحصل عليها بكل المؤسسات التعليمية المذكورة أعاله، بنسب إجابة تقدر على 

      ٪61.53نسب تمثل على التوالي و هي . ٪28و  ٪37.06و   ٪36.36التوالي بـ 

من مجموع أفراد عينة كل مؤسسة تعليمية على حدا حسب  ٪63.63و  ٪65.03و 

بينما تباينت النتائج المتعلقة باكتساب مهارة استعمال الوثائق  .الترتيب الموضح أعاله

هذه  اإللكترونية من خالل االستعانة بالمكتبي من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، حيث سجلت

من  ٪24الطريقة نسبة معتبرة من عدد اإلجابات بالمدرسة العليا لألساتذة، و هي تقدر بـ 

يقل عن  مجموع اإلجابات الواردة عن هذه المدرسة، علما بأن هذه النسبة تمثل ما ال

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها، و هو ما يدل على الدور  54.54٪

اإليجابي الذي يقوم به المكتبيون بهذه المدرسة على قلتهم في نشر ثقافة استعمال هذا 

و قد . النوع من الوثائق و تدريب المستفيدين على استعمالها و لو بطرق غير رسمية

 ٪09.09سستين التعليميتين المتبقيتين، تقدر بـ سجلت ذات الطريقة نسب ضعيفة بالمؤ

من  ٪15.38من مجموع اإلجابات المتعلقة بجامعة األمير عبد القادر، و هي نسبة تمثل 

من مجموع اإلجابات الواردة عن جامعة منتوري  ٪06.99مجموع أفراد العينة بها، و 

في حين لم  . الجامعةمن مجموع أفراد العينة بهذه  ٪12.26قسنطينة، و هي نسبة تمثل 

تسجل أية إجابة حول اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية عن طريق المشاركة في 

دورات تدريبية بمكتبة الجامعة بأي من المؤسسات التعليمية المدروسة الثالث مثلما تم 
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 و فيما يلي شكل يوضح طرق النسب المتعلقة.اإلشارة إليه في النتائج العامة للجدول

باكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين 

  :بالمؤسسات التعليمية المدروسة انطالقا من مجموعهم الكلي بكل مؤسسة على حدا

  

  
طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين : 143 الشكل رقم

  مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها المستجوبين بكل
  

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في الجدول حسب الرتبة، فقد جاءت هي كذلك 

    مطابقة للنتائج العامة المشار إليها أعاله حسب الترتيب، حيث احتلت طريقة المحاولة 

اإللكترونية الرتبة األولى من حيث عدد و الخطأ في اكتساب مهارة استعمال الوثائق 

بـ  على التوالي اإلجابات في كل الرتب المكونة لعينة الدراسة، بنسب إجابة تقدر

     لألساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس  ٪53.57و  ٪50.98و  ٪50.59و  44.18٪

       ٪79.16لي و المحاضرين و أساتذة التعليم العالي، و هي نسب معتبرة تمثل على التوا

كما احتلت . من مجموع أفراد هذه الرتب بعينة الدراسة ٪100و  ٪86.66و  ٪90.42و 

بالزمالء الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها عن هذا  االستعانةطريقة 

من  ٪39.28و  ٪45.09و  ٪35.71و  ٪31.39و التي تقدر على التوالي بـ  السؤال،
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مجموع اإلجابات الواردة عن الرتب األربعة الواردة أعاله، و تمثل هذه النسب على 

من مجموع أفراد كل رتبة في عينة  ٪73.33و  ٪76.66و  ٪63.82و  ٪56.25التوالي 

في حين لم ترد أية إجابة متعلقة بتعلم مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من . الدراسة

و يوضح . مستجوبين على اختالف رتبهم مثلما أشرنا إليه سابقاطرف األساتذة الباحثين ال

الشكل التالي توزيع هذه النتائج انطالقا من مجموع أفراد كل رتبة بعينة األساتذة الباحثين 

   :  المستجوبين

  

طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين : 144 الشكل رقم
  حسب رتبهم من المجموع الكلي بكل منها المستجوبين

  
 

هذا، و بغية معرفة طبيعة الوثائق اإللكترونية المستعملة، و وتيرة استعمالها من طرف 

األساتذة و الباحثين المستجوبين، خصصنا الجدول التالي الذي جاءت نتائجه على النحو 

  :التالي
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  :لها؟ و ما هي وتيرة استعمالها؟ ما هي طبيعة الوثائق اإللكترونية التي تستعم -17.س
المؤسسة 
  اإلجابـة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  أبدا  ٪  نادرا  ٪  أحيانا  ٪  دائما

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

مصادر عبر 
56.52  13  00  00  100  01  44.44  04  61.53  08  إنترنت

وسائط 
43.47  10  00  00  00  00  55.55  05  38.46  05  إلكترونية

  100  23  00  00  100  01  100  09  100  13  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

مصادر عبر 
70.27  156  00  00  61.11  11  47.88  34  86.04  111  إنترنت

وسائط 
29.72  66  100  04  38.88  07  52.11  37  13.95  18  إلكترونية

  100  222  100  04  100  18  100  71  100  129  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

مصادر عبر 
64.28  09  00  00  00  00  33.33  02  87.5  07  إنترنت

وسائط 
35.71  05  00  00  00  00  66.66  04  12.5  01  إلكترونية

  100  14  00  00  00  00  100  06  100  08  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

مصادر عبر 
68.72  178  00  00  63.15  12  46.51  40  84  126  إنترنت

وسائط 
  إلكترونية

24  16  46  53.48  07  36.84  04  100  81  31.27

  100  259  100  04  100  19  100  86  100  150  المجـمـوع

طبيعة الوثائق اإللكترونية المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين و وتيرة  :89 الجدول رقم
  استعمالها

  
ونية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين يشير هذا الجدول إلى طبيعة الوثائق اإللكتر

المستجوبين من حيث أنماط إتاحتها و االتصال بها، و يقصد بذلك إن كانت وثائق متاحة 

في شكل مصادر متاحة عبر شبكة اإلنترنت، أو وثائق ) Online(على الخط المباشر 

على وسائط  في شكل مصادر متاحة) Offline(متاحة خارج الخط أو بشكل غير مباشر 

باإلضافة إلى وتيرة استعمال ). CDROM(إلكترونية مادية مثل األقراص المضغوطة 

كل نوع من هذه الوثائق، حيث تم إدراج أربعة خيارات مرفقة بالسؤال تتمثل في 

و الهدف من . ، أو أحيانا أو نادرا، أو عدم االستعمال بشكل مطلقاإلستعمال بشكل دائم

ثائق واألساتذة و الباحثين المستجوبين حول أكثر أنواع الذلك هو معرفة توجهات 
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اإللكترونية استعمال باإلضافة إلى درجة استعمالهم و اعتمادهم على كل نوه منها، و هو 

 مسلوكياتهو  متوجهاتهأمر ضروري يمكن من تقديم خدمات مكتبية إلكترونية تتناسب مع 

إلى في هذا الجدول  الواردة رقامتشير األ و. البحثية و االستعمالية لهذا النوع من الوثائق

    :النتائج األساسية التالية

تحصلت الوثائق اإللكترونية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت على أكبر نسبة من اإلجابات  -

مجموع من  ٪95.18من مجموعها الكلي، و هي نسبة تعادل  ٪68.72بحصولها على 

، و هي نسبة اإلجابات المتعلقة بالوثائق المتاحة ٪31.27مقابل . أفراد العينة المدروسة

 .من مجموع أفراد العينة المدروسة٪43.31على وسائط إلكترونية، و هي نسبة تمثل 

تعتبر المصادر المتاحة عبر اإلنترنت هي األكثر استعماال بشكل دائم حسب اإلجابات  -

ساتذة و الباحثين المستجوبين، بحصولها على نسبة معتبرة تقدر بـ المقدمة من طرف األ

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الوتيرة، مع اإلشارة بأن هذه النسبة تعادل  86٪

في حين تحصلت الوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية . من مجموعهم الكلي 67.37٪

 فقط من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الوتيرة،  ٪16على نسبة إجابة ضعيفة تقدر بـ 

و هو فارق كبير يدل . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪12.83و هي نسبة توازي 

الكبير على شبكة اإلنترنت بشكل عام في الحصول على المعلومات العلمية  االعتمادعلى 

 .لدراسةو التقنية و تداولها من طرف األساتذة و الباحثين المعنيين با

استعمال الوثائق اإللكترونية وتيرة بين النتائج المحصل عليها حول  نسبيتقارب  ثمة -

على الخط و خارج الخط أحيانا، حيث تحصلت الوثائق المتاحة على وسائط بشكليها 

، مقابل ٪53.48إلكترونية على أعلى نسبة إجابات متعلقة بهذه الوتيرة و المتمثلة في 

. النسبة المتعلقة باستعمال الوثائق المتاحة على اإلنترنت بالوتيرة ذاتها، و هي 46.51٪

من مجموع أفراد  ٪21.39و  ٪24.59مع العلم بأن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي 

 .العينة المدروسة

النتائج المتعلقة باستعمال كلتا النوعين من الوثائق  هناك تقارب نسبي كذلك بين -

من  ٪63.15نادر، حيث تحصلت المصادر المتاحة عبر اإلنترنت على  اإللكترونية بشكل
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مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الوتيرة، في حين تحصلت الوثائق المتاحة على وسائط 

و  ٪06.41و هما نسبتان تمثالن على التوالي . من المجموع ذاته ٪36.84إلكترونية على 

دل على ت ي نسبمن مجموع أفراد عينة األساتذة و الباحثين المستجوبين، و ه 03.74٪

 .قلة اإلجابات المتعلقة بهذه الوتيرة من استعمال الوثائق اإللكترونية بشكل عام

في حين اقتصرت األجوبة المتعلقة بعدم استعمال الوثائق اإللكترونية بشكل مطلق على  -

من  ٪02.13دية على قلتها، إذ ال تمثل هذه األجوبة إال الوثائق المتاحة على الوسائط الما

من مجموع  انطالقاو يمثل الشكل التالي توزيع هذه النتائج . مجموع أفراد عينة الدراسة

 :أفراد عينة الدراسة

  

  
أنواع الوثائق اإللكترونية المستعملة و وتيرة استعمالها من طرف األساتذة الباحثين : 145 الشكل رقم

  المستجوبين من مجموعهم الكلي
  

أما عن توزيع النتائج حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، فقد جاءت هي كذلك على 

غرار معظم الجداول السابقة شبه مطابقة للنتائج العامة من حيث ترتيب عناصر 

  :اإلجابات، حيث
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      تحصلت الوثائق المتاحة عبر اإلنترنت على أكبر نسب إجابة من طرف األساتذة -

و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية، حيث قدرت نسبة اإلجابات عن هذا النوع 

بينما بلغت النسبة من مجموعها الكلي،  ٪56.52من الوثائق بجامعة األمير عبد القادر 

من  ٪64.28من المجموع ذاته بجامعة منتوري قسنطينة، في حين سجلت نسبة  70.27٪

 ٪100مع العلم بأن هذه النسب تمثل على التوالي . العليا لألساتذةذات المجموع بالمدرسة 

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية  ٪81.81و  ٪95.7و 

بينما سجلت الوثائق اإللكترونية المتاحة على وسائط إلكترونية نسب إجابة أقل، . الثالث

      بجامعة منتوري قسنطينة  ٪29.72بجامعة األمير عبد القادر، و  ٪43.47تقدر بـ 

          ٪76.47و هي نسب توازي على التوالي . بالمدرسة العليا لألساتذة ٪35.71و 

 .   من مجموع أفراد العينة بالمؤسسات التعليمية المذكورة أعاله ٪45.45و  ٪40.49و 

ة المتاحة عبر اإلنترنت األكثر استعماال بوتيرة من جهتها، اعتبرت المصادر اإللكتروني -

دائمة من طرف أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث، 

بجامعة  ٪86.04بجامعة األمير عبد القادر، و  ٪61.53بنسب إجابة معتبرة تقدر بـ 

سب تمثل على التوالي و هي ن. بالمدرسة العليا لألساتذة ٪87.5منتوري قسنطينة، و 

و ما . من مجموع أفراد العينة بكل مؤسسة تعليمية ٪63.63و  ٪68.09، و  61.53٪

يالحظ هو أن جميع هذه النسب تقترب من معدل استعمال هذا النوع من الوثائق 

، و هو ما يدل على التقارب في ٪64.41بالمؤسسات التعليمية الثالث، و المقدر بـ 

التوجهات المتعلقة باستعمال هذه الوثائق حسب هذه الوتيرة من طرف األساتذة و الباحثين 

كما سجلت الوثائق المتاحة خارج الخط نسب إجابة أقل حول وتيرة . المستجوبين

 ٪12.5و  ٪13.95، و ٪38.46االستعمال بشكل دائم، قدرت على التوالي بـ 

مع اإلشارة إلى أن هذه النسب توازي على التوالي . ت التعليمية المذكورة أعالهبالمؤسسا

من مجموع أفراد العينة بذات المؤسسات التعليمية  ٪09.09و  ٪11.04و  38.46٪

، و هي تمثل معدل استعمال لهذا النوع من الوثائق بهذه الوتيرة يقدر بـ ليها سابقاإالمشار 

على خالف الوثائق المتاحة عبر ف .ة الثالث مجتمعةبالمؤسسات التعليمي 19.53٪
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نسبية في استعمال الوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية  وارقاإلنترنت، فإن هناك ف

المعياري لنسب  االنحرافقيمة  ارتفاع هعكسبشكل دائم من مؤسسة إلى أخرى، و هو ما ي

إذا ما قورن  - 12.62االستعمال المتعلقة بهذه المؤسسات التعليمية و المقدر بـ 

المعياري لنسب استعمال الوثائق المتاحة عبر اإلنترنت بشكل دائم و المقدر  باالنحراف

و هو ما قد يفسر باختالف توجهات األساتذة و الباحثين المستجوبين ،  - فقط 2.44بـ 

و قد يرجع ذلك إلى الفارق الكبير بين . مال هذا النوع من الوثائق بشكل دائمنحو استع

ي يمكن ت، و ال٪38.46بـ ةالمقدرالمسجلة بجامعة األمير عبد القادر  االستعمالنسبة 

        المسجلتين بجامعة منتوري قسنطينة  االستعمالشاذة، و بين نسبتي  قيمة ااعتباره

، و اللتان يمكن ٪09.09و  ٪11.04ة المقدرتين على التوالي بـ و المدرسة العليا لألساتذ

 .اعتبارهما قيمتان متقاربتان إلى حد بعيد

و على صعيد آخر، تقاربت النتائج المتعلقة باستعمال كلتا النوعين من الوثائق أحيانا،  -

حيث سجلت الوثائق المتاحة خارج الخط أعلى نسب إجابة بكل المؤسسات التعليمية 

بجامعة  ٪52.11بجامعة األميرة عبد القادر، و  ٪55.55روسة، و المقدرة بـ المد

بالمدرسة العليا لألساتذة، و هي نسب تعادل على التوالي  ٪66.66منتوري قسنطينة، و 

، و هي نسب تمثل معدل استعمال لهذا النوع من الوثائق ٪36.36و  ٪22.69و  38.46٪

بينما سجلت . مجتمعة بهذه المؤسسات التعليمية  ٪32.5حسب هذه الوتيرة يقدر بـ 

الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت على التوالي نسب االستعمال حسب هذه الوتيرة 

بالمؤسسات التعليمية من مجموع اإلجابات  ٪33.33و  ٪47.88، ٪44.44: التالية

 ٪18.18و  ٪20.85، ٪30.76المذكورة أعاله، و هي نسب تمثل حسب الترتيب نفسه 

حيث تمثل هذه النسب من جهة أخرى معدل . بكل مؤسسة تعليميةمن مجموع أفراد العينة 

بهذه المؤسسات  ٪23.26استعمال لهذا النوع من الوثائق حسب هذه الوتيرة يقدر بـ 

 . التعليمية مجتمعة

المتعلقة باستعمال الوثائق اإللكترونية بكلتا نوعيها و من جهة أخرى، تباينت النتائج  -

بشكل نادر، حيث اقتصرت النتائج المتعلقة بجامعة األمير عبد القادر على إجابة واحدة 
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فقط مرتبطة بالوثائق المتاحة عبر اإلنترنت، و هي تمثل نسبة قليلة جدا من مجموع أفراد 

نسبة استعمال جل ذات النوع من الوثائق بينما س .٪07.69العينة بهذه الجامعة تقدر بـ 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الوتيرة بجامعة منتوري قسنطينة،  ٪61.11تقدر بـ 

، و هي نسبة اإلجابات المتعلقة باستعمال الوثائق اإللكترونية المتاحة على ٪38.88مقابل 

ان تمثالن على التوالي و هما نسبت. وسائط إلكترونية حسب هذه الوتيرة بالجامعة ذاتها

في حين لم ترد أية إجابة . من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة ٪04.29و  06.74٪

و من . حول هذه الوتيرة من استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها بالمدرسة العليا لألساتذة

ر اإلنترنت المتاحة عبخالل هذه النتائج، نستنتج بأن معدل استعمال الوثائق اإللكترونية 

، في حين يبلغ ٪04.81حسب هذه الوتيرة بالمؤسسات التعليمية الثالث مجتمعة يقدر بـ 

المعدل ذاته بالنسبة للوثائق اإللكترونية المتاحة على وسائط إللكترونية بذات المؤسسات 

جابات المتعلقة و ترجع هذه النسب الضعيفة إلى العدد القليل لإل. فقط ٪01.43التعليمية 

     .االستعمالذه الوتيرة من به

أما فيما يتعلق باإلجابات المتعلقة بعدم استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية بشكل مطلق،  -

فقد اقتصرت كما رأينا سابقا على أربع إجابات متعلقة بعدم استعمال الوثائق المتاحة على 

فقط من  ٪02.45 وسائط إلكترونية، و هي كلها مسجلة بجامعة منتوري قسنطينة لتمثل

و عليه فإن معدل اإلجابات المتعلقة بعدم . مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها

فقط بالمؤسسات التعليمية الثالث  ٪01.33استعمال هذا النوع من الوثائق ال يتجاوز 

و يمثل الشكل التالي معدالت استعمال كل نوع من أنواع الوثائق اإللكترونية . مجتمعة

  :الموضحة في الجدول و وتيرة استعمالها بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث مجتمعة
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  من طرف يرة استعمالهامعدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية حسب وت: 146 الشكل رقم

  بالمؤسسات التعليمية المدروسة األساتذة و الباحثين المستجوبين 
  
  

و حول السؤال نفسه، خصصنا الجدول التالي لتوزيع النتائج المحصل عليها حسب رتب 

و المتعلقة بوتيرة  األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة

  :، حيث جاءت النتائج على النحو التاليالوثائق اإللكترونية بشكليها بشكل دائماستعمال 
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  :ما هي طبيعة الوثائق اإللكترونية التي تستعملها؟ و ما هي وتيرة استعمالها؟  -17.س

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة

  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
بالدرو
  س

  ٪  محاضر  . أ  ٪
. ت. أ

  ٪  عالي

جامعة 
ر األمي

  عبد القادر

مصادر 
61.53  08  50  01  66.66  02  60  03  66.66  02  عبر إنترنت

وسائط 
  إلكترونية

01  33.33  02  40  01  33.33  01  50  05  38.46

  100  13  100  02  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

مصادر 
86.04  111  77.77  07  79.16  19  89.47  51  87.17  34  عبر إنترنت

وسائط 
  إلكترونية

05  12.82  06  10.52  05  20.83  02  22.22  18  13.85

  100  129  100  09  100  24  100  57  100  39  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

مصادر 
  87.5  07  00  00  100  01  80  04  100  02  عبر إنترنت

وسائط 
  إلكترونية

00  00  01  20  00  00  00  00  01  12.5  

  100  08  00  00  100  01  100  05  100  02  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

مصادر 
  84  126  72.72  08  78.57  22  86.56  58  86.36  38  عبر إنترنت

وسائط 
  إلكترونية

06  13.63  09  13.43  06  21.42  03  27.27  24  16  

  100  150  100  11  100  28  100  67  100  44  المجـمـوع

  طبيعة الوثائق اإللكترونية المستعملة بشكل دائم من طرف األساتذة: 90 الجدول رقم
  الباحثين المستجوبين حسب رتبهم 

باستعمال الوثائق اإللكترونية سواء كانت في شكل  يعرض هذا الجدول النتائج المرتبطة

Online  أو في شكلOffline  بشكل دائم من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين

بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، حسب رتبهم، بهدف معرفة توجهاتهم نحو 

، و هو أمر ال بدا استعمال كل نوع من هذه الوثائق بشكل دائم و عالقة ذلك بمتغير الرتبة

لكترونية مقدمة إلى هذه الفئة من أخذه بعين االعتبار عند تطوير و عرض خدمات مكتبية إ

و كما رأينا في الجدول السابق، فقد اعتبرت الوثائق اإللكترونية المتاحة . المستفيدين من

عبر اإلنترنت األكثر استعماال بشكل دائم من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بشكل 

الوتيرة، في حين من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه  ٪84عام، بنسبة إجابة تقدر بـ 
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من  ٪16سجلت الوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية نسبة استعمال بشكل دائم تقدر بـ 

و قد جاءت النتائج حسب الرتب بالترتيب نفسه، حيث اعتبرت الوثائق . المجموع نفسه

اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت األكثر استعماال من طرف كل الفئات المكونة لعينة 

 ٪78.57، ٪86.56، و٪86.36: بهذه الوتيرة بـ االستعمالسة، حيث قدرت نسب الدرا

     من مجموع اإلجابات الواردة على التوالي من فئات األساتذة المساعدين  ٪72.72و 

علما بأن هذه النسب تمثل . و المكلفين بالدروس و المحاضرين و أساتذة التعليم العالي

من مجموع أفراد كل فئة مذكورة  ٪53.33و  ٪73.33، ٪61.7، ٪79.16: على التوالي

في حين قدرت نسب استعمال الوثائق اإللكترونية المتاحة على وسائط إلكترونية  .أعاله

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪27.27و  ٪21.42، ٪13.43، ٪13.63: بشكل دائم بـ

و هي نسب تمثل على التوالي . على التوالي من الفئات األربع ذاتها حسب الترتيب نفسه

يوضح  و. من مجموع أفراد كل فئة بعينة الدراسة ٪20و  20٪، 09.57٪، 12.5٪

و الوثائق الشكل التالي نسب استعمال الوثائق اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت 

بشكل دائم من طرف األساتذة و الباحثين ترونية المتاحة على وسائط مادية اإللك

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث حسب رتبهم، انطالقا من مجموع كل رتبة بعينة 

  :الدراسة

  
دائم من طرف األساتذة الباحثين  شكلب بنوعيها الوثائق اإللكترونية نسب استعمال :147 الشكل رقم

  منها كل المستجوبين حسب رتبهم من مجموع
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الوثائق اإللكترونية معدل استعمال  بأنمن جهة انطالقا من األرقام الواردة أعاله، نستنتج 

مجتمعة بالمؤسسات التعليمية المدروسة من طرف الرتب األربعة المتاحة عبر اإلنترنت 

بمعدل استعمال هذا النوع من الوثائق حسب ، و هو معدل يقترب كثيرا ٪66.87يقدر بـ 

المشار إليه في الجدول السابق و المقدر بـ بالمؤسسات التعليمية المدروسة هذه الوتيرة 

المعياري الذي يعبر عن تباعد نسب الفئات عن معدل  االنحرافغير أن  .64.41٪

بالنسبة للمؤسسات التعليمية  2.44در بـ االستعمال يختلف في كلتا الحالتين، حيث يق

بالنسبة للرتب األربعة المكونة لعينة  9.36الثالث كما رأينا سابقا، في حين يقدر قيمته بـ 

الدراسة، و هو يعبر عن وجود اختالفات و تباينات نسبية في استعمال الوثائق اإللكترونية 

أعلى قيمة ( بتباعد القيم القصوى  المتاحة على اإلنترنت بين هذه الرتب، كما يفسر كذلك

، و المتمثلة )و أصغر قيمة، و الذي يعبر عنه بالمصطلح اإلحصائي المتخصص بالمدى

و مثيلتها المتعلقة  ٪79.16في نسبة االستعمال المتعلقة باألساتذة المساعدين المقدرة بـ 

 .25.33ا مو المدى بينه، حيث يبلغ الفارق أ٪53.33ٍبـ بفئة أساتذة التعليم العالي المقدرة 

في حين تبلغ قيمة المدى بالنسبة الستعمال هذه الوثائق بهذه الوتيرة بالمؤسسات التعليمية 

و من جهة أخرى، . فقط 06.65المدروسة حسب النسب المشار إليها في الجدول السابق 

نستنتج بأن معدل استعمال الوثائق اإللكترونية المتاحة خارج الخط من طرف الرتب 

، و هو معدل يقترب ٪15.5مجتمعة يقدر بـ تعليمية المدروسة بالمؤسسات الاألربعة 

كذلك بمعدل االستعمال نفسه بالمؤسسات التعليمية المدروسة المشار إليه في الجدول 

المعياري  االنحرافهناك اختالف كبير في قيم  أنغير . ٪19.63السابق و المقدر بـ 

األربعة المكونة  ببالرتمعدل المتعلق المعياري لل االنحرافبين كلتا المعدلين، حيث يبلغ 

بينما تبلغ قيمة االنحراف المعياري للمعدل المتعلق . فقط 00.04لعينة الدراسة 

و هو ما يدل على التقارب الكبير في . 12.62بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة 

ينة الدراسة توجهات استعمال هذا النوع من الوثائق بهذه الوتيرة حسب الرتب المكونة لع

من جهة، و التباعد الملحوظ في توجهات استعمال هذه الوثائق بالوتيرة ذاتها بين 

    .  المؤسسات التعليمية المدروسة
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و فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب الرتب بكل مؤسسة تعليمية على حذا،، فتشير األرقام 

  :الواردة في الجدول إلى النتائج األساسية التالية

من بوتيرة دائمة لوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت األكثر استعماال اعتبرت ا -

: در، بنسب إجابة تقدر بـاطرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد الق

    و المحاضرين،  من مجموع اإلجابات الواردة عن فئتي األساتذة المساعدين 66.66٪

من ذات  ٪50من المجموع ذاته بالنسبة لفئة األساتذة المكلفين بالدروس، و  ٪60و 

من مجموع األساتذة  ٪50و هي نسب تمثل . المجموع بالنسبة ألساتذة التعليم العالي

  المساعدين و المكلفين بالدروس، و كل األساتذة المنتمين إلى فئتي األساتذة المحاضرين 

و من ثم، فإن معدل استعمال هذا النوع من الوثائق  .ه الجامعةو أساتذة التعليم العالي بهذ

بينما . ٪75بهذه الوتيرة من طرف كل الرتب مجتمعة بجامعة األمير عبد القادر يقدر بـ 

قدرت نسب اإلجابة المتعلقة باستعمال الوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية بشكل دائم 

و المحاضرين،  من مجموع اإلجابات الواردة عن فئتي األساتذة المساعدين ٪33.33بـ 

من ذات المجموع  ٪50من المجموع ذاته بالنسبة لفئة األساتذة المكلفين بالدروس، و  40٪

  من مجموع األساتذة المساعدين،  ٪25و هي نسب تمثل . بالنسبة ألساتذة التعليم العالي

من ذات المجموع  ٪50لنسبة للمكلفين بالدروس، و من المجموع ذاته با ٪33.33و 

و كل األساتذة المنتمين إلى رتبة أساتذة التعليم العالي بهذه  بالنسبة لألساتذة المحاضرين،

و عليه فإن معدل استعمال هذا النوع من الوثائق بشكل دائم من طرف كل فئات . الجامعة

و يوضح الشكل التالي نسب . ٪52قدر بـ األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة ي

استعمال كال النوعين من الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين 

 :بجامعة األمير عبد القادر حسب رتبهم، انطالقا من مجموع كل رتبة بعينة الدراسة
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دائم من طرف األساتذة الباحثين شكل نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها ب: 148 الشكل رقم

  المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر حسب رتبهم من مجموع كل منها
 
و من جهتها، اعتبرت الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت األكثر استعماال بوتيرة  -

دائمة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة، بنسب إجابة 

من مجموع اإلجابات  ٪77.77و  ٪79.16، ٪89.47،  ٪87.17: قدر على التوالي بـت

أساتذة التعليم و  و المحاضرين و المكلفين بالدروساألساتذة المساعدين  اتالواردة عن فئ

من مجموع كل  ٪50و  ٪76، ٪61.44، ٪82.92على التوالي و هي نسب تمثل . العالي

و من ثم، فإن معدل . رتبة مكونة لعينة الدراسة بهذه الجامعة حسب الترتيب الوارد أعاله

منتوري استعمال هذا النوع من الوثائق بهذه الوتيرة من طرف كل الرتب مجتمعة بجامعة 

بينما قدرت نسب اإلجابة المتعلقة باستعمال الوثائق المتاحة . ٪67.59يقدر بـ  قسنطينة

 ةمن مجموع اإلجابات الواردة عن فئ ٪12.82لى وسائط إلكترونية بشكل دائم بـ ع

 من المجموع ذاته بالنسبة لفئة األساتذة المكلفين بالدروس، ٪10.52،  األساتذة المساعدين

من ذات  ٪22.22و  من المجموع ذاته بالنسبة لرتبة األساتذة المحاضرين، 20.83٪

، ٪12.19على التوالي و هي نسب تمثل . عليم العاليالمجموع بالنسبة ألساتذة الت

و عليه فإن . بهذه الجامعة أراد عينة كل رتبةمن مجموع  ٪14.28و  20٪، 07.22٪
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معدل استعمال هذا النوع من الوثائق بشكل دائم من طرف كل فئات األساتذة و الباحثين 

و يوضح الشكل التالي نسب استعمال كال  .٪13.42المستجوبين بهذه الجامعة يقدر بـ 

النوعين من الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة 

 :حسب رتبهم، انطالقا من مجموع كل رتبة بعينة الدراسة منتوري قسنطينة

 

  
دائم من طرف األساتذة الباحثين  شكلنسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها ب: 149 الشكل رقم

  المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة حسب رتبهم من مجموع كل منها
  

كما اعتبرت الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت األكثر استعماال كذلك بوتيرة  -

دائمة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب النتائج 

   المسجلة بها، حيث تحصلت على كل اإلجابات الواردة عن رتبتي األساتذة المساعدين 

من مجموع أفراد هاتين  ٪33.33و  ٪66.66ما يمثل على التوالي  و المحاضرين، و هو

ة المكلفين كما بلغت نسبة اإلجابات الواردة عن فئة األساتذ. الرتبتين بهذه المدرسة

من مجموعها الكلي، و هو ما يمثل النسبة ذاتها من مجموع هذه الفئة  ٪80بالدروس 

ة أساتذة التعليم العالي بسبب عدم وجود في حين لم ترد أية إجابة عن فئ. بعينة الدراسة

و من ثم، فإن معدل استعمال هذا النوع من . هذه الرتبة بعينة الدراسة بهذه المدرسة

 باستثناء رتبة أساتذة التعليم العالي الوثائق بهذه الوتيرة من طرف كل الرتب مجتمعة
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المتعلقة باستعمال  اتاإلجاب اقتصرتبينما . ٪59.99يقدر بـ المدرسة العليا لألساتذة ب

بشكل دائم بهذه المدرسة على إجابة واحدة واردة الوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية 

من مجموع أفراد هذه الرتبة بعينة  ٪20عن فئة األساتذة المكلفين بالدروس، و هي تمثل 

فئات و عليه فإن معدل استعمال هذا النوع من الوثائق بشكل دائم من طرف كل  .الدراسة

يقدر بـ  مدرسة باستثناء فئة أساتذة التعليم العالياألساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه ال

و يوضح الشكل التالي نسب استعمال كال النوعين من الوثائق اإللكترونية . فقط 06.66٪

حسب رتبهم، انطالقا  المدرسة العليا لألساتذةمن طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين ب

 :مجموع كل رتبة بعينة الدراسةمن 

  

  
دائم من طرف األساتذة الباحثين  بشكلنسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها : 150 الشكل رقم

  المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب رتبهم من مجموع كل منها
  
  

بكلتا نوعيها من و من جهته يوضح لنا الشكل التالي معدالت استعمال الوثائق اإللكترونية 

  :طرف كل الرتب المكونة لعينة الدراسة مجتمعة بكل مؤسسة تعليمية على حدا
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  معدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية بشكل دائم من طرف األساتذة و الباحثين : 151 الشكل رقم

  بكل مؤسسة تعليمية على حدابجميع رتبهم 
  

تجانس و تقارب معدالت االستعماالت المتعلقة بالوثائق اإللكترونية و ما يالحظ هو 

فقط، إذا  05.02المتاحة عبر اإلنترنت، حيث تبلغ قيمة االنحراف المعياري المتعلق بها 

ما قورنت بمعدالت االستعمال المتعلقة بالوثائق المتاحة على وسائط إلكترونية التي تتسم 

و يرجع ذلك إلى . 18.64المعياري المتعلق بها  رافاالنحبالتباعد، حيث تبلغ قيمة 

المعدل الكبير في استعمال هذا النوع من الوثائق بشكل دائم بجامعة األمير عبد القادر 

مقارنة بالمعدالت المسجلة على مستوى المؤسستين التعليميتين األخريين، و الذي يقدر بـ 

من الوسائط اإللكترونية الذي تتيحه ، و قد يفسر ذلك بالرصيد المعتبر لهذا النوع 52٪

  .    مكتبة هذه الجامعة لروادها، مما أدى إلى ارتفاع نسب استعمالها

و من جهة أخرى، تمكننا النتائج الواردة في الجدول من معرفة معدالت استعمال كل نوع 

لثالث من أنواع الوثائق اإللكترونية الواردة في السؤال بشكل دائم بالمؤسسات التعليمية ا

  :  المدروسة مجتمعة، حسب كل رتبة على حدا، و هو ما يوضحه الشكل التالي
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معدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية بشكل دائم من طرف األساتذة و الباحثين : 152 الشكل رقم

  المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا
  

حيث يالحظ تجانس و تقارب في معدالت استعمال كل نوع من أنواع الوثائق اإللكترونية 

بشكل دائم بين مختلف الرتب، و هو ما يؤكد تقارب توجهاتهم و سلوكياتهم نحو هذه 

مع اإلشارة إلى أنه قد تم استبعاد القيم المتعلقة بفئة أساتذة التعليم . الوثائق بشكل عام

عة األمير عبد القادر و المدرسة العليا لألساتذة لحساب المعدل الخاص العالي بكل من جام

بهذه الرتبة، لكونهما قيمتان شاذتان يؤدي استعمالهما إلى الحصول على نتائج ال تعبر 

  . بصدق عن الواقع المراد كشفه و دراسته

ة من طرف وبغية معرفة أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت المستعمل

األساتذة و الباحثين المستجوبين، خصصنا الجدول التالي الذي جاءت نتائجه على النحو 

  : التالي
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  :في حالة استعمالك لشبكة اإلنترنت، ما هي المصادر التي تستعملها؟  -18.س
المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مساعد  . أ

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

 .ت. أ
  ٪   عالي

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

28.57  06  25  01  33.33  02  33.33  02  20  01  دوريات إلكترونية
09.52  02  25  01  16.66  01  00  00  00  00  قواعد معلومات
09.52  02  25  01  16.66  01  00  00  00  00  أرشيفات مفتوحة
52.38  11  25  01  33.33  02  66.66  04  80  04  مواقع إلكترونية
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مصادر أخرى

  100  21  100  04  100  06  100  06  100  05  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

33.08  131  30  12  31.66  19  32.84  67  35.86  33  دوريات إلكترونية
19.19  76  20  08  18.33  11  20.58  42  16.3  15  قواعد معلومات
04.29  17  07.5  03  06.66  04  03.43  07  03.26  03  أرشيفات مفتوحة
40.15  159  35  14  40  24  40.68  83  41.3  38  مواقع إلكترونية
03.28  13  07.5  03  03.33  02  02.45  05  03.26  03  مصادر أخرى

  100  396  100  40  100  60  100  204  100  92  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

26.92  07  00  00  14.28  01  38.46  05  16.66  01  دوريات إلكترونية
19.23  05  00  00  28.57  02  15.38  02  16.66  01  قواعد معلومات
11.53  03  00  00  14.28  01  07.69  01  16.66  01  أرشيفات مفتوحة
  42.3  11  00  00  42.85  03  38.46  05  50  03  مواقع إلكترونية
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مصادر أخرى

  100  26  00  00  100  07  100  13  100  06  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

32.15  144  29.54  13  30.13  22  33.18  74  33.98  35  دوريات إلكترونية

18.73  83  20.45  09  19.17  14  19.73  44  15.53  16  قواعد معلومات

04.96  22  09.09  04  08.21  06  03.58  08  03.88  04  أرشيفات مفتوحة

40.85  181  34.09  15  39.72  29  41.25  92  43.68  45  مواقع إلكترونية

02.93  13  06.81  03  02.73  02  02.24  05  02.91  03  مصادر أخرى

  100  443  100  44  100  73  100  223  100  103  المجـمـوع

أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت المستعملة من طرف األساتذة و : 91 الجدول رقم
  الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

  
يتعلق الجدول المشار إليه أعاله بأنواع الوثائق المتاحة على اإلنترنت المستعملة من 

طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة، بهدف 

معرفة توجهاتهم نحو أنواع الوثائق األكثر استعماال من طرفهم على الخط و الوقوف على 

و تشير النتائج الواردة . ليها في مختلف نشاطاتهم البحثية و التعليميةمستويات اعتمادهم ع

في الجدول بأن المواقع اإللكترونية هي األكثر استعماال من طرف األساتذة و الباحثين 

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال،  ٪40.85المستجوبين بنسبة إجابة تقدر بـ 
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من مجموع أفراد عينة الدراسة، و يمكن  ٪96.79و هي نسبة توازي ما ال يقل عن 

تفسير هذه النسبة المعتبرة في استعمال هذا النوع من المصادر على اإلنترنت في كونها 

و قد جاءت الدوريات . األكثر تواجدا على الشبكة العالمية مقارنة بالمصادر األخرى

من  ٪32.5ة إجابة تقدر بـ اإللكترونية في الرتبة الثانية من حيث نسبة االستعمال، بنسب

من مجموع  ٪77و هي نسبة معتبرة تمثل . مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال

أفراد األساتذة و الباحثين المستجوبين، و هو ما يدل على التوجه القوي لفئة كبيرة من 

 أفراد عينة الدراسة الستعمال شبكة اإلنترنت ألغراض بحثية و علمية من خالل الولوج

 إلى الدوريات العلمية اإللكترونية المتاحة عبر هذه الشبكة سواء كانت مجانية أو بمقابل، 

ثم تأتي القواعد المعلومات المتاحة على الشبكة . في جدول قادم حاول معرفتهو هو ما سن

من مجموع  ٪18.73العالمية في الرتبة الثالثة من حيث االستعمال بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع أفراد العينة، و هي نسبة يمكن اعتبارها  ٪44.38و هي نسبة تمثل  اإلجابات،

      مرتفعة بالنظر إلى طبيعة قواعد المعلومات التي تتطلب مهارات خاصة الستعمالها 

و استرجاع المعلومات من خاللها، و هي تعكس كذلك التوجه الكبير نحو استعمال شبكة 

 تجدرعلمية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين، و اإلنترنت لألغراض البحثية و ال

نسبة كبيرة من األساتذة و الباحثين الذين عبروا عن  أناإلشارة في هذا السياق، إلى 

استعمالهم لقواعد المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ينتمون إلى التخصصات التقنية و العلمية 

  من مجموع هذه الفئة،  ٪73.49المتواجدة بجامعة منتوري قسنطينة، حيث تبلغ نسبتهم 

د عينة الدراسة، و هو ما يؤكد مرة من العدد اإلجمالي ألفرا ٪32.62و هي نسبة تمثل 

أخرى تأثير متغير التخصص على استعمال بعض أنواع المصادر المعلوماتية مثل قواعد 

كما جاءت األرشيفات المفتوحة في الرتبة الرابعة من حيث نسبة االستعمال  .المعلومات

ثل فقط من مجموع اإلجابات، و هي نسبة ضعيفة تم ٪04.96بنسبة إجابة تقدر بـ 

وتؤكد  83 رقممن مجموع أفراد العينة، و هي تعكس النتائج الواردة في الجدول  11.76٪

نقص الوعي بأهمية وسائل اإلتاحة الحرة للمعلومات من طرف األساتذة و الباحثين 

ثم تأتي المصادر األخرى غير تلك الواردة في السؤال في الرتبة . المستجوبين بشكل عام
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عمال و المتمثلة أساسا في المدونات اإللكترونية، بتسجيلها نسبة األخيرة من حيث االست

من  ٪06.95فقط، و هي نسبة تمثل  ٪02.93إجابة ضعيفة عن هذا السؤال تقدر بـ 

و يوضح الشكل التالي نسب استعمال المصادر . المجموع الكلي ألفراد عينة الدراسة

لمستجوبين بالمؤسسات التعليمية المتاحة عبر اإلنترنت من طرف األساتذة و الباحثين ا

  :مجموعهم الكليالمدروسة، انطالقا من 

  

  
  نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت من طرف األساتذة : 153 الشكل رقم

  من مجموعهم الكلي و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة
  

  
و قد جاءت النتائج الواردة في الجدول بكل مؤسسة تعليمية على حدا بالترتيب نفسه 

المشار إليه في النتائج العامة من حيث نسب استعمال كل نوع من أنواع المصادر المتاحة 

 المواقععلى اإلنترنت من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين،  حيث احتلت 

اإللكترونية الرتبة األولى من حيث االستعمال بالمؤسسات التعليمية الثالث بنسب تقدر 

من مجموع اإلجابات الواردة بجامعة  ٪42.3و  ٪40.15و  ٪52.38على التوالي بـ 

و هي نسب تمثل . األمير عبد القادر و جامعة منتوري قسنطينة، و المدرسة العليا لألساتذة
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بجامعتي األمير عبد القادر و منتوري قسنطينة، و كل  ٪97.54 و ٪84.61على التوالي 

اإللكترونية الرتبة الثانية من  الدورياتبينما احتلت . أفراد العينة بالمدرسة العليا لألساتذة

 ٪26.92و  ٪33.08و  ٪25.57حيث نسبة االستعمال بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

علما . ؤسسات التعليمية حسب الترتيب الوارد أعالهمن مجموع اإلجابات المسجلة بهذه الم

من مجموع أفراد  ٪63.63و  ٪80.36و  ٪46.15بأن هذه النسب تعادل على التوالي 

كما جاءت قواعد المعلومات في الرتبة الثالثة بكل هذه . العينة بكل مؤسسة على حدا

 ٪19.23و  ٪19.19و   ٪09.52المؤسسات التعليمية حسب بنسب تقدر على التوالي بـ 

      ٪46.62و  ٪15.38و هو ما يمثل على التوالي . من مجموع اإلجابات الواردة بها

و يوضح . من مجموع أقراد األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل واحدة منها ٪45.45و 

الشكل التالي توزيع نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت 

رف األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا، انطالقا من من ط

  :مجموعهم الكلي بكل واحدة منها

  
  نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت من طرف األساتذة : 154 الشكل رقم

  بكل منهاو الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم 
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أما على مستوى النتائج المحصل عليها عن هذا السؤال حسب الرتب، فقط جاءت هي 

كذلك مطابقة للنتائج العامة المشار إليها أعاله من حيث الترتيب، حيث سجلت المواقع 

من مجموع  ٪43.68اإللكترونية أكبر عدد من اإلجابات بكل الرتب بحصولها على 

من المجموع ذاته عن فئة  ٪41.25األساتذة المساعدين، و اإلجابات الواردة عن فئة 

 ، المحاضرينمن ذات المجموع عن رتبة األساتذة  ٪39.72األساتذة المكلفين بالدروس، 

و هي نسب معتبرة تمثل على . من المجموع نفسه عن أساتذة التعليم العالي ٪34.09و 

     من مجموع أفراد فئات األساتذة المساعدين  ٪96.66و  ٪97.87، ٪93.75التوالي 

 . و المكلفين بالدروس و المحاضرين، و كل أفراد فئة أساتذة التعليم العالي بعينة الدراسة

و على غرار ترتيب النتائج العامة، جاءت الدوريات اإللكترونية في الرتبة الثانية من 

ة الدراسة، حيث سجلت على حيث نسب االستعمال من طرف كل الرتب المكونة لعين

من مجموع اإلجابات الواردة عن كل  ٪29.54و  ٪30.13، ٪33.18، ٪33.98: التوالي

، ٪78.72، ٪72.91: و هي نسب توازي على التوالي. فئة حسب الترتيب الوارد أعاله

كما جاءت . من مجموع أفراد العينة بكل فئة حسب الترتيب ذاته ٪86.66و  73.33٪

مات في الرتبة الثالثة من حيث نسب االستعمال بكل الرتب بنسب إجابة تقدر قواعد المعلو

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪20.45، ٪19.17، ٪19.73، ٪15.53: على التوالي بـ

، ٪33.33: عن كل فئة حسب ذات الترتيب الوارد أعاله، و هو ما يمثل على التوالي

. بة بعينة الدراسة حسب الرتيب نفسهمن مجموع أفراد كل رت ٪60و  46.66٪، 46.8٪

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة 

و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب رتبهم، انطالقا من 

  :مجموع كل رتبة على حدا
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  نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت من طرف األساتذة : 155 الشكل رقم

  و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب رتبهم من مجموعهم بكل منها
  

و بغية معرفة محتوى الوسائط اإللكترونية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين 

  :الذي جاءت نتائجه على الشكل التالي 19رحنا السؤال رقم المستجوبين، ط
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  : ، ما هو محتوى هذه المصادر؟)CD-ROM(في حالة استعمالك للوسائط اإللكترونية  -19.س
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  25  01  00  00  50  01  00  00  00  00  محتويات متخصصة
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  100  04  00  00  100  02  100  01  100  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

15.54  23  21.16  07  16.21  06  15.21  07  09.37  03  قواعد معلومات

43.61  60  37.5  09  40.54  15  47.82  22  43.75  14  مراجع إلكترونية

29.49  41  20.83  05  32.43  12  30.43  14  31.25  10  محتويات متخصصة

10.79  15  12.5  03  10.81  04  06.52  03  15.62  05  محتويات أخرى

  100  139  100  24  100  37  100  46  100  32  المجـمـوع

محتويات الوثائق المتاحة عبر الوسائط اإللكترونية المستعملة من طرف األساتذة و : 92 الجدول رقم
  الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة

  
يشير هذا الجدول إلى محتويات الوثائق المتاحة عبر الوسائط اإللكترونية المستعملة من 

األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة، حيث تؤكد األرقام 

الواردة به بأن أكثر هذه المحتويات استعماال تتمثل في المراجع اإللكترونية مثل القواميس 

المعاجم و الموسوعات واألدلة، حيث تحصلت على أكبر قدر من اإلجابات الواردة عن و 

من مجموعها الكلي، و هي نسبة توازي ما ال  ٪43.61هذا السؤال و المقدرة نسبتها بـ 

و هو أمر يمكن اعتباره منطقيا . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪32.08يقل عن 

بر أكثر المحتويات المتاحة و المنتشرة عبر الوسائط لكون المراجع اإللكترونية تعت

اإللكترونية، فهي تمثل إحدى األشكال األساسية للنشر اإللكتروني على هذه الوسائط 
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و قد جاءت المحتويات المتخصصة في الرتبة الثانية من حيث االستعمال . المادية

جابات، بما يمثل لإلمن المجموع الكلي  ٪29.49بحصولها على نسبة إجابة تقدر بـ 

تليها قواعد المعلومات المتاحة خارج الخط . من مجموع أفراد العينة المدروسة 21.92٪

من مجموع أفراد  ٪12.29، و هي نسبة تمثل ٪16.54بنسبة إجابة إجمالية تقدر بـ 

و تجدر اإلشارة . األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث

ذا السياق إلى أن كل اإلجابات المتعلقة بهذا المحتوى واردة عن جامعة منتوري دون في ه

ثم تأتي المحتويات األخرى غير تلك الواردة في . غيرها، و هو ما سنحاول تفسيره الحقا

السؤال، و المتمثلة أساسا في المحتويات التثقيفية و الترفيهية في الرتبة األخيرة من حيث 

 ٪08.02من مجموع اإلجابات، و هو ما يمثل  ٪10.79ة إجابة تقدر بـ بنسب االستعمال

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال . فقط من مجموع أفراد عينة الدراسة

المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين 

  :من مجموعهم الكليبالمؤسسات التعليمية الثالث مجتمعة، انطالقا 

  

  
  نسب استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف األساتذة : 156 الشكل رقم

  و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة من مجموعهم الكلي
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مطابقة  و قد جاءت النتائج الواردة في الجدول حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا شبه

حيث . لتلك المشار إليها في النتائج العامة من حيث ترتيب أنواع المحتويات المستعملة

تساوت المراجع اإللكترونية و المحتويات المتخصصة في نسب االستعمال بجامعة األمير 

من مجموع اإلجابات الواردة بهذه  ٪35.29عبد القادر، بحصول كل واحدة منهما على 

في . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها ٪46.15سبة تمثل الجامعة، و هي ن

من مجموع اإلجابات، و هي نسبة تعادل  ٪29.41حين تحصلت المحتويات األخرى على 

بينما لم ترد بها أية إجابة بالنسبة لقواعد . من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة 38.46٪

للنتائج العامة  تماماة بجامعة منتوري قسنطينة مطابقة كما جاءت النتائج الوارد. المعلومات

 ٪43.22من حيث الترتيب، حيث تحصلت المراجع اإللكترونية على أكبر نسبة إجابة بـ 

من مجموع  ٪31.28من مجموع اإلجابات الواردة بهذه الجامعة، و هي نسبة توازي 

من  ٪28.81الثانية بـ  و قد جاءت المحتويات المتخصصة في الرتبة. أفراد العينة بها

من مجموع  ٪18.18مجموع اإلجابات المسجلة بهذه الجامعة، علما بأنها نسبة تعادل 

في حين احتلت قواعد المعلومات المتاحة على وسائط . أفراد العينة المستجوبين بها

من مجموع  ٪19.49إلكترونية الرتبة الثالثة من حيث االستعمال بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه  ٪14.11، و هي نسبة توازي باتاإلجا

و تجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن كل اإلجابات المتعلقة بقواعد المعلومات . الجامعة

واردة عن جامعة منتوري قسنطينة كما أرنا إليه أعاله، و قد يرجع ذلك إلى تأثير عامل 

ذا النوع من الوثائق، حيث تبلغ نسبة األساتذة و الباحثين التخصص في استعمال ه

الذين أجابوا عن هذا السؤال ما ال يقل عن المنتمين إلى التخصصات العلمية و التقنية 

بينما جاءت المحتويات األخرى غير تلك الواردة في . من مجموع هذه الفئة 82.6٪

من  ٪08.47السؤال في الرتبة األخيرة من حيث االستعمال بنسبة إجابة تقدر بـ 

فقط من مجموع  ٪06.34المجموع الكلي لإلجابات الواردة عن هذه الجامعة، بما يعادل 

سة العليا لألساتذة، فقد اقتصرت اإلجابات الواردة أما فيما يتعلق بالمدر. أفراد العينة بها

من  ٪75عنها على نوعين من المحتوى، و هما المراجع اإللكترونية التي تحصلت على 
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. من مجموع أفراد العينة بها ٪27.27مجموع اإلجابات المسجلة بهذه المدرسة، بما يعادل 

جابات، و هي نسبة من مجموع اإل ٪25و المحتويات المتخصصة التي تحصلت على 

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب . من مجموع أفراد العينة بهذه المدرسة ٪09.09تمثل 

استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين 

      :المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا، انطالقا من مجموعهم الكلي بكل واحدة منها

  

  
  نسب استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف األساتذة : 157 الشكل رقم

  و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم بكل منها
  

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في الجدول حسب رتب األساتذة و الباحثين 

عن الترتيب كثيرا بالمؤسسات التعليمية الثالث المدروسة مجتمعة، فلم تختلف هي كذلك 

لكترونية الرتبة األولى في استعمال إلحيث احتلت المراجع ا. العام المشار إليه أعاله

 ٪43.75الوسائط اإللكترونية بكل الرتب بنسب إجابة تقدر بـ  المحتويات المتاحة على

بذات المجموع عن  ٪47.82من مجموع اإلجابات الواردة عن فئة األساتذة المساعدين، و 

من المجموع ذاته عن فئة األساتذة  ٪40.54فئة األساتذة المكلفين بالدروس، و 
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و هي نسب تمثل . التعليم العاليمن المجموع نفسه عن فئة أساتذة  ٪37.5المحاضرين، و 

من أفراد كل رتبة بعينة الدراسة  ٪60و  ٪50، و ٪23.4، و ٪29.16على التوالي 

بينما احتلت المحتويات المتخصصة الرتبة الثانية من حيث . حسب الرتيب الوارد أعاله

   تذة ترتيب المحتويات المتاحة عبر الوسائط اإللكترونية األكثر استعماال من طرف األسا

           بالنسبة للفئات األساتذة المساعدين و المكلفين الدروس  و الباحثين المستجوبين

من  ٪32.43، و ٪30.43، و ٪31.25و المحاضرين، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

       ، ٪20.83و هي نسب توازي على التوالي . مجموع اإلجابات الواردة عن كل فئة

في حين جاءت قواعد . من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪40، و ٪14.89و 

من حيث االستعمال من طرف فئة أساتذة التعليم العالي، و هو المعلومات في الرتبة الثانية 

 ٪29.16األول مقارنة بالنتائج العامة الواردة في الجدول، بنسبة إجابة تقدر بـ  االستثناء

من مجموع أفراد  ٪46.66و هي نسبة تعادل . هذه الفئةمن مجموع اإلجابات الواردة عن 

بينما جاءت المحتويات األخرى غير تلك الواردة في السؤال في . هذه الرتبة بعينة الدراسة

الثاني  االستثناءالرتبة الثالثة من حيث االستعمال على مستوى األساتذة المساعدين، و هو 

من مجموع  ٪15.62إجابة تقدر بـ ة نسبه، بمقارنة بالنتائج العامة المشار إليها أعال

من مجموع أفراد هذه  ٪10.41و هي نسبة توازي . اإلجابات المسجلة عن هذه الفئة

تليها في الرتبة الرابعة و األخيرة قواعد المعلومات بنسبة إجابة . الرتبة بعينة الدراسة

بأنها نسبة توازي علما . من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة ٪09.37تقدر بـ 

أن كل اإلجابات ب تذكيرمع ال. فقط من مجموع أفراد هذه الفئة بعينة الدراسة 06.25٪

   .المتعلقة بهذا المحتوى واردة عن جامعة منتوري قسنطينة كما أشرنا آنفا

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال أنواع محتويات الوسائط اإللكترونية 

األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة المستعملة من طرف 

          :مجتمعة حسب رتبهم، انطالقا من مجموع كل رتبة على حدا
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  نسب استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف األساتذة : 158 الشكل رقم

  المدروسة مجتمعة حسب رتبهم من مجموعهم بكل منها و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية
  
  

و قصد معرفة الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثائق 

  :الذي جاءت نتائجه موضحة في الجدول التالي 20اإللكترونية، طرحنا السؤال رقم 
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  :التي تواجهك في استعمال الوثائق اإللكترونية؟ *ما هي الصعوبات - 20.س
المؤسسة 
  اإلجابـة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  . ت. أ  ٪  حم  . أ  ٪  بالدر. م  ٪  مساعد  . أ

مي
األ

ة 
مع

جا
د 
عب

ر 
در

لقا
ا

  

1  01  08.33  01  06.66  00  00  00  00  02  05.71
2  01  08.33  02  13.33  01  20  01  33.33  05  14.28
3  01  08.33  02  13.33  00  00  01  33.33  04  11.42
4  03  25  04  26.66  00  00  00  00  07  20  
5  02  16.66  03  20  01  20  01  33.33  07  20  
6  02  16.66  01  06.66  00  00  00  00  03  08.57
7  02  16.66  02  13.33  02  40  00  00  06  17.14
8  00  00  00  00  01  20  00  00  01  02.85

  100  35  100  03  100  05  100  15  100  12  المجـمـوع

ي 
ور

منت
ة 
مع

جا
نة
طي

سن
ق

  

1  12  13.33  17  20.73  04  18.18  02  11.11  35  16.5  
2  07  07.77  09  10.97  07  31.81  06  33.33  29  13.67
3  07  07.77  04  04.87  03  13.63  03  16.66  17  08.01
4  22  24.44  15  18.29  01  04.54  01  05.55  39  18.39
5  07  07.77  11  13.41  02  09.09  03  16.66  23  10.84
6  20  22.22  13  15.85  01  04.54  01  05.55  35  16.5  
7  13  14.44  11  13.41  03  13.63  02  11.11  29  13.67
8  02  02.22  02  02.43  01  04.54  00  00  05  02.35

  100  212  100  18  100  22  100  82  100  90  المجـمـوع

يا 
عل
 ال
سة

در
لم
ا

ذة
سات

أل
ل

  

1  01  33.33  03  33.33  02  40  00  00  06  35.29
2  00  00  02  22.22  00  00  00  00  02  11.76
3  00  00  01  11.11  03  60  00  00  04  23.52
4  01  33.33  00  00  00  00  00  00  01  05.88
5  01  33.33  01  11.11  00  00  00  00  02  11.76
6  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  
7  00  00  01  11.11  00  00  00  00  01  05.88
8  00  00  01  11.11  00  00  00  00  01  05.88

  100  17  00  00  100  05  100  09  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

1  14  13.33  21  17.81  06  18.75  02  09.52  43  16.28

2  08  07.61  13  12.26  08  25  07  33.33  36  13.63

3  08  07.61  07  06.6  06  18.75  04  19.04  25  09.46

4  26  24.76  19  17.92  01  03.12  01  04.76  47  17.8  

5  10  09.52  15  14.15  03  09.37  04  19.04  32  12.12

6  22  20.95  14  13.2  01  03.12  01  04.76  38  14.39

7  15  14.28  14  13.2  05  15.62  02  09.52  36  13.63

8  02  01.9  03  02.83  02  06.25  00  00  07  02.65

  100  264  100  21  100  32  100  106  100  105  المجـمـوع

الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثائق : 93 الجدول رقم
   اإللكترونية

                                                
عدم امتالك معرفة كافیة على استعمال ھذه : 2استھالك وقت أكبر على حساب مھام أخرى، : 1: الصعوبات الواردة في السؤال على الترتیب  *

عدم التأكد من مصداقیة المعلومات : 5محدودیة الوقت المتاح الستعمال اإلنترنت، : 4استرجاع كمیات ضخمة من المعلومات، : 3المصادر، 
  .صعوبات أخرى: 8صعوبات لغویة، : 7ارتفاع كلفة استغالل ھذه المصادر، : 6 المسترجعة،
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ه األساتذة و الباحثين المستجوبين في يشير هذا الجدول إلى أهم الصعوبات التي تواج

            بمهامهم العلمية و البحثية  ماستعمال الوثائق اإللكترونية بمختلف أنواعها للقيا

لمعرفتها و تحديد اإلطار األنسب الذي يتالءم مع ظروف و احتياجات و البيداغوجية، 

تشير النتائج المحصل عليها  و. األساتذة و الباحثين عند تقديم خدمات و مصادر إلكترونية

هي التي تتصدر قائمة العوائق المعبر عنها من  بأن الصعوبات ذات العالقة بعامل الوقت

حيث جاءت الصعوبة المتعلقة بمحدودية الوقت المتاح الستعمال . طرف مجتمع المبحوثين

من  ٪17.8اإلنترنت على رأس المشاكل و الصعوبات المعبر عنها، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع  ٪25.13المجموع الكلي لإلجابات الواردة عن هذا السؤال، و هي نسبة تمثل 

من المجموع ذاته بأن أهم صعوبة تواجههم في  ٪22.99بينما يعتبر . أفراد عينة الدراسة

استعمال الوثائق اإللكترونية تتمثل في استهالك وقت أكبر على حساب مهام أخرى، حيث 

ثم تأتي . من مجموع اإلجابات كما هو موضح في الجدول ٪16.28بة تمثل هذه النس

في الدرجة الثانية حسب تعبير األساتذة و الباحثين المستجوبين، الصعوبات المتعلقة بالكلفة 

تتصدرها مشكلة الكلفة المرتفعة المترتبة عن استغالل هذه المصادر اإللكترونية بنسبة 

 من مجموع عدد العينة المدروسة،  ٪20.32عادل من مجموع اإلجابات، بما ي 14.39٪

وهو أمر يرتبط بشكل وثيق بالصعوبات المشار إليها سابقا، حيث كلما زاد الوقت 

المخصص الستعمال هذه المصادر كلما ارتفعت كلفة استغاللها، و هو ما يشكل حجر 

 .ل عامعثرة في وجه تعميم استعمال هذه المصادر في المحيط البحثي و العلمي بشك

تتبعها المشاكل ذات الصلة بضعف التكوين حول استعمال هذه المصادر، حيث يعتبر 

لكترونية إلمن مجتمع المبحوثين بأن أهم صعوبة تواجههم في استعمال الوثائق ا 19.25٪

و هي نسبة تمثل . بمختلف أنواعها تتمثل في عدم امتالكهم معرفة كافية في استعمالها

و هي صعوبة يمكن ربطها . جابات الواردة عن هذا السؤالمن مجموع اإل 13.63٪

يؤدي إلى استهالك وقت كبير في بالصعوبات السابقة الذكر، حيث أن ضعف التكوين 

كما يتعادل المشكل  .استعمال المصادر مما يؤدي حتما إلى ارتفاع الكلفة المترتبة عن ذلك

المتعلق بالصعوبات اللغوية مع هذا المشكل من حيث عدد اإلجابات المحصل عليها، و هو 
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و خاصة اللغات اإلنجليزية بشكل كبير على  األجنبيةأمر يمكن تفسيره بهيمنة اللغات 

المحتوى المعلوماتي المتاح عبر الشبكة العالمية، و ضعف تواجد اللغة العربية و بنسبة 

التي تعتبر األكثر استعماال من طرف المجتمع العلمي و األكاديمي  -أقل للغة الفرنسية 

ثم تأتي الصعوبة المتعلقة  .في هذا الفضاء المعلوماتي -مقارنة باللغات األجنبية األخرى 

بعدم التأكد من صحة و مصداقية المعلومات المسترجعة ال سيما من شبكة اإلنترنت بنسبة 

من  ٪17.11من المجموع الكلي لإلجابات، أي ما يوازي  ٪12.12بـ إجابة تقدر 

مجموع أفراد عينة الدراسة، و هو أمر يمكن ربطه بالصعوبة المتعلقة بضعف التكوين، 

حيث يعتبر تكوين المستفيدين و تدريبهم حول كيفية تقييم المصادر و المعلومات المستقاة 

وثوقيتها من العناصر األساسية التي يجب من شبكة اإلنترنت و التأكد من صحتها و م

تليها المشاكل المتعلقة بضخامة . ضمن موضوع التكوين بشكل عام االعتبارأخذها بعين 

الكميات المسترجعة من المعلومات عند استعمال المصادر اإللكترونية، بنسبة إجابة تقدر 

ن مجموع أفراد م ٪13.36من المجموع الكلي لإلجابات، و هو ما يعادل  ٪09.46بـ 

و هو مشكل يمكن التقليل من حدته من خالل ربطه كذلك بعنصر . العينة المدروسة

ثم تأتي . التكوين الذي يعتبر أساسيا لتفادي أغلب الصعوبات المشار إليها في السؤال

الصعوبات األخرى غير تلك الواردة في السؤال، و المتمثلة أساسا في ضعف اإلمكانيات 

لالزمة الستعمال هذه المصادر في الرتبة األخيرة، نسبة إجابة تقدر بـ و التجهيزات ا

 ٪03.74فقط من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، علما بأنها نسبة تمثل  02.65٪

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب . فقط من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين

كترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين المتعلقة بصعوبات استعمال الوثائق اإلل

  :بالمؤسسات التعليمية الثالث مجتمعة، انطالقا من مجموعهم الكلي
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الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية : 159 الشكل رقم
  الكليالمدروسة مجتمعة في استعمال الوثائق اإللكترونية من مجموعهم 

  
أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدا، فقد تباينت من 

مؤسسة إلى أخرى، حيث تساوت اإلجابات المتعلقة بمشكلتي محدودية الوقت المتاح 

بجامعة األمير عبد  الستعمال اإلنترنت و عدم التأكد من مصداقية المعلومات المسترجعة

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الجامعة لكل  ٪20ابة تقدر بـ ، بنسبة إجالقادر

. مجموع مجتمع المبحوثين بها من ٪53.84واحدة منهما، و هي نسبة تمثل ما ال يقل عن 

من مجموع اإلجابات  ٪17.14بنسبة هما مباشرة المشاكل المتعلقة بالصعوبات اللغوية تلي

ن مجموع أفراد العينة بها، و هو ما يمكن م ٪46.15المسجلة بها، و هي نسبة تعادل 

تفسيره بطبيعة التخصصات المدرسة بهذه الجامعة التي تعتمد بالدرجة األولى على 

المصادر و المراجع باللغة العربية مما يجعل من الصعب التعامل مع المحتويات المتاحة 

ثم المشاكل . وبينباللغات األجنبية من طرف هذه الفئة من األساتذة و الباحثين المستج

المتعلقة بضعف التكوين على استعمال الوثائق اإللكترونية التي تحصلت على نسبة 

من مجموع  ٪38.46من مجموع اإلجابات الواردة بهذه الجامعة، أي ما يعادل  14.28٪
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بجامعة منتوري شبه و على عكس ذلك، فقد جاءت النتائج المسجلة . أفراد العينة بها

سجلت الصعوبات المتعلقة  ، حيثمن حيث الترتيب العامة للجدول مطابقة للنتائج

بمحدودية الوقت المتاح الستعمال شبكة اإلنترنت أكبر عدد من اإلجابات بهذه الجامعة 

من مجموع أفراد العينة  ٪23.92من مجموعها الكلي، و هي نسبة توازي  ٪18.39بنسبة 

لمتعلقة باستهالك وقت أكبر على حساب كما جاءت الصعوبات ا. بهذه المؤسسة التعليمية

مهام أخرى في الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات موازاة مع مشكلة الكلفة المرتفعة 

من مجموع اإلجابات لكل واحدة  ٪16.5المترتبة عن استعمال الوثائق اإللكترونية بنسبة 

ثين المستجوبين بهذه من مجموع األساتذة و الباح ٪21.47منهما، علما بأنها نسبة توازي 

أما بالمدرسة العليا لألساتذة، فقد اعتبر المشكل المتعلق باستهالك وقت أكبر على . الجامعة

حساب مهام أخرى أكثر الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين في استعمال الوثائق 

افق من مجموعهم الكلي بها، و هو ما يو ٪63.63اإللكترونية بهذه المدرسة، بنسبة 

في حين اعتبرت الصعوبة . من مجموع اإلجابات الواردة بها عن هذا السؤال 35.29٪

المتعلقة باسترجاع كميات ضخمة من المعلومات ثاني أكبر صعوبة تواجههم عند استعمال 

من مجموع اإلجابات الواردة بهذه  ٪23.52الوثائق اإللكترونية، بنسبة إجابة تقدر بـ 

و يوضح الشكل . من مجموع مجتمع المبحوثين بها ٪36.36دل المدروسة، و هو ما يعا

التالي توزيع النسب المتعلقة بالصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين في استعمال 

الوثائق اإللكترونية بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا، انطالقا من مجموعهم بكل 

  :واحدة منها
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تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثائق الصعوبات التي : 160 الشكل رقم

  اإللكترونية بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها
  

أما على مستوى توزيع النتائج حسب رتب األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات 

وجود تباين في النتائج من  التعليمية الثالث مجتمعة، فتشير األرقام الواردة بالجدول إلى

حيث يعتبر المشكل المرتبط بمحدودية الوقت الستعمال شبكة اإلنترنت . رتبة إلى أخرى

من  ٪24.76أكثر المشاكل التي تواجه فئة األساتذة المساعدين بنسبة إجابة تقدر بـ 

 من ٪54.16مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، و هي نسبة تعادل ما ال يقل عن 

في حين اعتبر األساتذة و الباحثون المنتمون إلى . مجموع أفراد هذه الفئة بعينة الدراسة

رتبة األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس بأن أكبر مشكل يواجههم في استعمال الوثائق 

من  ٪19.81اإللكترونية يتمثل في استهالك وقت أكبر على حساب مهام أخرى، بنسبة 

من مجموع أفراد  ٪22.34لواردة عن هذه الفئة، و هي نسبة توازي مجموع اإلجابات ا

      بينما اعتبر من جهتهم كل من فئتي األساتذة المحاضرين . هذه الرتبة بعينة الدراسة

و أساتذة التعليم العالي بأن أكبر صعوبة تواجههم في استعمال هذا النوع من الوثائق تتمثل 

استعمال هذه المصادر، بنسب إجابة تقدر على التوالي  معرفة كافية على امتالكفي عدم 
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من مجموع اإلجابات المسجلة بكل رتبة، و هما نسبتان تساويان  ٪33.33و  ٪25بـ 

و الجدير . من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪46.66و  ٪26.66على التوالي 

بالمالحظة في هذا السياق، هو أن الصعوبة المتعلقة بمحدودية الوقت الستعمال شبكة 

التي تعتبر أكبر صعوبة تواجه األساتذة و الباحثين في استعمال الوثائق  –اإلنترنت 

في الرتبة األخيرة في ترتيب  جاءت –اإللكترونية حسب النتائج العامة كما رأينا سابقا 

هذه الصعوبات في فئة األساتذة المحاضرين رفقة الصعوبة المتعلقة بارتفاع كلفة هذه 

فقط من مجموع اإلجابات الواردة عن  ٪03.12لـ االمصادر، بتسجيل كل واحدة منهم

حتلتا كما ا. فقط من مجموع أفراد كل فئة بعينة الدراسة ٪03.33هذه الفئة، و هو ما يمثل 

هاتين الصعوبتين الرتبة ما قبل األخيرة في ترتيب هذه اإلجابات بفئة أساتذة التعليم 

فقط من مجموع إجابات هذه الفئة لكل واحدة  ٪04.76العالي، بنسب إجابة تقدر بـ 

من مجموع أفراد األساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه  ٪06.66منهما، و هو ما يعادل 

و هو ما قد يؤدي بنا إلى استنتاج مفاده أنه كلما ارتفعت رتبة . راسةالرتبة بعينة الد

األساتذة و الباحثين المستجوبين كلما خفت وطأة الصعوبات المتعلقة بالوقت و الكلفة 

و يوضح الشكل التالي توزيع . المرتبطين باستعمال الوثائق اإللكترونية، و العكس صحيح

اجه األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات النسب المتعلقة بالصعوبات التي تو

التعليمية المدروسة الثالث مجتمعة حسب كل رتبة على حدا، انطالقا من مجموعهم الكلي 

  :بكل منها
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الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثائق : 161 الشكل رقم
مدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا من مجموعهم الكلي بكل اإللكترونية بالمؤسسات التعليمية ال

  منها
  

و لمعرفة أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين 

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث خصصنا الجدول التالي الذي جاءت 

  :نتائجه على النحو التالي
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  :في حالة عدم استعمالك للوثائق اإللكترونية، ما هي األسباب؟ -21.س

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

م  . أ  ٪  مج
  ٪  ساعد

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

مي
األ

ة 
مع

جا
ر 

در
لقا
د ا

عب
  

1  01  16.66  02  28.57  01  33.33  00  00  04  21.05
2  02  33.33  03  42.85  01  33.333  01  33.33  07  36.84
3  01  16.66  02  28.57  01  33.33  01  33.33  05  26.31
4  02  33.33  00  00  00  00  01  33.33  03  15.78
5  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  19  100  03  100  03  100  07  100  06  المجـمـوع

ة 
مع

جا
ي 

ور
منت

نة
طي

سن
ق

  

1  04  18.18  11  50  07  14.17  03  50  25  37.31
2  08  36.36  03  13.63  02  11.76  00  00  13  19.4  

3  03  13.63  02  09.09  02  11.76  02  33.33  09  13.43
4  07  31.81  06  27.27  05  29.41  00  00  18  26.86
5  00  00  00  00  01  05.88  01  16.66  02  02.98

  100  67  100  06  100  17  100  22  100  22  المجـمـوع

ة 
رس

مد
ال

ذة
سات

أل
ا ل
علي

ال
  

1  00  00  00  00  01  50  00  00  01  10  

2  01  33.33  02  40  00  00  00  00  03  30  

3  01  33.33  02  40  01  50  00  00  04  40  

4  01  33.33  01  20  00  00  00  00  02  20  

5  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  10  00  00  100  02  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

1  05  16.12  13  38.23  09  40.9  03  33.33  30  31.25

2  11  35.48  08  23.52  03  13.63  01  11.11  23  27.08

3  05  16.12  06  17.64  04  18.18  03  33.33  18  18.75

4  10  32.25  07  20.58  05  22.72  01  11.11  23  27.08

5  00  00  00  00  01  04.54  01  11.11  02  02.08

  100  96  100  09  100  22  100  34  100  31  المجـمـوع

عدم توفر الوقت  :1
الكافي لتعلم استعمال 

  هذه المصادر

عدم وجود  :2
برامج تكوينية 

على استعمال هذه 
  المصادر

طبيعة  :3
التخصص ال 

تستلزم استعمال 
  لمصادرهذه ا

نقص المشاريع البيداغوجية  :4
إلدماج هذه المصادر في العملية 

  التعليمية بقسمكم

أسبـاب : 5
  أخــرى

أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين : 94 الجدول رقم
  بالمؤسسات التعليمية المدروسة

  
       عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة  أسبابيشير هذا الجدول إلى 

و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، و هو أمر ضروري 

لتمكين أكبر عدد من المجتمع العلمي و األكاديمي من االستعمال األمثل للخدمات التي 
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و تجدر . التي قد تحول دون ذلك بعيدا عن المعوقات تقوم على هذا النوع من الوثائق

اإلشارة بداية إلى أن نسبة اإلجابة على هذا السؤال يمكن اعتبارها ضعيفة مقارنة بأسئلة 

المشار إليه سابقا  87 أخرى، و هو أمر منطقي بالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول رقم

لم يعبروا عن  فقط من األساتذة و الباحثين المستجوبين ٪07.48و الذي يفيد بأن 

و في سياق آخر، فقد . استعمالهم للوثائق اإللكترونية في إطار نشاطاتهم العلمية و البحثية

اتضح كذلك بأن أكبر سبب لعدم استعمال الوثائق اإللكترونية حسب اإلجابات الواردة 

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪31.25بالجدول يرجع إلى عامل الوقت، حيث اعتبرت 

ال بأن سبب ذلك يرجع إلى عدم توفر الوقت الكافي لتعلم استعمال هذه المصادر، عن السؤ

و هو ما يؤدي . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين ٪16.04و هي نسبة تعادل 

إلى استنتاج بأن عامل الوقت يمثل أكبر صعوبة تواجه من يستعملون الوثائق اإللكترونية 

ق، كما يمثل أول أسباب عدم استعمال هذا النوع من الوثائق كما رأينا في الجدول الساب

كما مثلت العوامل ذات العالقة بالجوانب التنظيمية ثاني . كما هو موضح في هذا الجدول

أهم أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف أفراد عينة الدراسة، حيث تحصل 

       ية على استعمال هذه المصادر، كل من السبب المتمثل في عدم وجود برامج تكوين

و السبب اآلخر المتمثل في نقص المشاريع البيداغوجية إلدماج هذه المصادر في العملية 

من مجموع اإلجابات الخاصة  ٪27.08 نسبةالتعليمية، حيث تحصال بالتساوي على 

من مجموع أفراد العينة  ٪12.29علما بأنها نسبة تمثل . بالسؤال لكل واحد منهما

ا السبب المرتبط بطبيعة التخصص التي ال تستلزم استعمال هذه ميتلوه. المدروسة

المصادر في العملية التعليمية و البحثية حسب رأي األساتذة و الباحثين المجيبين عن هذا 

من مجموعهم الكلي، و هي نسبة توازي  ٪09.62الخيار ضمن السؤال و البالغة نسبتهم 

و تجدر اإلشارة في هذا . من مجموع اإلجابات كما هو موضح في الجدول 18.75٪

السياق، إلى أن كل األساتذة و الباحثين الذين عبروا عن هذا الرأي ينتمون إلى 

و األدبية، و هو ما يؤكد وجود عالقة فعلية بين  االجتماعيةتخصصات العلوم اإلنسانية و 

حيث . التعليمية و البحثية لألغراضاإللكترونية طبيعة التخصص و استعمال الوثائق 
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يستنتج من ذلك بأن نسبة استعمال هذه الوثائق تكون أكبر لدى األساتذة و الباحثين 

   مقارنة بنظرائهم من التخصصات اإلنسانية المنتمين إلى التخصصات العلمية و التقنية 

باب األخرى غير تلك الواردة في بينما بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة باألس. و االجتماعية

لكونها ال تقدم منفعة  -السؤال و المتمثلة في عدم الرغبة في استعمال الوثائق اإللكترونية 

من مجموع  ٪02.08 – علمية حسب رأي األساتذة و الباحثين المعبرين عن هذا الرأي 

و يوضح  .فقط من المجموع الكلي لعينة الدراسة ٪01.06اإلجابات، و هو ما يعادل 

من طرف  اإللكترونيةالشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بأسباب عدم استعمال الوثائق 

األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة، انطالقا من مجمعهم 

  :الكلي

  

  
المستجوبين  أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين: 162 الشكل رقم

  بالمؤسسات التعليمية المدروسة من مجموعهم الكلي
  

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج الواردة في الجدول حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، 

حيث اعتبر السبب . فالمالحظ أن هناك تباين في النتائج من مؤسسة تعليمية إلى أخرى

مال المصادر اإللكترونية أهم أسباب المتمثل في عدم وجود برامج تكوينية على استع
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استعمال هذا النوع من الوثائق من األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد 

من مجموع اإلجابات المسجلة بهذه الجامعة، و هي  ٪36.84القادر، بنسبة إجابة تقدر بـ 

تمثل األسباب األخرى بينما . من مجموع أفراد العينة بها ٪53.84نسبة تعادل ما يقل عن 

غير تلك الواردة في السؤال أقل أسباب في عدم استعمال هذه الوثائق بهذه الجامعة، حيث 

الوقت بينما مثل السبب المتمثل في عدم توفر . لم تسجل أية إجابة حول هذا الخيار بها

بجامعة  الكافي لتعلم استعمال الوثائق اإللكترونية أكبر أسباب عدم استعمال هذه الوثائق

من مجموع اإلجابات المحصل عليها بهذه  ٪37.31منتوري قسنطينة، بتسجيله لـ 

 كما مثلت. من مجموع مجتمع المبحوثين بها ٪15.33الجامعة، و هي نسبة توازي 

دم استعمال هذه الوثائق بهذه عاألسباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال أقل أسباب 

 ٪01.22فقط من مجموع اإلجابات، بما يعادل  ٪02.18بنسبة إجابة تقدر بـ  الجامعة،

و من جهة أخرى، فقد اعتبر طبيعة التخصص . فقط من مجموع أفراد العينة بهذه المكتبة

أهم أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية حسب رأي األساتذة و الباحثين المستجوبين 

   . من مجموع اإلجابات الواردة بها ٪40ة إجابة تقدر بـ بالمدرسة العليا لألساتذة بنسب

و هو أمر ال يتعارض  .من مجموع أفراد العينة بهذه المدرسة ٪36.36و هو ما يوازي 

مع النتائج العامة للجدول لكون كل أفراد األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه المدرسة 

بينما لم ترد أية إجابة . و االجتماعية ينتمون إلى تخصصات اآلداب و العلوم اإلنسانية

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب . حول األسباب األخرى غير تلك الواردة في السؤال

المتعلقة بأسباب عدم استعمال الوثائق أإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين 

  :منها المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا، انطالقا من عددهم بكل

  



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

526 
 

  
أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين : 163 الشكل رقم

 بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم بكل منها
  

و على صعيد آخر، فقد تباينت النتائج الواردة في الجدول من رتبة إلى أخرى، حيث 

برامج تكوينية على استعمال المصادر اإللكترونية اعتبر السبب المتمثل في عدم وجود 

أهم أسباب عدم استعمال هذا النوع من الوثائق لدى رتبة األساتذة المساعدين، بنسبة إجابة 

و هي نسبة تمثل . من مجموع اإلجابات المسجلة عن هذه الرتبة ٪35.48تقدر بـ 

       حين اعتبر األساتذة  في. من مجموع هذه الفئة بالعينة اإلجمالية للدراسة 22.91٪

و الباحثون المنتمون إلى فئات األساتذة المكلفين بالدروس، و المحاضرين و أساتذة التعليم 

يتمثل في عدم توفر الوقت الكافي  عدم استعمالهم لهذه الوثائقالعالي بأن أهم سبب في 

 ٪40.9، و ٪38.23، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ لتعلم استعمال هذه المصادر

من مجموع اإلجابات الواردة عن كل فئة، مع العلم بأن هذه النسب تمثل على  ٪33.33و

مع اإلشارة إلى . مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪20و  ٪30، و ٪13.82التوالي 

أن هذا السبب يتساوى مع السبب المتعلق بطبيعة التخصص من حيث عدد اإلجابات 

بينما اشتركت كل الرتب في السبب األقل أهمية من . التعليم العاليبالنسبة لفئة أساتذة 
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حيث عدد اإلجابات، و المتمثل في األسباب األخرى غير تلك الواردة في الجدول، 

من مجموع اإلجابات الواردة على التوالي من فئتي  ٪11.11و  ٪04.52بحصوله على 

لعلم بأن هاتين النسبتين توازيان على مع ا. األساتذة المحاضرين و أساتذة التعليم العالي

في حين لم . من مجموع أفراد هاتين الرتبتين بعينة الدراسة ٪06.66و  ٪03.33التوالي 

و فيما . ترد أية إجابة حول هذا السبب لدى فئتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس

ثائق اإللكترونية من يلي الشكل التالي الذي يوضح توزيع نسب أسباب عدم استعمال الو

طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين حسب رتبهم، انطالقا من مجموع كل منها بعينة 

  :الدراسة

  

  
أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين : 164 الشكل رقم

  بكل منها بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب رتبهم من مجموعهم
  

و في سياق متصل حاولنا معرفة درجة اعتماد األساتذة و الباحثين المستجوبين 

بالمؤسسات التعليمية المدروسة على مكتبة مؤسستهم التعليمية في القيام بنشاطاتهم البحثية 

  :، فجاءت النتائج على النحو التالي22و العلمية من خالل طرح السؤال رقم 
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  :األساتذة الباحثين نحو استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونيةتوجهات  -6-3
  :على مكتبة مؤسستك التعليمية في القيام بنشاطاتك البحثية و العلمية بشكل ؟ ) ين(هل تعتمد -22.س

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مسا  . أ

. م
  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس

. ت. أ
  ٪  عالي

جامعة 
ر األمي

  عبد القادر

30.76  04  00  00  00  00  33.33  02  50  02  رـكبي
23.07  03  00  00  00  00  33.33  02  25  01  طـمتوس
23.07  03  100  01  50  01  16.66  01  00  00  فـضعي

23.07  03  00  00  50  01  16.66  01  25  01  ال أعتمد عليها

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

29.44  48  00  00  12  03  36.14  30  36.58  15  كبيـر
39.26  64  14.28  02  24  06  45.78  38  43.9  18  متوسـط
14.11  23  42.85  06  32  08  07.22  06  07.31  03  ضعيـف

17.17  28  42.85  06  32  08  10.84  09  12.19  05  ال أعتمد عليها

  100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  كبيـر

18.18  02  00  00  00  00  20  01  33.33  01  متوسـط
54.54  06  00  00  66.66  02  60  03  33.33  01  ضعيـف

27.27  03  00  00  33.33  01  20  01  33.33  01  ال أعتمد عليها

  100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  27.8  52  00  00  10  03  34.04  32  35.41  17  كبيـر

36.89  69  13.33  02  20  06  43.61  41  41.66  20  متوسـط

17.11  32  46.66  07  36.66  11  10.63  10  08.33  04  ضعيـف

18.18  34  40  06  33.33  10  11.7  11  14.58  07  ال أعتمد عليها

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

وتيرة االعتماد على مكتبة المؤسسة التعليمية من طرف األساتذة و الباحثين : 95 الجدول رقم
  م البحثية و العلميةالمستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة في إطار نشاطاته

  
نهدف من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة توجهات األساتذة و الباحثين المستجوبين 

بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث نحو اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية في 

أربعة مستويات لإلجابة عن هذا  اقتراحالقيام بنشاطاتهم البحثية و العلمية، من خالل 

حيث اتضح من . بعدم االستعمال بشكل مطلق وانتهاءبشكل كبير،  باالعتمادالسؤال، بدءا 

خالل األرقام الواردة بالجدول، بأن هناك استجابة ملحوظة من طرف مجتمع المبحوثين 

مكتبة  هم بأنهم يعتمدون علىمن ٪36.89ما ال يقل عن حول هذا الموضوع، حيث اعتبر 

يعتمدون عليها بشكل  بأنهممنهم  ٪27.8في حين اعتبر . مؤسستهم التعليمية بشكل متوسط
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بينما بلغت نسبة األساتذة و الباحثين الذين ال يعتمدون نهائيا على مكتبة مؤسستهم . كبير

من مجموعهم الكلي، و هي نسبة يمكن اعتبارها كبيرة بالنظر إلى  ٪18.18التعليمية 

يليهم في الرتبة األخيرة . تبة في دعم العملية التعليمية و البحثية بشكل عامأهمية المك

 ٪17.11األساتذة و الباحثون الذين يعتمدون عليها بشكل ضعيف، و المقدرة نسبتهم بـ 

  :من مجموعهم الكلي، و هو ما يوضحه الشكل التالي

  

  
التعليمية من طرف األساتذة و الباحثين توزيع نسب االعتماد على مكتبة المؤسسة : 165 الشكل رقم

  المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة في القيام بنشاطاتهم البحثية و العلمية
  

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج على كل مؤسسة تعليمية على حدا، فيمكن إيجازها في النقاط 

  :األساسية التالية

يعتمدون  بأنهم بين بجامعة األمير عبد القادرلب األساتذة و الباحثين المستجوغاعتبر أ -

من مجموعهم الكلي، بينما تساوت بقية  ٪30.76على مكتبة الجامعة بشكل كبير، بنسبة 

درجات االعتماد األخرى المقترحة في السؤال في عدد اإلجابات، بحصول كل واحدة منها 

 .من مجموع المستجوبين بهذه الجامعة ٪23.07على 

ات الواردة عن جامعة منتوري قسنطينة من النتائج العامة المشار إليها تطابقت اإلجاب -

حيث اعتبر أغلب األساتذة و الباحثين المستجوبين بها بأنهم . أعاله من حيث الترتيب

       من مجموعهم الكلي، يتولهم األساتذة  ٪39.26يعتمدون على مكتبة الجامعة بنسبة 
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، ثم نظراؤهم الذين ال ٪29.44بة الجامعة بنسبة و الباحثون الذين يعتمدون على مكت

، فأولئك الذين يعتمدون عليها بشكل ضعيف، ٪17.17يعتمدون عليها بشكل مطلق بنسبة 

 .من مجموع المبحوثين بهذه الجامعة ٪14.11و الذين قدرت نسبتهم بـ 

 بأنهمأما بالمدرسة العليا لألساتذة، فقد اعتبر أغلب األساتذة و الباحثين المستجوبين بها  -

، يتبعهم أولئك الذين ال ٪54.54يعتمدون على مكتبة المدرسة بشكل ضعيف بنسبة 

من مجموع األساتذة و الباحثين  ٪27.27يعتمدون مطلقا على المكتبة و البالغة نسبتهم 

من  ٪18.18رسة، ثم أولئك الذين يعتمدون عليها بشكل متوسط بنسبة المبحوثين بهذه المد

 .بينما لم ترد أية إجابة حول درجة االعتماد الكبيرة بهذه المؤسسة التعليمية. ذات المجموع

و على صعيد آخر، فقد لوحظ نوع من التباين بين نتائج الجدول حسب الرتب، حيث 

ذة المساعدين و المكلفين بالدروس من حيث الترتيب، تطابقت النتائج المتعلقة برتبتي األسات

    حيث اعتبر أغلب األساتذة . إذ جاءت مماثلة لترتيب النتائج العامة المشار إليها أعاله

و الباحثين المنتمين إلى هاتين الفئتين بأنهم يعتمدون على مكتبة مؤسستهم التعليمية بشكل 

من مجموع كل فئة  ٪43.61و  ٪41.66متوسط، بنسب إجابة قدرت على التوالي بـ 

بعينة الدراسة، يتلوهما نظراؤهم الذين عبروا عن اعتمادهم الكبير لمكتبة مؤسستهم بنسب 

من المجموع ذاته، فأولئك الذين ال  ٪34.41و  ٪35.41إجابة تقدر على التوالي بـ 

من  ٪11.7و  ٪14.58يعتمدون عليها بشكل مطلق، و البالغة نسبتهم على التوالي بـ 

ثم أولئك الذين يعتمدون عليها بشكل ضعيف بنسب إجابة تقدر على . المجموع نفسه

و من جهة أخرى، فقد تطابقت  .من ذات المجموع ٪10.63و  ٪08.33التوالي بـ 

المحاضرين و أساتذة التعليم العالي من حيث الترتيب،  ةاألساتذالنتائج المتعلقة برتبتي 

حيث احتلت الفئة التي تعتمد على المكتبة بشكل ضعيف الرتبة األولى في كلتا الفئتين، 

بينما . من مجموع كل منهما ٪46.66و  ٪36.66بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ

انية بنسب إجابة تقدر على التوالي احتلت الفئة التي ال تعتمد مطلقا على المكتبة الرتبة الث

تتلوهما الفئة التي تعتمد على المكتبة بشكل . من ذات المجموع ٪40و  ٪33.33بـ 

فأولئك الذين . من المجموع ذاته ٪13.33و  ٪20متوسط، و البالغة نسبتها على التوالي 
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جموع من م ٪10عبروا عن اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية بشكل كبير، نسبة 

األساتذة المحاضرين، بينما لم ترد أية إجابة حول هذه الدرجة من االعتماد عن رتبة 

       .   أساتذة التعليم العالي

ورد الشكل التالي الذي يوضح معدالت درجات االعتماد و انطالقا من كل هذه األرقم، ن

ن المؤسسات على مكتبة المؤسسة التعليمية من طرف األساتذة ة الباحثين المستجوبي

  : التعليمية المدروسة مجتمعة، حسب كل رتبة على حدا

  

  
و  ةالمؤسسة التعليمية من طرف األساتذعلى مكتبة  االعتمادمعدالت درجات : 166 الشكل رقم

  المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا ةالباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمي
  

إذ يتضح من خالل هذا الشكل بأن هناك عالقة طردية بين الرتبة و درجة االعتماد على 

       مكتبة المؤسسة التعليمية في القيام بالنشاطات البحثية و العلمية من طرف األساتذة 

حيث كلما ارتفعت الرتبة كلما قل االعتماد على مكتبة المؤسسة . و الباحثين المستجوبين

 .العكس صحيح التعليمية، و
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و من جهة أخرى، حاولنا معرفة أنواع الخدمات المكتبية التي يستعملها األساتذة والباحثون 

المستجوبون بالمؤسسات التعليمية المدروسة، في حالة اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم 

  :ليفجاءت النتائج ممثلة في الجدول التا التعليمية في القيام بنشاطاتهم البحثية و العلمية،
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  :؟)ينها(في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما نوع الخدمات المكتبية التي تستعلمها -23.س
المؤسسة 
  اإلجابـة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  عالي. ت. أ  ٪  محاضر . أ  ٪  بالدروس. م  ٪  مساعد . أ

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

  56.25  09  00  00  50  02  57.14  04  75  03  تقليدية حضوريةخدمات 

  37.5  06  100  01  50  02  28.57  02  25  01  خدمات إلكترونية محلية

  06.25  01  00  00  00  00  14.28  01  00  00  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  16  100  01  100  04  100  07  100  04  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

  50.19  128  41.17  07  54.28  19  51.77  73  46.03  29  حضوريةخدمات تقليدية 

  40.39  103  52.94  09  34.28  12  43.26  61  33.33  21  خدمات إلكترونية محلية

  09.8  25  15.88  01  11.42  04  04.96  07  20.63  13  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  255  100  17  100  35  100  141  100  63  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

  56.25  09  00  00  66.66  02  55.55  05  50  02  خدمات تقليدية حضورية

  18.75  03  00  00  33.33  01  22.22  02  00  00  خدمات إلكترونية محلية

  25  04  00  00  00  00  22.22  02  50  02  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  16  00  00  100  03  100  09  100  04  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  50.69  146  38.88  07  54.76  23  52.22  82  47.88  34  تقليدية حضوريةخدمات 

  38.88  112  55.55  10  35.71  15  41.4  65  30.98  22  خدمات إلكترونية محلية

  10.41  30  05.55  01  09.52  04  06.36  10  21.12  15  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  288  100  18  100  42  100  157  100  71  المجـمـوع

  أنواع الخدمات المكتبية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين في حالة اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية: 96 الجدول رقم
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نهدف من خالل طرح هذا السؤال إلى معرفة توجهات األساتذة و الباحثين المستجوبين 

بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث نحو أنواع الخدمات المكتبية المستعملة من طرفهم 

    في حالة اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية في القيام بمختلف نشاطاتهم البحثية 

حيث أرفقنا مع هذا النوع شروحات حول كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية . و العلمية

هم أو . الواردة في السؤال لكي يتسنى للمبحوثين فهمها و اإلجابة الصحيحة على السؤال

ما يالحظ عن نتائج هذا الجدول أنها جاءت في شكل مطابق من حيث الترتيب للنتائج 

المتعلق بالمكتبيين المستجوبين في القسم األول من الدراسة  62 الواردة في الجدول رقم

إذ لوحظ توجه كبير من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين نحو استعمال . الميدانية

الخدمات الحضورية سواء كانت في شكل تقليدي أو إلكتروني، حيث سجل الشكل التقليدي 

إجابات مجتمع المبحوثين، بحصوله على  من طرف استجابةأكبر  لهذا النوع من الخدمات

من  ٪78.07ما يعادل  ومن مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، و ه 50.96٪

 ٪38.88، بينما سجلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المجموع الكلي لعينة الدراسة

قا في و هو ما يؤكد ما أشرنا إليه ساب. ٪59.89من مجموع اإلجابات، و هو ما يوازي 

الشطر األول من الدراسة الميدانية حول وجود فعلي لخدمات إلكترونية محلية بمكتبات 

المؤسسات التعليمية المدروسة، مما يفسر هذه النسبة التي يمكن اعتبارها كبيرة إذا ما 

 ٪10.41قورنت بنسبة استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة عن بعد التي سجلت 

فقط من  ٪16.04وع اإلجابات الواردة عن السؤال، و هي نسبة تمثل فقط من مجم

و هو ما يؤكد كذلك ضعف هذا النوع من . و الباحثين المستجوبين مجموع األساتذة 

الخدمات في المنظومة الخدماتية لمكتبات المؤسسات التعليمية المدروسة، مما يفسر ضعف 

وضح الشكل التالي توزيع نسب االعتماد و ي. نسبة استعمالها من طرف مجتمع المبحوثين

على كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة والباحثين المستجوبين 

  :بالمؤسسات التعليمية المدروسة، انطالقا من مجموعهم الكلي
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أنواع الخدمات المكتبية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين في : 167 الشكل رقم

  حالة استعمالهم لمكتبة مؤسستهم التعليمية من مجموعهم الكلي  
  

نجد كذلك بأن أما إذا نظرنا إلى نتائج الجدول حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، ف

العام المشار إليه أعاله، باستثناء  ترتيب النتائج بكل واحدة منها ينطبق مع الترتيب

الترتيب المسجل بالمدرسة العليا لألساتذة، أين جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد 

من  ٪36.36من مجموع اإلجابات الواردة عنها، بما يمثل  ٪25في الرتبة الثانية بنسبة 

من  ٪56.25تي سجلت مجموع أفراد العينة بها، بعد الخدمات التقليدية الحضورية ال

من مجموع أفراد العينة بهذه المدرسة، و قبل  ٪81.81ما يعادل  أيمجموع اإلجابات، 

من مجموع اإلجابات، و هو ما  ٪18.75الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا التي سجلت 

أما فيما يتعلق بجامعتي . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها ٪27.27يمثل 

األمير عبد القادر و منتوري قسنطينة، فقد جاءت نتائجهما مطابقة من حيث الترتيب، 

حيث سجلت الخدمات التقليدية الحضورية أكبر نسبة إجابة بهما، و المقدرة على التوالي 

و هما نسبتان تمثالن على . جابات الواردة عنهمامن مجموع اإل ٪50.19و  ٪56.25بـ 

كما احتلت . من مجموع أفراد العينة بكل واحدة منهما ٪78.52و  ٪69.23التوالي 

الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا الرتبة الثانية من حيث عدد اإلجابات بكلتيهما، بنسب 
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    جابات المسجلة بهما، من مجموع اإل ٪40.39و  ٪37.5إجابة تقدر على التوالي بـ 

في . العينة بهما من مجموع أفراد ٪63.19و  ٪46.15و هما نسبتان تمثالن على التوالي 

حين جاءت الوثائق اإللكترونية المتاحة عن بعد في الرتبة األخيرة من حيث االستعمال 

ي على من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بهاتين الجامعتين، بحصولها على التوال

فقط من مجموع اإلجابات الواردة عنهما، مع العلم بأن هاتين النسبتين  ٪09.8و  16.25٪

    . من مجموع أفراد العينة بكل واحدة منهما ٪15.33و  ٪07.69تمثالن على التوالي 

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من 

احثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا، انطالقا من طرف األساتذة و الب

  :مجموعهم بكل منها

  

استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و الباحثين : 168 الشكل رقم
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

  
أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل رتبة على حدا، فيتبين بأن النتائج المتعلقة بكل 

الرتب المكونة لعينة الدراسة تتطابق مع النتائج العامة من حيث الترتيب، باستثناء رتبة 

الرتبة األولى منة أساتذة التعليم العالي، أين احتلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا 
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    من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الرتبة،  ٪55.55الستعمال بتسجيلها لـ حيث ا

بينما . من مجموع األساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه الرتبة ٪66.66و هي نسبة تعادل 

من مجموع إجابات  ٪38.88جاءت الخدمات التقليدية الحضورية في الرتبة الثانية بنسبة 

من مجموع أفراد هذه الرتبة بعينة  ٪46.66هذه الفئة، مع العلم بأن هذه النسبة توازي 

في حين جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد في الرتبة األخيرة من . الدراسة

فقط من مجموع اإلجابات الواردة  ٪05.55حيث االستعمال من طرف هذه الفئة بنسبة 

احتلت و من جهة أخرى، . من مجموعهم بعينة الدراسة ٪06.66هي نسبة تمثل عنها، و 

بنسب إجابة تقدر على األخرى الخدمات التقليدية الحضورية الرتبة األولى لدى الرتب 

        بالنسبة لفئات األساتذة المساعدين  ٪54.76، و ٪52.22، و ٪47.88لي بـ واالت

مع العلم بأن هذه النسب توازي على التوالي . و المكلفين بالدروس و المحاضرين

كما جاءت . من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪76.66، و ٪87.23، و 70.83٪

الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا في الرتبة الثانية بكل هذه الرتب بنسب إجابة تقدر على 

   المسجلة بكل فئة، من مجموع اإلجابات  ٪35.71، و ٪41.4، و ٪30.98التوالي بـ 

من مجموع كل فئة بالعينة  ٪50و  ٪69.14، و ٪45.83و هي نسب توازي على التوالي 

و قد جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد غي الرتبة األخيرة من حيث . المدروسة

      ٪06.36، و ٪21.12االستعمال لدى هذه الرتب الثالث، بتسجيلها على التوالي لـ 

من مجموع اإلجابات الخاصة بكل فئة، و هي نسب تعادل على التوالي  ٪09.52و 

و يوضح  .من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪13.33و  ٪10.63، و 31.25٪

الشكل التالي توزيع نسب استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة 

يمية المدروسة حسب رتبهم، انطالقا من و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعل

  :مجموعهم بكل منها
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استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و الباحثين : 169 الشكل رقم

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا من مجموعهم الكلي بكل 
  منها
  
  

السابقة، يتضح جليا بأن معدل استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية و انطالقا من النتائج 

المتاحة عن بعد من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية 

، حيث بلغ المدروسة، و بكل رتبهم أقل بكثير مقارنة بأنواع الخدمات المكتبية األخرى

ل استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة ، و هو معدل ضعيف إذا ما قورن بمعد15.47٪

معدل استعمال الخدمات التقليدية الحضورية من طرف  و كذلك. ٪57.91محليا المقدر بـ

، و هو ما يدل على التوجه ٪70.34المقدر بـ مجتمع المبحوثين بمختلف فئاتهم و رتبهم 

ة سواء كانت اإليجابي لمجتمع المبحوثين بشكل عام نحو استعمال الخدمات الحضوري

و يوضح الشكل التالي معدالت استعمال كل نوع من أنواع الخدمات . تقليدية أو إلكترونية

  :المكتبية من طرف مجمل األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة
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األساتذة و الباحثين معدالت استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف : 170 الشكل رقم
  المستجوبين في حالة اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية

  
نجده عند  كل رتبة مكونة لمجتمع أفراد الدراسة، باستثناء نكاد و هو الترتيب ذاته الذي 

رتبة أساتذة التعليم العالي، أين سجلت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا أعلى معدل 

، قبل الخدمات التقليدية الحضورية التي قدر ٪54.75الفئة و المقدر بـ  استعمال لدى هذه

      ، ٪25معدل استعمالها من طرف هذه الفئة بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة 

ال  فو بعيدا عن الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد التي سجلت معدل استعمال ضعي

كذلك رتبة األساتذة المساعدين أين احتلت الخدمات و . لدى هذه الفئة ٪ 03.57يتجاوز 

المكتبية اإللكترونية المتاحة عن بعد الرتبة الثانية من حيث معدل االستعمال المقدر بـ 

، ٪25.4، قبل المعدل المتعلق بالخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، و المقدر بـ 32.78٪

بينما سجلت . ٪70.79ية المقدر بـ و بعد المعدل الخاص بالخدمات التقليدية الحضور

، و المقدر ييناألخر ينالرتب لدىالخدمات التقليدية الحضورية أعلى معدالت االستعمال 

          المكلفين بالدروس  لدى كل من األساتذة ٪80.88، و ٪84.87 على التوالي بـ

لكترونية تتلوها الخدمات اإل. و المحاضرين بالمؤسسات التعليمية المدروس مجتمعة

. بكلتا الفئتين ٪60.44و  ٪48.94 المتاحة محليا بمعدالت استعمال تقدر على التوالي بـ
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ثم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد التي سجلت أدنى معدالت االستعمال لدى هاتين 

و يوضح الشكل التالي توزيع . ٪08و  ٪21.69الفئتين، و المقدرة على التوالي بـ 

ال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و الباحثين معدالت استعم

  : المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة، حسب كل رتبة على حدا

  

  
معدالت استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و الباحثين : 171 الشكل رقم

  على مكتبة مؤسستهم التعليمية حسب كل رتبة على حداالمستجوبين في حالة اعتمادهم 
  
  

و للتفصيل أكثر في الموضوع، حاولنا معرفة أشكال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية 

المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة، بدءا 

 نتائجه، و الذي جاءت 24ال رقم بالخدمات التقليدية الحضورية من خالل طرح السؤ

  :المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية ممثلة في الجداول الثالثة التالية
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  جامعة األمير عبد القادر
  :في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي الخدمات التقليدية الحضورية التي تستعملها؟ - 24.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

البحث في الفهارس 
  34.28  12  20  01  33.33  02  38.46  05  36.36  04  الورقية

المطالعـة 
  05.71  02  00  00  00  00  07.69  01  09.09  01  الداخليـة

استعمال فضاءات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  للعمل الجماعي

و خدمة التصوير 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  االستنساخ

طرح االستفسارات 
  02.85  01  00  00  00  00  07.69  01  00  00  و األسئلة

اإلعــارة 
  22.85  08  20  01  16.66  01  23.07  03  27.27  03  الداخليــة

اإلعــارة 
  17.14  06  20  01  16.66  01  15.38  02  18.18  02  الخارجيــة

اإلعـارة ما بيـن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المكتبـات

التعرف على 
  11.42  04  20  01  16.66  01  07.69  01  09.09  01  المقتنيـات الجديدة

تكويــن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المستفيديـن

خـدمــات 
  05.71  02  20  01  16.66  01  00  00  00  00  أخـرى

  100  35  100  05  100  06  100  13  100  11  المـجمـوع

أنواع الخدمات التقليدية الحضورية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين : 97 الجدول رقم
  بين بجامعة األمير عبد القادرالمستجو

  
يسلط هذا الجدول الضوء على استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية المتاحة ضمن 

    أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر من طرف األساتذة .دالعرض الخدماتي لمكتبة 

الواردة به بأن أكثر و قد أفرزت النتائج . و الباحثين المستجوبين المنتمين إلى هذه الجامعة

أنواع الخدمات التقليدية الحضورية استعماال من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين 

بهذه الجامعة تتمثل في خدمة البحث في الفهارس الورقية الموضوعة تحت تصرف 

من المجموع  ٪34.28المستفيدين من طرف مكتبة هذه الجامعة، بنسبة إجابة تقدر بـ 
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 ٪92.3بات الواردة عنها، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تمثل ما ال يقل عن الكلي لإلجا

و هو ما يدل على أهمية هذه . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة

األداة البحثية في الوصول إلى الوثائق و المعلومات المتوفرة لدى المكتبة، بدليل اإلقبال 

كما سجلت الخدمات المتعلقة باإلعارة . مختلف فئات المستفيدينالكبير عليها من طرف 

ة التي داخليبشكليها الداخلي و الخارجي نسب إجابة معتبرة، خاصة خدمة اإلعارة ال

من مجموع أفراد  ٪61.53من مجموع اإلجابات، و هي نسبة توازي  ٪22.85سجلت 

حظتها في أرقام هذا الجدول، و من بين المفارقات التي يمكن مال. العينة بهذه الجامعة

ابتعاد نسبة استعمال خدمة اإلعارة الداخلية عن تلك المسجلة عن خدمة المطالعة الداخلية، 

إذ يفترض أنه كلما ارتفعت نسبة استعمال اإلعارة الداخلية كلما ارتفعت نسبة استعمال 

معتبرة أحمد عروة توفر فضاءات . خدمة المطالعة الداخلية، خاصة و أن مكتبة د

غير أن نسبة . للمطالعة الداخلية و لالستعمال الداخلي للمراجع المتوفرة لدى المكتبة

 ٪05.71استعمال خدمة المطالعة الداخلية حسب األرقام الواردة بالجدول ال تمثل سوى 

من مجموع اإلجابات رفقة الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال، و المتمثلة في 

المخطوطات المتوفرة لدى المكتبة، مع العلم بأن هذه النسبة توازي اإلطالع على 

في حين قدرت نسبة استعمال اإلعارة . من مجتمع المبحوثين بهذه الجامعة 15.38٪

من  ٪46.15من طرف األساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه الجامعة بـ  داخليةال

إلجابات الواردة عن هذا السؤال من مجموع ا ٪17.14المجموع نفسه، و هي نسبة تعادل 

كما سجلت خدمة التعرف على المقتنيات  .بهذه الجامعة مثلما هو موضح في الجدول

من مجموع أفراد  ٪30.76من مجموع اإلجابات، بما يوازي  ٪11.42الجديدة للمكتبة 

أكثر بالخدمات ذات الصلة  االهتمامالعينة بهذه الجامعة، و هو ما يدعو إلى ضرورة 

 الصلة إلحاطة الجارية و التعريف بآخر المستجدات و المنشورات الجديدة ذاتبا

الموضوعية للمجتمع العلمي و األكاديمي لهذه الجامعة من طرف القائمين  باالهتمامات

و ما يالحظ كذلك من خالل األرقام الواردة بالجدول، هو عدم ورود أية . على مكتبتها

إجابة عن أربعة أنواع من الخدمات التقليدية الحضورية المقترحة في السؤال، و المتمثلة 
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الجماعي، و خدمة التصوير و االستنساخ، و اإلعارة  في خدمات استعمال فضاءات للعمل

ذلك، فهل يرجع و هو ما يطرح التساؤل حول . ما بين المكتبات، و تكوين المستفيدين

السبب إلى عدم استعمال األساتذة و الباحثين المستجوبين لهذه الخدمات على الرغم من 

النوع من الخدمات، و هو ما توفرها، أم يرجع ذلك إلى عدم تقديم مكتبة الجامعة لهذا 

يجعل نظام عرضها الخدماتي يقتصر فقط على عدد محدود من الخدمات، مما يؤدي إلى 

صعوبة مواجهة و تلبية االحتياجات المتنوعة و المتغيرة لمجتمع المستفيدين بشكل عام، 

       حيث بقدر ما تتنوع االحتياجات فإنه من الضرورة التنويع في الخدمات لمسايرتها 

و يمثل عدم وجود خدمة اإلعارة ما بين المكتبات مؤشرا آخر لحالة . و تلبيتها بشكل جيد

العزلة التي تعيشها هذه المكتبة، يعكس عدم وجود أطر للتعاون و تشاطر المصادر لدى 

و يمثل الشكل التالي توزيع نسب استعمال كل نوع من أنواع  .مكتباتنا الجامعية بشكل عام

تقليدية الحضورية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير الخدمات ال

  :عبد القادر، انطالقا من مجموعهم بعينة الدراسة

  
توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و : 172 الشكل رقم

  الكلي بها الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم
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أما فيما يتعلق بتوزيع نتائج الجدول حسب كل رتبة على حدا، فقد جاءت النتائج الخاصة 

بمجمل الرتب متقاربة مع النتائج العامة المشار إليها أعاله من حيث ترتيب استعمال أنواع 

حيث سجلت خدمة البحث في الفهارس الورقية أكبر عدد . الخدمات التقليدية الحضورية

من مجموع اإلجابات الواردة عن  ٪36.36، بحصولها على اإلجابات لدى كل الرتبمن 

فئة األساتذة المساعدين، و هي نسبة تمثل كل أفراد هذه الفئة بعينة الدراسة بهذه الجامعة، 

 ٪83.33من مجموع إجابات األساتذة المكلفين بالدروس، و هي نسبة تعادل  ٪38.46و 

من مجموع  ٪33.33و  ة بعينة الدراسة بهذه الجامعة،من مجموع أفراد هذه الرتب

اإلجابات المسجلة عن فئة األساتذة المحاضرين، و هي نسبة تمثل كذلك كل أفراد هذه 

تساوى مع تمع مالحظة أن نسبة استعمال هذه الخدمة  .الرتبة بعينة الدراسة بهذه الجامعة

   النسب المتعلقة بخدمات اإلعارة الداخلية و الخارجية، التعرف على المقتنيات الجديدة، 

و الخدمات األخرى غير تلك الواردة في الجدول، على اعتبار أن هناك أستاذ واحد فقط 

بينما احتلت . ينتمي إلى هذه الرتبة بجامعة األمير عبد القادر بالعينة اإلجمالية للدراسة

خدمتي اإلعارة الداخلية و الخارجية على التوالي الرتبتين الثانية و الثالثة بكل من فئتي 

    ٪27.27األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

من مجموع اإلجابات الواردة عن الرتبتين بالنسبة لإلعارة الداخلية، و هما  ٪23.07و 

. من مجموع أفراد هاتين الرتبة بهذه الجامعة ٪50و  ٪75ن على التوالي نسبتان تعادال

من مجموع  ٪15.38و  ٪18.18كما سجلت خدمة اإلعارة الخارجية على التوالي 

من  ٪33.33و  ٪50اإلجابات الخاصة بالفئتين، و هما نسبتان توازيان على التوالي 

تساوت هاتين الخدمتين من حيث نسب بينما . مجموع أفراد هاتين الفئتين بهذه الجامعة

على مستوى رتبة األساتذة المحاضرين مع خدمتي التعرف على المقتنيات  االستعمال

الجديدة و الخدمات األخرى غير تلك الواردة في الجدول، بحصول كل واحدة منها على 

 من مجموع ٪50من مجموع اإلجابات المسجلة عن هذه الفئة، و هي نسبة تمثل  16.66٪

في حين لم تجل خدمة التعرف على المقتنيات  .أفراد هذه الفئة بجامعة األمير عبد القادر

من مجموع اإلجابات الواردة عن فئتي  ٪07.69و  ٪09.09الجديدة على التوالي سوى 
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األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس، مع اإلشارة بأن هاتين النسبتين تمثالن على 

مع مالحظة أنه لم . من مجموع أفراد هاتين الفئتين بهذه الجامعة ٪16.66و  ٪25التوالي 

ترد أية إجابة على مستوى هاتين الرتبتين حول الخدمات األخرى غير تلك الواردة في 

السؤال على عكس فئتي األساتذة المحاضرين و أساتذة التعليم العالي مثلما أشرنا إليه 

      .   سابقا

نة، فقد األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطيأما فيما يتعلق بإجابات 

  :الذي يوضح األرقام التالية خصصنا لهم الجدول التالي
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  جامعة منتوري قسنطينة
  :في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي الخدمات التقليدية الحضورية التي تستعملها؟ - 24.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  ٪ع.ت. أ  ٪  حم

البحث في 
  37.19  135  25.8  08  32.07  17  41.24  73  36.27  37  الفهارس الورقية

المطالعـة 
  09.91  36  03.22  01  03.77  02  11.86  21  11.76  12  الداخليـة

استعمال فضاءات 
  04.95  18  00  00  01.88  01  06.77  12  04.9  05  للعمل الجماعي

خدمة التصوير و 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  االستنساخ

طرح 
االستفسارات و 

  األسئلة
02  01.96  03  01.69  01  01.88  01  03.22  07  01.92  

اإلعــارة 
  11.01  40  16.12  05  20.75  11  08.47  15  08.82  09  الداخليــة

اإلعــارة 
  22.58  82  38.7  12  30.18  16  17.51  31  22.54  23  الخارجيــة

اإلعـارة ما 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  بيـن المكتبـات

التعرف على 
المقتنيـات 

  الجديدة
11  10.78  20  11.29  05  09.43  04  12.9  40  11.01  

تكويــن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المستفيديـن

خـدمــات 
  01.37  05  00  00  00  00  01.12  02  02.94  03  أخـرى

  100  363  100  31  100  53  100  177  100  102  المـجمـوع

أنواع الخدمات التقليدية الحضورية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين : 98 الجدول رقم
  بجامعة منتوري قسنطينة المستجوبين

  
على غرار الجدول السابق، يتناول هذا الجدول نسب استعمال الخدمات المكتبية 

الحضورية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة، حيث 

توضح األرقام الواردة به بأن أكثر الخدمات استعماال بهذه الجامعة تتمثل في خدمة البحث 

لفهارس الورقية، و هو شيء تشترك فيه مع جامعة األمير عبد القادر، بنسبة إجابة في ا
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من مجموع اإلجابات المحصل عنها من هذه الجامعة، و هي نسبة تمثل  ٪37.19تقدر بـ 

كما اعتبرت اإلعارة الخارجية . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها 82.82٪

ثاني أهم الخدمات التقليدية الحضورية استعماال من طرف مجتمع المبحوثين بهذه 

من مجموع اإلجابات الواردة عنها، مع اإلشارة إلى أن هذه  ٪22.58الجامعة، بنسبة 

تتلوها اإلعارة الداخلية رفقة خدمة . العينة بها من مجموع أفراد ٪50.3النسبة تعادل 

من مجموع اإلجابات لكل واحدة  ٪11.01التعرف على المقتنيات الجديدة للمكتبة، بنسبة 

ساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه األمن مجموع أفراد  ٪24.53منها، و هي نسبة تمثل 

من مجموع  ٪09.91تي سجلت ثم خدمة المطالعة الداخلية ال. بعينة الدراسة الجامعة

  . بجامعة منتوري قسنطينة عينةمن مجموع أفراد هذه ال ٪22.08اإلجابات، بما يوازي 

و تأتي في المراتب الموالية خدمات استعمال فضاءات للعمل الجماعي، و الخدمة 

 المرجعية، و الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال المتمثلة في تصفح الخرائط 

 ٪01.92، و ٪04.95ة تقدر على التوالي بـ قاربلمخطوطات بنسب ضعيفة و متو ا

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الجامعة، مع العلم بأن هذه النسب  فقط ٪01.37و

من مجموع أفراد العينة بهذه  ٪03.06و  ٪04.29، و ٪11.04 تمثل على التوالي

  جابة عن خدمات التصوير و االستنساخ، كما تجدر إشارة إلى عدم ورود أية إ. الجامعة

و العمل و اإلعارة ما بين المكتبات و تكوين المستفيدين، و هو ما يؤكد حالة العزلة 

كما . الجامعية كما أشرنا إليه في تحليل الجدول السابق ناي تعاني منه مكتباتذال االنفرادي

يعبر ذلك أيضا عن عدم قيام هذه المكتبات بوظائفها التكوينية ذات الصلة بتكوين 

المستفيدين على استعمال مصادر و خدمات المكتبة، و هو أمر ال يتعارض مع نتائج 

    كترونية من طرف األساتذة ، المتعلق بأسباب عدم استعمال الوثائق اإلل94 الجدول رقم

 تنظيمو الباحثين المستجوبين، حيث اتضح بأن نسبة كبيرة منهم ترجع ذلك إلى عدم 

    . دورات تدريبية و تكوينية من طرف الجامعة أو المكتبة لتعلم استعمال هذه المصادر

و يوضح الشكل التالي توزيع نسب استعمال الخدمات التقليدية الحضورية من طرف 
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األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة، انطالقا من مجموعهم بهذه 

     : الجامعة

  

  
توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و : 173 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي بها
  

إما فيما يتعلق بتوزيع النتائح حسب الرتب، فقد تباينت النتائج بشكل نسبي من رتبة إلى 

فئات أخرى، حيث اعتبرت خدمة البحث في الفهارس الورقية األكثر استعماال من طرف 

األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس و المحاضرين، بنسب إجابة تقدر على التوالي 

من مجموع اإلجابات الواردة عن كل فئة، و هي  ٪32.07و  ٪41.24، و ٪36.27بـ 

من مجموع أفراد كل رتبة حسب  ٪68و  ٪87.95، و ٪90.24نسب تعادل على التوالي 

بينما اعتبرت خدمة اإلعارة الخارجية . ب الوارد أعاله بجامعة منتوري قسنطينةيالترت

من مجموع  ٪38.7معة، بنسبة األكثر استعماال من طرف أساتذة التعليم العالي بهذه الجا

في . من مجموعهم الكلي بها ٪85.71اإلجابات المسجلة عن هذه الفئة، و هو ما يعادل 

حين اعتبرت هذه الخدمة ثاني أهم أنواع الخدمات من حيث االستعمال من طرف فئات 

األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس و المحاضرين، حيث سجلت على التوالي 
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من مجموع إجابات كل فئة، و هي نسب توازي على  ٪30.18و  ٪17.51و  ،22.54٪

و على  .من مجموع أفراد كل فئة بهذه الجامعة ٪64و  ٪37.34، و ٪56.09الترتيب 

العكس من ذلك، اعتبرت خدمة البحث في الفهارس الورقية ثاني أهم أنواع الخدمات 

من مجموع  ٪25.8إجابة تقدر بـ  استعماال من طرف فئة أساتذة التعليم العالي بنسبة

و تجدر  .من مجموعهم بهذه الجامعة ٪57.14إجابات هذه الفئة، و هي نسبة توازي 

اإلشارة إلى شبه التطابق في ترتيب أنواع الوثائق التقليدية الحضورية من حيث االستعمال 

في تسجيل  بين رتبتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس، مع استثناء بسيط يتمثل

إذا استثنينا الخدمات التي لم ترد حولها أية  –الخدمة المرجعية ألضعف عدد من اإلجابات 

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪01.96على مستوى رتبة األساتذة المساعدين بـ  –إجابة 

من مجموع أفراد هذه الرتبة بالجامعة المعنية بالجدول، في  ٪04.87عنها، بما يوازي 

لت الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال على أضعف عدد من حين تحص

من مجموعها  ٪01.12اإلجابات حول هذا السؤال من فئة األساتذة المكلفين بالدروس بـ 

من مجموع األساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه الرتبة  ٪02.4الكلي، و هو ما يمثل 

لت النتائج المتبقية المتعلقة برتبتي األساتذة و من جهتها، تماث. بجامعة منتوري قسنطينة

التعليم العالي من حيث ترتيب أنواع الخدمات التقليدية الحضورية  أساتذةالمحاضرين و 

من حيث االستعمال، مع التنبيه إلى عدم ورود إجابات حول الخدمات األخرى غير تلك 

ساتذة عن فئة األ –باإلضافة إلى الخدمات المشار إليها أعاله  –الواردة في السؤال 

المحاضرين، و هو األمر نفسه بالنسبة لفئة أساتذة العليم العالي باإلضافة إلى خدمة 

   .  استعمال فضاءات للعمل الجماعي التي لم ترد عنها أية إجابة كذلك من طرف هذه الرتبة

أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف و فيما يلي الجدول المتعلق باستعمال 

  :األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة
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  المدرسة العليا لألساتذة
  :في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي الخدمات التقليدية الحضورية التي تستعملها؟ - 24.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

البحث في الفهارس 
  35  07  00  00  20  01  36.36  04  50  02  الورقية

المطالعـة 
  15  03  00  00  00  00  18.18  02  25  01  الداخليـة

استعمال فضاءات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  للعمل الجماعي

خدمة التصوير و 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  االستنساخ

طرح االستفسارات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  و األسئلة

اإلعــارة 
  10  02  00  00  40  02  00  00  00  00  الداخليــة
اإلعــارة 
  30  06  00  00  20  01  36.36  04  25  01  الخارجيــة

اإلعـارة ما بيـن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المكتبـات

التعرف على 
  10  02  00  00  20  01  09.09  01  00  00  الجديدةالمقتنيـات 

تكويــن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المستفيديـن

خـدمــات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى

  10  20  00  00  100  05  100  11  100  04  المـجمـوع
أنواع الخدمات التقليدية الحضورية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين : 99 الجدول رقم

  سة العليا لألساتذةالمستجوبين بالمدر
  

       ةاألساتذيتعلق هذا الجدول باستعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف 

و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة، حيث يالحظ من خالل األرقام الواردة به 

أن هناك استجابة ضعيفة لهذا السؤال من طرف مجتمع المبحوثين بهذه المؤسسة 

  :المالحظات المتعلقة بنتائج هذا الجدول في العناصر التالية أهمو يمكن تحديد . التعليمية

ع الخدمات المقترحة في السؤال،        المالحظ عدم ورود أية إجابة على أغلبية أنوا -

 استعمال فضاءات للعمل الجماعي، خدمة التصوير : المتمثلة في الخدمات الست التاليةو 
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و االستنساخ، الخدمة المرجعية، اإلعارة ما بين المكتبات، تكوين المستفيدين و الخدمات 

و هو ما يؤكد ما أشرنا إليه في الجدولين السابقين . األخرى غير تلك المقترحة في السؤال

حول انحصار العرض الخدماتي للمكتبات المدروسة على عدد محدود من الخدمات 

هذا النوع من الخدمات هو األكثر استعماال من طرف مجتمع  أنن التقليدية، على الرغم م

   .96 المبحوثين مثلما هو موضح في الجدول رقم

        كثر استعماال من طرف األساتذة اعتبرت خدمة البحث في الفهارس الورقية األ -

المؤسسات و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة، و هو أمر تشترك فيه مع 

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪35بحصول هذه الخدمة على . التعليمية األخرى المدروسة

ها خدمات اإلعارة ليت. من مجموع أفراد العينة بها ٪63.63عن هذه المدرسة، بما يعادل 

الخارجية و المطالعة الداخلية، و اإلعارة الداخلية و التعرف على المقتنيات الجديدة على 

لي في المراتب الموالية، مع تساوي كل من الخدمتين األخيرتين في نسب اإلجابة، التوا

بالنسبة للخدمتين المتساويتين في عدد  ٪10و  ٪15، و ٪30بتسجيلها على التوالي على 

من مجموع  ٪18.18و  ٪27.27، و ٪54.54و هي نسب تمثل على التوالي . اإلجابات

و فيما يلي شكل يوضح توزيع نسب استعمال . أفراد مجتمع المبحوثين بهذه المدرسة

أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة 

 :العليا لألساتذة، انطالقا من مجموعهم الكلي بها
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دمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و توزيع نسب استعمال أنواع الخ: 174 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي بها
  

 األساسيةأما فيما يتعلق بتوزيع نتائج الجدول حسب الرتب، فيمكن تسجيل المالحظات 

  :التالية

المساعدين، حيث عبرت هذه على  ةاألساتذسجلت أضعف استجابة لهذا السؤال لدى فئة  -

 ةاألساتذاستعمال ثالثة خدمات فقط ضمن القائمة المقترحة في السؤال، في حين عبر 

. المكلفون بالدروس و المحاضرون عن استعمالهم ألربعة خدمات ضمن القائمة المقترحة

 .مع التذكير بعدم وجود فئة أساتذة التعليم العالي بهذه المؤسسة التعليمية

استعماال لدى فئتي األساتذة  راألكثبرت خدمة البحث في الفهارس التقليدية اعت -

، باإلضافة إلى خدمة اإلعارة الخارجية بالنسبة لهذه المساعدين و المكلفين بالدروس

من مجموع اإلجابات  ٪36.36و  ٪50األخيرة، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

من مجموع أفراد كل  ٪80و  ٪66.66والي الواردة عنهما، و هي نسب توازي على الت

عارة الداخلية األكثر استعماال من طرف إلفي حين اعتبرت خدمة ا. رسةدرتبة بهذه الم

جابات الواردة عنهم، و هو إلمن مجموع ا ٪40المحاضرين بهذه المدرسة، بـ  ةاألساتذ

     الداخلية  بينما اعتبرت خدمتي المطالعة. من مجموعهم الكلي بها ٪66.66ما يعادل 
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من  –إذا استثنينا الخدمات التي لم ترد عنها إجابات  –و اإلعارة الخارجية األقل استعماال 

جابات، إلمن مجموع ا ٪25طرف رتبة األساتذة المساعدين، بتسجيل كل واحدة منهما لـ

بينما اعتبرت . من مجموع أفراد هذه الفئة بالمدرسة العليا لألساتذة ٪33.33بما يساوي 

خدمة التعرف على المقتنيات الجديدة األقل استعماال من طرف المكلفين بالدروس، بـ 

من  ٪20من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، و هي نسبة توازي  09.09٪

تها، اعتبرت كل من خدمة البحث في و من جه. مجموع أفراد هذه الرتبة بهذه المدرسة

الفهارس الورقية و اإلعارة الخارجية و التعرف على المقتنيات الجديدة الخدمات األقل 

إذا استثنينا الخدمات  –استعماال من طرف فئة أساتذة التعليم العالي بهذه المؤسسة التعليمية 

، بحصول كل واحدة منها - التي لم تسجل أية إجابة كما هو الشأن بالنسبة للرتب األخرى

من  ٪33.33من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، و هي نسبة تمثل  ٪20على 

   .   مجموع أفراد هذه الفئة بالمدرسة العليا لألساتذة

و انطالقا من النتائج الواردة في الجداول الثالث السابقة، يوضح الشكل التالي معدالت 

خدمات الحضورية التقليدية من طرف األساتذة و الباحثين استعمال كل نوع من أنواع ال

  :بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث مجتمعة و بكل رتبهم
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معدالت استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و الباحثين : 175 الشكل رقم

  المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة 
  

يظهر هذا الشكل بوضوح بأن خدمة البحث في الفهارس الورقية تعتبر األكثر استعماال إذ 

من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة بمعدل 

، و هو معدل بعيد عن ذلك الخاص بخدمة اإلعارة ٪79.58استعمال مرتفع يقدر بـ

، بينما قدر أقل معدل استعمال بـ ٪50.33الثانية بـ  الخارجية التي جاءت في الرتبة

في حين يتبين كذلك عدم . ، و هو متعلق بخدمة توفير فضاءات للعمل الجماعي03.68٪

وجود خدمات التصوير و االستنساخ، و اإلعارة ما بين المكتبات و تكوين المستفيدين 

ورة التفكير في إدراج هذه و هو ما يدعو إلى ضر .بالمؤسسات التعليمية الثالث مجتمعة

  .الخدمات الضرورية ضمن العرض الخدماتي لمكتبات هذه المؤسسات التعليمية

و في السياق ذاته، حاولنا معرفة أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المستعملة من 

ت طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، و معدال

، حيث جاءت النتائج ممثلة في 25استعمال كل واحدة منها من خالل طرح السؤال رقم 

  :الجداول الثالثة التالية
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  جامعة األمير عبد القادر
  :في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا التي تستعملها؟ - 25.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  ٪ع.ت. أ  ٪  حم

البحث في الفهرس 
  OPAC(  03  37.5  04  33.33  02  40  01  50  10  37.03(اإللكتروني 

بنوك المعلومات على 
CD-ROM  أو على

  اإلنترنت
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

وثائـق المرقمنة ال
  29.62  08  50  01  20  01  33.33  04  25  02  من طرف المكتبة

مصادر 
-CD(إلـكترونيـة 
ROM(  

01  12.5  02  16.66  01  20  00  00  04  14.81  

وسـائـط 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  سمـعيـة بصريـة

دوريـات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  إلكتـرونيـة

أرشيفـات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مفتـوحـة

حواسيـب مرتبطـة 
  18.51  05  00  00  20  01  16.66  02  25  02  بشبكـة اإلنترنـت

خـدمــات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى

  100  27  100  02  100  05  100  12  100  08  المـجمـوع

ة محليا المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين حأنواع الخدمات اإللكترونية المتا: 100 الجدول رقم
  المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر

  
يسلط هذا الجدول الضوء على استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المتوفرة 

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر من طرف .ضمن العرض الخدماتي لمكتبة د

ت النتائج الواردة به و قد أفرز. األساتذة و الباحثين المستجوبين المنتمين إلى هذه الجامعة

بأن أكثر أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا استعماال من طرف األساتذة و الباحثين 

 (OPAC)المستجوبين بهذه الجامعة تتمثل في خدمة البحث في الفهارس اإللكترونية 

الموضوعة تحت تصرف المستفيدين من طرف مكتبة هذه الجامعة، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من المجموع الكلي لإلجابات الواردة عنها، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة تمثل  37.03٪
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و هو . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة ٪76.92ما ال يقل عن 

ما يدل على أهمية هذه األداة البحثية في الوصول إلى الوثائق و المعلومات المتوفرة لدى 

اإلقبال الكبير عليها من طرف مختلف فئات المستفيدين كما هو الشأن  المكتبة، بدليل

تليها خدمة اإلطالع على الوثائق  ،97 بالنسبة للفهارس الورقية مثلما رأينا في الجدول رقم

من مجموع اإلجابات بها، و هي نسبة تعادل  ٪29.62المرقمنة من طرف المكتبة بنسبة 

و هو أمر يمكن تفسيره من خالل توفير الوثائق  .امن مجموع أفراد العينة به 61.53٪

استعمال ثم خدمة . ه الجامعة\التي يتم رقمنتها في إطار مشروع المكتبة الرقمية له

من مجموع اإلجابات الواردة  ٪18.51التي سجلت ، الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت

     من مجموع أفراد األساتذة  ٪38.46عن هذه الجامعة، مع العلم بأن هذه النسبة تمثل 

تتبعها مباشرة خدمة اإلطالع على المصادر اإللكترونية على . و الباحثين المستجوبين بها

من مجموع اإلجابات، بما يوازي  ٪14.81، بنسبة (CDROM)الوسائط البصرية 

و تجدر اإلشارة إلى أن كل اإلجابات . من مجموع أفراد عينة الدراسة بها 30.76٪

اردة عن هذه الجامعة اقتصرت عن أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المذكورة الو

حيث لم تسجل أية إجابة بالنسبة للخدمات األخرى الواردة في السؤال و المتمثلة . أعاله

أو على اإلنترنت، توفير الوسائط  CD-ROMالبحث في بنوك المعلومات على : في

اإللكترونية، األرشيفات المفتوحة و الخدمات األخرى غير السمعية البصرية، الدوريات 

و هو ما يشير إلى انكماش العرض المتعلق بهذا النوع من . تلك الواردة في السؤال

الخدمات بجامعة األمير عبد القادر، و اقتصاره على مجال ضيق يعتمد أساسا على توفير 

يشير ذلك من جهة أخرى إلى كما . الفهارس اإللكترونية كأهم خدمة ضمن هذا العرض

عدم وجود تكامل و نتاسق بين الخدمات التقليدية الحضورية و الخدمات اإللكترونية 

المتاحة محليا بهذه الجامعة، من خالل عدم توفير بدائل و إمكانيات خدماتية إضافية 

ع على أو توفير إمكانية اإلطال ،للمستفيدين مثل توفير إمكانية البحث في قواعد المعلومات

الدوريات اإللكترونية المتخصصة في مجاالت التخصص المدرسة بهذه الجامعة سواء 

عبر واجهات عرض مصممة لهذا الغرض بالحواسيب المتاحة  كانت مجانية أو بمقابل
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و هي خدمات من شأنها أن تكمل و تدعم العرض الخدماتي . بمكتبة الجامعة أو خارجها

ا يلي شكل يوضح توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات و فيم. التقليدي لهذه الجامعة

اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد 

     :القادر، انطالقا من مجموعهم الكلي بها

  

  
األساتذة و توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف : 176 الشكل رقم

  االباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي به
  

لكتروني إلأما على مستوى كل رتبة على حدا، فقد احتلت خدمة البحث في الفهرس ا

(OPAC)  الرتبة األولى من حيث االستعمال من طرف كل الرتب المكونة لعينة الدراسة

       ٪40، و ٪33.33، و ٪37.5على التوالي لـ جيلها بجامعة األمير عبد القادر، بتس

من مجموع اإلجابات الواردة عن فئات األساتذة المساعدين، و المكلفين بالدروس،  ٪50و 

 ٪66.66، و ٪75و هي نسب تمثل على التوالي . و المحاضرين و أساتذة التعليم العالي

من مجموع أفراد فئتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس من جهة، و مجمل أفراد 

مع . فئتي األساتذة المحاضرين و أساتذة التعليم العالي بهذه الجامعة من جهة أخرى
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اإلشارة إلى أن نسبة اإلجابة المتعلقة بهذه الخدمة تتساوى مع تلك المتعلقة بخدمة اإلطالع 

لمرقمنة من طرف المكتبة لدى فئتي األساتذة المكلفين بالدروس و أساتذة على الوثائق ا

التعليم العالي، حيث اقتصرت اإلجابات الواردة عن هذه األخيرة على هاتين الخدمتين دون 

 –اإلطالع على الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة  –كما جاءت ذات الخدمة . غيرهما

مال لدى فئة األساتذة المساعدين رفقة خدمة توفير في الرتبة الثانية من حيث االستع

من مجموع اإلجابات  ٪25الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع أفراد هذه  ٪50و هي نسبة توازي . الواردة عن هذه الفئة لكل واحدة منهما

من  ٪12.5بـ  CD-ROMتتلوهما خدمة اإلطالع على وسائط . الفئة بهذه الجامعة

كما تساوت . من مجموع أفراد هذه الرتبة بهذه الجامعة ٪25مجموع اإلجابات، بما يعادل 

و توفير الحواسيب  CD-ROMنسب اإلجابات المتعلقة بخدمتي اإلطالع على وسائط 

المرتبطة بشبكة اإلنترنت لدى فئة األساتذة المكلفين بالدروس، بتسجيل كل واحدة منهما 

من  ٪33.33ن مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الرتبة، و هي نسبة توازي م ٪16.66لـ 

و من جهتها فقد تساوت اإلجابات . مجموع أفراد هذه الرتبة بجامعة األمير عبد القادر

المتعلقة بخدمات اإلطالع على الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة، و اإلطالع على 

ة بشبكة اإلنترنت لدى رتبة األساتذة و توفير الحواسيب المرتبط CD-ROMوسائط 

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه  ٪20المحاضرين، حيث سجلت كل واحدة منها 

   . من مجموع أفراد هذه الفئة بهذه الجامعة ٪50الرتبة، و هي نسبة تعادل 

 و فيما يلي الجدول المتعلق باستعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف

  :األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة
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  جامعة منتوري قسنطينة
  :في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا التي تستعملها؟ - 25.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  ٪ع.ت. أ  ٪  حم

البحث في الفهرس 
  OPAC(  21  41.17  53  53  13  48.14  06  40  93  48.18(اإللكتروني 

بنوك المعلومات على 
CD-ROM  أو على

  اإلنترنت
00  00  04  04  04  14.81  03  20  11  05.69  

وثائـق ل00ا
المرقمنة من طرف 

  المكتبة
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

مصادر 
إلـكترونيـة 

)CD-ROM(  
03  05.88  06  06  01  03.7  01  06.66  11  05.69  

وسـائـط 
سمـعيـة 
  بصريـة

07  13.72  12  12  03  11.11  01  06.66  23  11.91  

دوريـات 
  06.21  12  20  03  07.4  02  04  04  05.88  03  إلكتـرونيـة

أرشيفـات 
  00.51  01  00  00  03.7  01  00  00  00  00  مفتـوحـة

حواسيـب 
مرتبطـة بشبكـة 

  اإلنترنـت
17  33.33  21  21  03  11.11  01  06.66  42  21.76  

خـدمــات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى

  100  193  100  15  100  27  100  100  100  51  المـجمـوع

أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين : 101 الجدول رقم
  المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة

  
على غرار الجدول السابق، يتناول هذا الجدول نسب استعمال الخدمات المكتبية 

اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري 

عة تتمثل قسنطينة، حيث توضح األرقام الواردة به بأن أكثر الخدمات استعماال بهذه الجام

، و هو شيء تشترك فيه مع جامعة (OPAC)في خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني 

من مجموع اإلجابات المحصل عنها من  ٪48.18األمير عبد القادر، بنسبة إجابة تقدر بـ 
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 .من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها ٪57.05هذه الجامعة، و هي نسبة تمثل 

استعمال الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت الرتبة الثانية من بين بينما احتلت خدمة 

الخدمات اإللكترونية المتاحة متاحة األكثر استعماال بهذه الجامعة، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع اإلجابات الواردة عنها، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة توازي  21.76٪

ثم تأتي خدمة استعمال الوسائط السمعية . من مجموع عينة المستجوبين بها 25.76٪

من مجموع اإلجابات بما يعادل  ٪11.91هذا الترتيب، بنسبة لالبصرية في الرتبة الثالثة 

و هي نسبة يمكن أن . من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة 14.11٪

تعبر عن مستويات اإلقبال على مصلحة الوثائق السمعية البصرية الستعمال هذا النوع من 

تليها كل من خدمة إتاحة الدوريات اإللكترونية بنسبة . الوثائق من طرف رواد المكتبة

من مجموع أفراد العينة بهذه  ٪07.36من مجموع اإلجابات، بما يساوي  06.21٪

     أو اإلنترنت  CD-ROMثم خدمتي توفير بنوك و قواعد المعلومات على . الجامعة

 ٪05.69بنسبة إجابة متقاربة تقدر بـ  CD-ROMو المصادر اإللكترونية على وسائط 

من مجموع األساتذة  ٪06.74من مجموع اإلجابات لكل واحدة منهما، و هي نسبة تساوي 

ا اعتبرنا بأن هذه النسب تتعلق باستعمال قواعد و إذ. و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة

المعلومات و الدوريات اإللكترونية المشار إليها سابقا، التي توفرها مكتبة جامعة منتوري 

لذلك داخل جدران المكتبة، أو عبر  مخصصةقسنطينة لروادها، إما محليا عبر حواسيب 

ة استعمال هذه المصادر ضعيفة جدا الموقع اإللكتروني للجامعة، فإنه يمكن اعتبار بأن نسب

إلى حجم االستثمارات المبذولة من طرف هذه الجامعة المتعلقة بهذا النوع من بالنظر 

لتوفير هذا النوع من الوثائق  االقتناءالوثائق، حيث أن المكتبة تخصص نصف ميزانية 

المتعلقة بهذا و هو أمر يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية تقديم الخدمات . لروادها

   .النوع من الوثائق، و الترويج لها بشكل كاف قصد تحقيق أكبر نسب ممكنة لالستعمال

و من جهة أخرى، ال بدا من اإلشارة إلى أن كل اإلجابات المتعلقة بهذا النوع من الوثائق 

ئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية و التقنية بهذه واردة عن ف

و من بين  .الجامعة، مما يؤكد مرة أخرى تأثير التخصص على استعمال هذه الوثائق
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حول استعمال األرشيفات المفتوحة المفارقات الموجودة بهذا الجدول ورود إجابة واحدة 

كخدمة من بين الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف مكتبة جامعة منتوري 

ر هذا النوع من المصادر من طرف هذه الجامعة كما قسنطينة، على الرغم من عدم توفي

و على خالف الجدول المتعلق بجامعة األمير عبد القادر، لم ترد أية إجابة . رأينا سابقا

حول استعمال الوثائق المرقمنة من طرف مكتبة الجامعة بهذا الجدول، باإلضافة إلى 

شكل يوضح توزيع نسب  و فيما يلي. الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال

استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة و الباحثين 

          :   ، انطالقا من مجموعهم الكلي بهامنتوري قسنطينةالمستجوبين بجامعة 

  

  
األساتذة و توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف : 177 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي بها
 

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب رتب األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري 

هي األكثر  (OPAC)قسنطينة، فتظهر النتائج بأن خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني 

تب، حيث بلغت نسبة اإلجابة عنها لدى فئة األساتذة المساعدين استعماال من طرف كل الر

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، بينما بلغت هذه النسبة لدى فئة  41.17٪
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لدى فئة األساتذة  ٪48.14من المجموع ذاته، في حين بلغت  ٪53المكلفين بالدروس 

و هي نسب تمثل على التوالي . لدى فئة أساتذة التعليم العالي ٪40المحاضرين و 

   . كل رتبة بهذه الجامعة أفرادمن مجموع  ٪42.85و  ٪52، و ٪63.85، و 51.21٪

و على صعيد آخر، فقد تماثلت كل من فئتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس في 

الرتبتين الثانية و الثالثة، حيث اعتبرت خدمة استعمال الحواسيب المرتبطة بشبكة 

نترنت ثاني أهم خدمة من هذا النوع من حيث االستعمال لدى كلتا الرتبتين، بنسب اإل

 ،من مجموع اإلجابات الواردة عن كل رتبة ٪21و  ٪33.33إجابة تقدر على التوالي بـ 

. من مجموع كل فئة بهذه الجامعة ٪25.3و  ٪41.46و هما نسبتان توازيان على التوالي 

بينما احتلت خدمة استعمال الوسائط السمعية البصرية الرتبة الثالثة في الترتيب ذاته لدى 

من مجموع اإلجابات  ٪12و  ٪13.72ب إجابة تقدر على التوالي سكلتا الفئتين، بن

 ٪14.45و  ٪17.07مع العلم بأن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي . الخاصة بكل فئة

بينما بلغت نسبة اإلجابات . من مجموع أفراد هاتين الرتبتين بجامعة منتوري قسنطينة

و الدوريات اإللكترونية لدى  CD-ROMالمتعلقة باستعمال المصادر اإللكترونية على 

و هي نسبة تمثل . من مجموعها الكلي لكل واحدة منهما ٪05.88فئة األساتذة المساعدين 

في حين لم ترد أية إجابات بالنسبة ألنواع الخدمات . ن مجموع هذه الفئةفقط م 07.31٪

و من جهتها، فقد احتلت خدمة . اإللكترونية المتاحة محليا األخرى لدى هذه الرتبة

الرتبة الرابعة في الترتيب المشار إليه  CD-ROMاستعمال المصادر اإللكترونية على 

   ،من مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة ٪06 أعاله لدى فئة المكلفين بالدروس بنسبة

تليها كل من خدمة . من مجموع هذه الفئة بهذه الجامعة ٪07.22و هي نسبة تعادل 

أو اإلنترنت و الدوريات اإللكترونية بنسبة  CD-ROMاستعمال بنوك المعلومات على 

من  ٪04.81مع العلم بأن هذه النسبة تمثل . لكل واحدة منهما ٪04إجابة تقدر بـ 

كما لم ترد أية إجابة عن الخدمات . مجموع أفراد هذه الرتبة بعينة الدراسة بهذه الجامعة

أما لدى فئة األساتذة المحاضرين، فيالحظ بأن ثاني أهم خدمة من . األخرى لدى هذه الفئة

هذا النوع من حيث االستعمال لدى هذه الفئة تتمثل في استعمال بنوك المعلومات على 



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

563 
 

CD-ROM  من  ٪16من مجموع اإلجابات، بما يعادل  ٪14.81أو اإلنترنت بنسبة

تتبعها كل من خدمة استعمال الوسائط . مجموع أفراد هذه الرتبة بجامعة منتوري قسنطينة

 ٪11.11السمعية البصرية و الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت بنسبة متقاربة تقدر بـ 

. من مجموع أفراد هذه الفئة ٪12و هي نسبة تمثل . ن مجموع اإلجابات لكل واحدة منهما

من مجموع اإلجابات، بما  ٪07.4ثم خدمة استعمال الدوريات اإللكترونية التي سجلت 

من خدمتي استعمال المصادر  لليها كت. من مجموع أفراد هذه الفئة ٪08يعادل 

من مجموع اإلجابات  ٪03.7و األرشيفات المفتوحة بنسبة  CD-ROMاإللكترونية على 

من مجموع أفراد هذه  ٪04الواردة عن هذه الفئة لكل واحدة منهما، و هي نسبة توازي 

بينما لم ترد أية إجابات عن بقية الخدمات األخرى من هذا النوع عن . الرتبة بهذه الجامعة

أو  CD-ROMو قد احتلت كل من خدمتي استعمال بنوك المعلومات على . هذه الفئة

إلنترنت و الدوريات اإللكترونية الرتبة الثانية في الترتيب المشار إليه أعاله لدى فئة على ا

و هي نسبة . من مجموع اإلجابات لكل واحدة منهما ٪20أساتذة التعليم العالي بنسبة 

تليها كل من . من مجموع أفراد هذه الفئة بجامعة منتوري قسنطينة  ٪21.42تعادل 

   و الوسائط السمعية البصرية  CD-ROMاإللكترونية على خدمات استعمال المصادر 

من  ٪06.66و الحواسيب المرتبطة بشبكة اإلنترنت، حيث تحصلت كل واحدة منها على 

فقط من مجموع  ٪07.14مع العلم بأن هذه النسبة تعادل . مجموع إجابات هذه الرتبة

بينما لم ترد أية . ري قسنطينةاألساتذة و الباحثين المنتمين إلى هذه الرتبة بجامعة منتو

            .إجابات عن بقية أنواع الخدمات األخرى الواردة في السؤال لدى هذه الفئة

أما عن النتائج الخاصة بالسؤال ذاته الواردة عن المدرسة العليا لألساتذة، فيالحظ بأن 

لهذا السؤال كانت ضعيفة بهذه المدرسة، حيث اقتصرت اإلجابات على  االستجابةنسبة 

و هو ما يعبر عن محدودية  ثالثة أنواع من الخدمات ضمن القائمة الواردة في السؤال،

حيث اعتبرت خدمة البحث  .العرض الخدماتي لهذا من الخدمات بهذه المؤسسة التعليمية

ماال لدى األساتذة و الباحثين المستجوبين األكثر استع (OPAC)في الفهرس اإللكتروني 

بهذه المدرسة، و هو أمر تشترك فيه مع جامعتي األمير عبد القادر و منتوري قسنطينة 
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من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه ٪40كما رأينا سابقا، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من  ٪66.66حيث عبر . من مجموع أفراد العينة بها ٪36.36المدرسة، بما يعادل 

األساتذة المساعدين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة عن استعمالهم لهذه الخدمة، مقابل 

من رتبة األساتذة المحاضرين بالمؤسسة  ٪33.33من رتبة المكلفين بالدروس، و  20٪

         كما تحصلت كل من خدمتي استعمال الوسائط السمعية البصرية . التعليمية ذاتها

من مجموع اإلجابات لكل واحدة  ٪30يب المرتبطة بشبكة اإلنترنت على نسبة و الحواس

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين  ٪27.27و هي النسبة التي تساوي . منهما

من مجوع فئة األساتذة المكلفين بالدروس بهذه المدرسة  ٪40حيث عبر . بهذه المدرسة

بينما . من األساتذة المحاضرين ٪33.33ية، مقابل عن استعمالهم للوسائط السمعية البصر

من مجموع األساتذة المساعدين عن استعمالهم للحواسيب المرتبطة بشبكة  ٪33.33عبر 

اإلنترنت، في حين بلغت هذه النسبة بهذه المدرسة لدى فئة األساتذة المكلفين بالدروس 

و فيما يلي شكل . لدى فئة أساتذة التعليم العالي ٪33.33من مجموع هذه الفئة، و  20٪

يوضح توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة 

    :و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة، انطالقا من مجموعهم الكلي بها

  
إللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة و توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات ا: 178 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي بها
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و انطالقا من النتائج الواردة في الجداول الثالث السابقة، يوضح الشكل التالي معدالت 

       ألساتذة استعمال كل نوع من أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف ا

  :و الباحثين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث مجتمعة و بكل رتبهم

  

  
معدالت استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة و : 179 الشكل رقم

  الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة
  

تعتبر  (OPAC)إذ يظهر هذا الشكل بوضوح بأن خدمة البحث في الفهارس اإللكترونية 

األكثر استعماال من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

، و هو معدل بعيد عن ذلك الخاص ٪56.78مجتمعة بمعدل استعمال مرتفع يقدر بـ

المرتبطة بشبكة اإلنترنت التي جاءت في الرتبة الثانية بـ بخدمة توفير الحواسيب 

، و هو متعلق بخدمة توفير بنوك ٪02.25، بينما قدر أقل معدل استعمال بـ 30.5٪

و هو ما يعبر عن االستغالل الضعيف . أو على اإلنترنت CD-ROMالمعلومات على 

بلغ معدل استعمالها لهذه المصادر اإللكترونية رفقة الدوريات اإللكترونية الذي ي

فقط، على الرغم من األموال الكبيرة  ٪02.42بالمؤسسات التعليمية محل الدراسة 
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كما يتبين كذلك عدم وجود . المسخرة لتوفير هذه الموارد المعلوماتية مثلما أشرنا إليه سابقا

خدمات توفير اإلتاحة لألرشيفات المفتوحة، و الخدمات األخرى غير تلك الواردة في 

  .لسؤال بالمؤسسات التعليمية الثالث مجتمعةا

الخاص بأنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد  26أما فيما يتعلق بالسؤال رقم 

المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين، فقد كانت نسبة اإلجابة عليه ضعيفة 

ابقين، و يمكن أن يفسر ذلك إلى حد بعيد من طرف مجتمع المبحوثين مقارنة بالسؤالين الس

من خالل ضعف العرض المتعلق بهذا النوع من الخدمات بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

اإللكترونية  -أو بتعبير أصح الصفحات  -مثلما رأينا سابقا، إذ ال تعدوا أن تمثل المواقع 

وجود  لمكتبات هذه المؤسسات على اإلنترنت مجرد صفحات إعالمية حول المكتبة دون

و فيما يلي جدول يشمل اإلجابات الواردة عن المؤسسات . لعرض خدماتي فعلي بها

  : التعليمية المدروسة مجتمعة
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الخدمات اإللكترونية المتاحة عبر موقع المكتبة على في حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي  - 26.س
  :التي تستعملها؟ اإلنترنت

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  ٪ع.ت. أ  ٪  حم

 الفهرس اإللكتروني
 OPAC(على الوب 

Web(  
08  88.88  04  57.14  02  100  01  100  15  78.94  

البـحـث فـي 
  بنـوك معــلومات

01  11.11  00  00  00  00  00  00  01  05.26  

وثائـق المرقمنة ال
  05.26  01  00  00  00  00  14.28  01  00  00  من طرف المكتبة

طـرح االستفسارات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  و األسئلـة

دوريـات 
  10.52  02  00  00  00  00  28.57  02  00  00  إلكتـرونيـة

أرشيفـات 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  مفتـوحـة

أدلة لمواقع وب 
منتقاة من طرف 

  المكتبة
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

أدلة للتكوين في 
البحث عن 
  المعلومات

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

خـدمــات عن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  بعد أخـرى

  100  19  100  01  100  02  100  07  100  09  المـجمـوع

أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد المستعملة من طرف األساتذة و : 102 الجدول رقم
  لمستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسةالباحثين ا

  
 هذا الجدول بشكل واضح ضعف العرض المتعلق بالخدمات عن بعد أرقامتعكس 

، و هو يضم جملة من الخدمات المكتبية التي يمكن بالمؤسسات التعليمية محا الدراسة

و قد أشرنا سابقا إلى شبه خلو صفحات . إتاحتها عن بعد عبر موقع المكتبة على اإلنترنت

و هو ما . مكتبات المؤسسات التعليمية المدروسة على اإلنترنت ألي من هذه الخدمات

ول، و المتمثلة أساسا في ورود يؤدي بنا إلى التنبيه إلى بعض المفارقات الموجودة بالجد

إجابات حول استعمال خدمات ال وجود لها بالصفحات اإللكترونية المشار إليها أعاله، 
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، التي )OPAC Web(خاصة فيما يتعلق بخدمة البحث الفهرس اإللكتروني على الوب 

المؤسسات بالكلي  هامن مجموع ٪78.94تحصلت على أكبر قدر من اإلجابات بـ 

و ذلك على . من مجموع مجتمع المبحوثين ٪08.02الثالث، و هي نسبة تمثل  التعليمية

. وجود هذا النوع من الفهارس اإللكترونية بمواقع هذه المؤسسات التعليميةعدم الرغم من 

من اإلجابات المتعلقة بهذه الخدمة واردة عن جامعة  ٪86.66و تجدر اإلشارة إلى أن 

هؤالء المستجوبين بأن القوائم ل االعتقاد الخاطئإلى رجع ذلك و قد ي. منتوري قسنطينة

المصنفة المتاحة عبر صفحات المكتبة على اإلنترنت هي بمثابة الفهرس اإللكتروني 

يتم اإلشارة إلى هذه القوائم على أنها قواعد ذلك، فأنه باإلضافة إلى . المتاح عن بعد

و هناك . من تصحيحه معلومات من طرف مصممي هذه الصفحات، و هذا خطأ ال بدا

مفارقة أخرى تتمثل في ورود إجابتين عن المدرسة العليا لألساتذة حول خدمة اإلطالع 

على الدوريات اإللكترونية عبر موقع هذه المدرسة، على الرغم من عدم توفر هذه الخدمة 

أضف إلى ذلك ورود إجابة واحدة عن المدرسة نفسها حول استعمال الوثائق . بهذا الموقع

عملية رقمنة ي المرقمنة من طرف المكتبة عن بعد، مع العلم بأنه ال وجود أصال أل

غير أن اإلجابة الوحيدة التي يمكن اعتبارها  .للوثائق بأي شكل من األشكال بهذه المؤسسة

صحيحة، تتمثل في اإلجابة الواردة عن جامعة منتوري قسنطينة، و المتعلقة باستعمال 

معلومات عبر موقع المكتبة على اإلنترنت، مع التذكير بأن بنوك خدمة البحث في بنوك ال

و قواعد المعلومات، و الدوريات اإللكترونية التي تمتلك المكتبة المركزية لجامعة منتوري 

قسنطينة حق النفاذ إليها متوفرة عبر موقع الجامعة، وليس عبر الصفحات المخصصة 

ود ألية إحالة أو إشارة إلى هذه المصادر عبر للمكتبة بهذا الموقع، مع إضافة أنه ال وج

هذه الصفحات، و هو ما يجعل من الصعب معرفة وجود هذه المصادر المهمة من طرف 

        .رواد المكتبة بمختلف فئاتهم و مستوياتهم

و على صعيد آخر، و محاولة منا لمعرفة أنواع الخدمات المكتبية التي تتناسب أكثر مع 

النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين حسب طبيعة و متطلبات 

  :الذي جاءت نتائجه ممثلة في الجدول التالي 27رأيهم، طرحنا السؤال رقم 
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نوع الخدمات المكتبية التي تتناسب مع طبيعة و متطلبات  3إلى  1رتب حسب رأيك من  -27.س
  :نشاطاتك البحثية و العلمية

المؤسسة 
  التعليمية

نـوع 
  الخدمـة

  التـرتيـب 
  ٪  مج

1  ٪  2  ٪  3  ٪  

جامعة األمير 
  عبد القادر

تقليدية 
48.18  13  20  01  44.44  04  61.53  08  حضورية

إلكترونية 
29.62  08  40  02  33.33  03  23.07  03  محليـة

عن  ةإلكتروني
22.22  06  40  02  22.22  02  15.38  02  بعـد

  100  27  100  05  100  09  100  13  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

تقليدية 
48.28  155  50.94  27  48.57  51  47.23  77  حضورية

إلكترونية 
  27.1  87  12.64  12  35.23  37  23.31  38  محليـة

إلكترونية عن 
24.61  79  26.41  14  16.19  17  29.44  48  بعـد

  100  321  100  53  100  105  100  163  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

تقليدية 
47.36  09  50  02  00  00  63.63  07  حضورية

إلكترونية 
26.31  05  00  00  100  04  09.09  01  محليـة

إلكترونية عن 
26.31  05  50  02  00  00  27.27  03  بعـد

  100  19  100  04  100  04  100  11  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

تقليدية 
48.22  177  48.38  30  46.61  55  49.19  92  حضورية

إلكترونية 
27.24  100  22.58  14  37.28  44  22.45  42  محليـة

إلكترونية عن 
24.52  90  29.03  18  16.1  19  28.34  53  بعـد

  100  367  100  62  100  118  100  187  المجـمـوع

أنواع الخدمات المكتبية التي تتناسب مع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و : 103 الجدول رقم
  حسب رأيهم بالمؤسسات التعليمية المدروسة العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين

  
ع الخدمات المكتبية الثالث المشار إليها يتعلق الجدول المشار إليه أعاله بمدى تناسب أنوا

في الجداول السابقة مع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين 

من خالل اقتراح ثالث مستويات . المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث

توجهات مجتمع المبحوثين للتناسب، مع التركيز على المستوى األول الذي يعبر أكثر عن 

و آراءهم نحو أنواع الخدمات المذكورة، بهدف تمكين المؤسسات التعليمية المعنية من 
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تنسيق خدماتها المعلوماتية و المكتبية و توجيهها وفقا لمتطلبات العمل البحثي و العلمي 

ائج الواردة في و تشير النت. لفئة أساسية من روادها و المتمثلة في فئة األساتذة و الباحثين

الجدول بأن نسبة استجابة مجتمع المبحوثين على المستوى األول للتناسب ضمن اإلجابات 

المقترحة جاءت بشكل مطلق، حيث أجاب كل المبحوثين على هذا المستوى بدون استثناء، 

إذ اعتبرت الخدمات التقليدية الحضورية أكثر أنواع الخدمات تناسبا مع طبيعة و متطلبات 

من مجموعهم الكلي، مع  ٪49.19مل البحثي و العلمي لألساتذة المستجوبين، بنسبة الع

من هؤالء المستجوبين ينتمون إلى تخصصات العلوم اإلنسانية  ٪71.132اإلشارة إلى أن 

بينما اعتبرت الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد ثاني أهم . و االجتماعية و األدبية

أنواع الخدمات المكتبية تناسبا مع طبيعة عمل مجتمع المبحوثين بعد الخدمات التقليدية 

من  ٪79.24ي، مع اإلشارة كذلك إلى أن من مجموعهم الكل ٪28.34بنسبة الحضورية، 

هذه ينتمون إلى التخصصات العلمية و التقنية، و هو ما يشير مرة أخرى إلى تأثير متغير 

التخصص على توجهات األساتذة و الباحثين المستجوبين نحو كل نوع من أنواع الخدمات 

المنتمين إلى  المكتبية المقترحة في السؤال، حيث يتضح توجه األساتذة و الباحثين

التخصصات العلمية و التقنية نحو الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، فيما يتضح توجه 

نظراءهم المنتمين إلى تخصصات العلوم اإلنسانية و االجتماعية و األدبية نحو الخدمات 

التقليدية الحضورية، و هي توجهات تتناسب في مجملها مع توجهات مجتمع المبحوثين 

ستعمال أنواع الوثائق، حيث تميل الفئة األولى أكثر إلى استعمال الوثائق اإللكترونية نحو ا

سواء على الخط أو خارجه، بينما تميل الفئة الثانية أكثر إلى استعمال الوثائق الورقية كما 

أما الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، فقد جاءت في الرتبة الخيرة لهذا . رأينا سابقا

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية  ٪22.45ب، بنسبة الترتي

بالمجيبين المنتمين إلى المدروسة الثالث، مع اإلشارة إلى تقارب النسب المتعلقة 

          التخصصات العلمية و التقنية و أولئك المنتمين إلى تخصصات العلوم اإلنسانية 

ضمن هذه الفئة من المجيبين، حيث بلغت نسبة الفئة األولى من  و االجتماعية و األدبية

من مجموعهم، بينما بلغت نسبة الفئة  ٪52.38المجيبين على النوع من الخدمات المكتبية 
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و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بمدى . من المجموع ذاته ٪47.61الثانية 

     ع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية م

و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث وفق 

  :درجة األهمية األولى

  

  
النشاطات البحثية و  تناسب أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة و متطلبات مدى :180 الشكل رقم

  العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث وفق درجة األهمية األولى
  

من  ٪63.1و من جهة أخرى، فقد بلغت نسبة المجيبين على المستوى الثاني للتناسب 

تقليدية المجموع الكلي لألساتذة و الباحثين المستجوبين، حيث احتلت كذلك الخدمات ال

من مجموع مجموعهم، و هي نسبة  ٪46.61الحضورية الرتبة األولى حسب رأيهم بنسبة 

بينما جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا . من مجموع أفراد العينة ٪29.41تعادل 

من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذا  ٪37.28في الرتبة الثانية لهذا الترتيب، بنسبة 

تليها الخدمات . من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪23.52المستوى، بما يوازي 

من مجموع إجابات هذا المستوى، و هو ما  ٪16.1اإللكترونية المتاحة عن بعد بنسبة 

  .من مجموع مجتمع المبحوثين ٪10.16يعادل 

من مجموع  ٪33.15للمستوى الثالث للتناسب  االستجابةو من جهتها، فقد بلغن نسبة 

األساتذة و الباحثين المبحوثين، حيث جاءت الخدمات التقليدية الحضورية مرة أخرى في 

49,19%

22,45%

28,34%

خدمات تقلیدیة حضوریة

خدمات إلكترونیة محلیة

خدمات إلكترونیة عن بعد



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

572 
 

من مجموعها الكلي، تليها  ٪48.38صدارة ترتيب اإلجابات المتعلقة بهذا المستوى بنسبة 

المتاحة محليا في  كل من الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد و تلك على التوالي

من  ٪22.58و  ٪29.03الرتبتين الثانية و الثالثة، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

      ، ٪16.04مع اإلشارة إلى أن هذه النسب الثالث تمثل على التوالي . المجموع ذاته

  .من مجموع أفراد العينة المدروسة ٪07.48و  ٪09.62و 

المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية على حدا، فسوف نكتفي بتحليل أما فيما يتعلق بتحليل النتائج 

األرقام المتعلقة بالمستوى األول للتناسب، نظرا لداللتها الواضحة حول توجهات األساتذة 

. و الباحثين المستجوبين نحو كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية المذكورة في السؤال

لرتبة األولى لدى مجتمع المبحوثين بجامعة حيث جاءت الخدمات التقليدية الحضورية في ا

من مجموعهم الكلي، تليها على التوالي كل من الخدمات  ٪61.53األمير عبد القادر بنسبة 

اإللكترونية المتاحة محليا و تلك المتاحة عن بعد في الرتبتين الثانية و الثالثة بنسب إجابة 

من المجموع ذاته، و هو ما  ٪15.38و  ٪23.07متقاربة نسبيا تقدر على التوالي بـ 

أما . مدى أهمية و تجدر استعمال الخدمات التقليدية الحضورية بهذه الجامعةيعبر عن 

بجامعة منتوري قسنطينة، فقد جاء هذا النوع من الخدمات في الترتيب ذاته بنسبة 

 ٪83.11، مع اإلشارة إلى أن من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بها 47.23٪

من مجموع المجيبين عن هذا النوع من الخدمات بهذه الجامعة ينتمون إلى تخصصات 

بنسبة  تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد. العلوم اإلنسانية و االجتماعية و األدبية

من هؤالء  ٪62.5من مجموع اإلجابات بهذه الجامعة، مع اإلشارة إلى أن  29.44٪

في حين جاءت الخدمات اإللكترونية . تخصصات العلمية و التقنيةالمجيبين ينتمون إلى ال

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه  ٪23.31المتاحة محليا في أسفل هذا الترتيب بنسبة 

من مجموع األساتذة و الباحثين الذين تمثلهم هذه  ٪57.89الجامعة، مع العلم كذلك بأن 

و يمثل . علوم اإلنسانية و االجتماعية و األدبيةالفئة من المجيبين ينتمون إلى تخصصات ال

الشكل التالي توزيع اإلجابات الواردة عن جامعة منتوري قسنطينة حسب تخصصات 

  :األساتذة و الباحثين المستجوبين بها
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توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة و : 181 الشكل رقم

ألساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة حسب لعمل العلمي و البحثي متطلبات ال
  وفق درجة األهمية األولىتخصصاتهم 

  
و من جهة أخرى، فقد جاءت النتائج المتعلقة  بالمدرسة العليا لألساتذة مطابقة لتلك 

التقليدية المتعلقة بجامعة منتوري قسنطينة من حيث الترتيب، حيث جاءت الخدمات 

الحضورية في الرتبة األولى، تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد في الرتبة الثانية، 

  ، ٪63.63ثم تلك المتاحة عن بعد في الرتبة الثالثة، بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه المؤسسة  ٪09.09و  ٪27.27و 

، إذ يالحظ بأن ما يقال عن أهمية الخدمات التقليدية الحضورية بجامعة األمير ميةالتعلي

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بمدى . المدرسة هعبد القادر يقال كذلك بهذ

تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة و متطلبات العمل العلمي و البحثي 

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث حسب درجة  لألساتذة و الباحثين

  :    األهمية األولى
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توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة و : 182 الشكل رقم

متطلبات النشاطات البحثية و العملية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية مدروسة 
  على حدا وفق درجة األهمية األولى 

  
بمدى تناسب كل نوع من أنواع و من جهته، يوضح الجدول التالي توزيع النتائج المتعلقة 

الخدمات المكتبية الواردة في السؤال مع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و العلمية 

لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث حسب رتبهم وفق 

  :درجة األهمية األولى
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  :نوع الخدمات المكتبية التي تتناسب مع طبيعة و متطلبات نشاطاتك البحثية و العلمية 3إلى  1من  رتب حسب رأيك -27.س
المؤسسة 
  اإلجابـة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  عالي. ت. أ  ٪  مح  . أ  ٪  بالدروس. م  ٪  مساعد  . أ

جامعة 
األمير عبد 

  القادر

  61.53  08  00  00  50  01  66.66  04  75  03  خدمات تقليدية حضورية

  23.07  03  100  01  50  01  16.66  01  00  00  خدمات إلكترونية محلية

  15.38  02  00  00  00  00  16.66  01  25  01  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة 
منتوري 
  قسنطينة

  47.23  77  21.42  03  16  04  56.62  47  56.09  23  خدمات تقليدية حضورية

  23.31  38  35.71  05  48  12  18.07  15  14.63  06  خدمات إلكترونية محلية

  29.44  48  42.85  06  36  09  23.3  21  29.26  12  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  163  100  14  100  25  100  83  100  41  المجـمـوع

المدرسة 
العليا 
  لألساتذة

  63.63  07  00  00  33.33  01  80  04  66.66  02  خدمات تقليدية حضورية

  09.09  01  00  00  00  00  20  01  00  00  خدمات إلكترونية محلية

  27.27  03  00  00  66.66  02  00  00  33.33  1  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  11  00  00  100  03  100  05  100  03  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  49.19  92  20  03  20  06  58.51  55  58.33  28  خدمات تقليدية حضورية

  22.45  42  40  06  43.33  13  18.08  17  12.5  06  خدمات إلكترونية محلية

  28.34  53  40  06  36.66  11  23.4  22  29.16  14  خدمات إلكترونية عن بعد

  100  187  100  15  100  30  100  94  100  48  المجـمـوع

أنواع الخدمات المكتبية التي تتناسب مع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات : 104 الجدول رقم
  المدروسة حسب رتبهم وفق درجة األهمية األولىالتعليمية 
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      يوضح هذا الجدول مدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات اإللكترونية مع طبيعة 

 و الباحثين المستجوبين بالمؤسساتو متطلبات النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة 

التعليمية المدروسة الثالث حسب رتبهم، وفق درجة األهمية األولى الواردة نتائجها في 

حيث يتضح بأن أغلبية األساتذة المساعدين المستجوبين يرون بأن . الجدول السابق

  الخدمات التقليدية الحضورية هي تتناسب أكثر مع طبيعة و متطلبات نشاطاتهم البحثية 

بينما جاءت الخدمات اإللكترونية المتاحة . من مجموعهم الكلي ٪58.33و العلمية بنسبة 

من مجموع أفراد هذه الرتبة، ثم تلك المتاحة  ٪29.16عن بعد في الرتبة الثانية بنسبة 

  . من المجموع ذاته ٪12.5محليا التي جاءت في الرتبة األخيرة بنسبة إجابة تقدر بـ 

المكلفين بالدروس مطابقا للترتيب المتعلق و قد جاء الترتيب المتعلق بفئة األساتذة 

، حيث جاءت الخدمات التقليدية الحضورية في سلم الترتيب، بنظرائهم األساتذة المساعدين

تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد في الرتبة الثانية، ثم تلك المتاحة محليا في ذيل 

من مجموع  ٪18.08و  ٪23.4و ، ٪58.51الترتيب بنسب إجابة تقدر على التوالي بـ 

و على خالف ذلك، فقد جاءت الخدمات اإللكترونية . أفراد هذه الرتبة بعينة الدراسة

المتاحة محليا في الرتبة األولى لهذا الترتيب لدى فئة األساتذة المحاضرين بنسبة 

من ذات  ٪36.66من مجموعهم الكلي، تليها تلك المتاحة عن بعد بنسبة  43.33٪

في حين تساوت . من المجموع نفسه ٪20ع، ثم تلك التقليدية الحضورية بنسبة المجمو

اإلجابات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية المتاحة محليا و تلك المتاحة عن بعد لدى فئة 

من مجموع أفراد هذه الفئة  ٪40أساتذة التعليم العالي بحصول كل واحدة منهما على 

من المجموع  ٪20التقليدية الحضورية التي تحصلت على  تليهما الخدمات. بعينة الدراسة

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع . ذاته

الخدمات المكتبية مع طبيعة النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 

  :  وفق درجة األهمية األولى بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث حسب رتبهم، و
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توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة : 183 الشكل رقم 
وفق درجة  حسب رتبهمو متطلبات النشاطات البحثية و العملية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 

  األهمية األولى 

هناك عالقة تالزمية بين الرتبة و الخدمات اإللكترونية إذ يالحظ من خالل هذا الشكل أن 

بكلتا نوعيها، حيث كلما ارتفعت الرتبة كلما زاد تناسب الخدمات اإللكترونية مع طبيعة  

  .و متطلبات نشاطاتها البحثية و العلمية و العكس صحيح

 البحثية  تاالحتياجاو لمعرفة مدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا مع طبيعة 

، طرحنا و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث

  :الذي جاءت نتائجه ممثلة في الجدول التالي 28السؤال رقم 
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المقدمة من طرف مكتبة مؤسستك  الخدمات اإللكترونية المتاحة محليابأن ) ين(هل تعتبر -28.س
  :التعليمية تتماشى مع طبيعة احتياجاتك البحثية و العلمية؟

المؤسسة 
  التعليمية

  اإلجابة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪  مح  . أ  ٪  د. م  ٪  م  . أ

. ت. أ
  ٪  ع

ر جامعة األمي
  عبد القادر

  50  03  00  00  00  00  66.66  02  50  01  نعــم

  50  03  00  00  100  01  33.33  01  50  01  ال

  100  06  00  00  100  01  100  03  100  02  المجـمـوع

ج منتوري 
  قسنطينة

37.81  45  36.36  04  35.29  06  37.09  23  41.37  12  نعــم
62.18  74  63.63  07  64.7  11  62.9  39  58.62  17  ال

  100  119  100  11  100  17  100  62  100  29  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

22.22  02  00  00  33.33  01  20  01  00  00  نعــم
77.77  07  00  00  66.66  02  80  04  100  01  ال

  100  09  00  00  100  03  100  05  100  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

37.31  50  36.36  04  33.33  07  37.14  26  40.62  13  نعــم

62.68  84  63.63  07  66.66  14  62.85  44  59.37  19  ال

  100  134  100  11  100  21  100  70  100  32  المجـمـوع

مدى تماشي الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا المقدمة من طرف مكتبات : 105 الجدول رقم
بين البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجو االحتياجاتالمؤسسات التعليمية المدروسة مع طبيعة 

 رأيهمحسب 
 

يتناول هذا الجدول رأي األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

الثالث حول الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، من حيث توافقها مع طبيعة احتياجاتهم 

        البحثية و العلمية، قصد تقييمها بشكل مبدئي و تحديد مستويات تلبيتها الحتياجات 

و تطلعات هذه الفئة من المستفيدين، و تحديد مجاالت و فرص تحسينها و تقويمها انطالقا 

لهذا السؤال معتبرة تقدر بـ  االستجابةو قد كانت نسبة . من أراء هؤالء المستفيدين

من المجموع الكلي لألساتذة و الباحثين المستجوبين، حيث يتضح بأن أغلبية  71.65٪

    رون بأن هذا النوع من الخدمات ال يتماشى مع طبيعة نشاطاتهم البحثية المجيبين يعتب

من مجموع اإلجابات المحصل عليها، و هي نسبة توازي  ٪62.68و العلمية بنسبة 

بينما بلغت نسبة الذين عبروا باإليجاب على هذه . من مجموع مجتمع المبحوثين 44.91٪

من مجموع أفراد  ٪26.73نسبة تعادل  من مجموع اإلجابات، و هي ٪37.31الخدمات 

  .العينة المدروسة
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أما فيما يتعلق بتحليل نتائج الجدول بكل مؤسسة تعليمية على حدا، فيتضح بأن أغلبية 

األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل من جامعة منتوري قسنطينة و المدرسة العليا 

المتاحة محليا من طرف مكتبة  عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمات اإللكترونية لألساتذة

 ٪77.77و  ٪62.18المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها، حيث بلغت نسبهم على التوالي 

   ٪45.39و هما نسبتان تساويان على التوالي من مجموع اإلجابات الواردة بكل منهما، 

سب التي بينما تساوت الن. من مجموع أفراد العينة بكل مؤسسة تعليمية منهما ٪63.63و 

تعبر عن الرضا و عن عكس ذلك نحو هذا النوع من الخدمات بجامعة األمير عبد القادر، 

  .فقط من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة ٪23.07مع اإلشارة إلى أن كل رأي يمثل 

       و من جهة أخرى، تشير النتائج الواردة بالجدول حسب الرتب بأن أغلبية األساتذة 

عن هذا النوع من  المستجوبين المنتمين بكل رتبهم يعبرون عن عدم رضاهمو الباحثين 

 ٪63.63و  ٪66.66، و ٪62.85، و ٪59.37الخدمات، حيث بلغت نسبهم على التوالي 

من مجموع اإلجابات الواردة عن كل فئة بدءا بفئة األساتذة المساعدين و وصوال إلى رتبة 

           ،٪39.59ى أن هذه النسب تمثل على التوالي أساتذة التعليم العالي، مع اإلشارة إل

من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة حسب  ٪46.66و  ٪46.66، و ٪46.8و 

  و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة برأي األساتذة . الترتيب المشار إليه أعاله

الث حول مدى توافق الخدمات و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الث

اإللكترونية المتاحة محليا من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية مع طبيعة نشاطاتهم البحثية 

     :و العلمية، حسب رتبهم و انطالقا من مجموع كل رتبة بعينة الدراسة

  



 :استعمال األساتذة و الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي بمدینة قسنطینة للخدمات المكتبیة اإللكترونیة: الفصل السادس

580 
 

  
توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف  :184 الشكل رقم

المؤسسات التعليمية المدروسة مع طبيعة االحتياجات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 
  حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل منها

 
 

جوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة هذا، و بغية معرفة أراء األساتذة و الباحثين المست

من طرف مكتبة مؤسستهم  لكترونية المتاحة عن بعدإلالثالث حول مدى تناسب الخدمات ا

الذي جاءت  29التعليمية مع طبيعة احتياجاتهم البحثية و العلمية، طرحنا السؤال رقم 

   : نتائجه ممثلة في الجدول التالي
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المقدمة من طرف مكتبة  الخدمات اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنتبأن ) ين(هل تعتبر -29.س
  :مؤسستك التعليمية تتماشى مع طبيعة احتياجاتك البحثية و العلمية؟

المؤسسة 
  اإلجابة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  مح  . أ  ٪  د. م  ٪  م  . أ
. ت. أ

  ٪  ع

ر جامعة األمي
  عبد القادر

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  نعــم

  100  04  00  00  100  01  100  02  100  01  ال

  100  04  00  00  100  01  100  02  100  01  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

  10.93  07  00  00  00  00  12  03  20  04  نعــم

  89.06  57  100  07  100  12  88  22  80  16  ال

  100  64  100  07  100  12  100  25  100  20  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

  22.22  02  00  00  00  00  40  02  00  00  نعــم

  77.77  07  00  00  100  03  60  03  100  01  ال

  100  09  00  00  100  03  100  05  100  01  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

  11.68  09  00  00  00  00  15.62  05  18.18  04  نعــم

  88.31  68  100  07  100  16  84.37  27  81.81  18  ال

  100  77  100  07  100  16  100  32  100  22  المجـمـوع

مدى تماشي الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبات المؤسسات : 106 الجدول رقم
 التعليمية المدروسة مع طبيعة االحتياجات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين حسب

  رأيهم
  

على غرار الجدول السابق، يتعلق الجدول المشار إليه أعاله إلى رأي األساتذة و الباحثين 

المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث حول مدى تناسب الخدمات اإللكترونية 

       المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية مع طبيعة احتياجاتهم البحثية 

و تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى تسجيل نسبة إجابة عن هذا السؤال أقل من . العلميةو 

 تلك المسجلة في الجدول السابق، حيث بلغت نسبة اإلجابات الواردة عن هذا السؤال

و قد يعود ذلك إلى ضعف العرض . من المجموع الكلي ألفراد العينة المدروسة 41.17٪

خدمات من طرف مكتبات المؤسسات التعليمية المدروسة، مما الخدماتي لهذا النوع من ال

و في . لهذا السؤال أقل إذا ما قورنت بتلك المتعلقة بالسؤال السابق االستجابةيجعل نسبة 

ذاته، فقد عبر أغلبية األساتذة و الباحثين المجيبين عن السؤال عن عدم تناسب هذا  االتجاه

من مجموع  ٪88.31البحثية و العلمية، بنسبة  النوع من الخدمات مع طبيعة نشاطاتهم

  . من أفراد عينة الدراسة ٪36.36اإلجابات، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة توازي 
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في حين بلغت النسبة المتبقية المتعلقة بإجابات األساتذة و الباحثين الذين يعتبرون بأن 

التعليمية تتماشى مع طبيعة الخدمات المقدمة من هذا النوع من طرف مكتبة مؤسستهم 

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذا السؤال، مع  ٪11.68احتياجاتهم البحثية و العلمية 

  . فقط من المجموع الكلي ألفراد عينة الدراسة ٪04.81العلم بأن هذه النسبة تعادل 

ة مع و فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا، فقد جاءت متطابق

تلك المسجلة في الرتيب العام بكل واحدة منها، حيث عبر كل األساتذة و الباحثين المجيبين 

عن هذا السؤال بجامعة األمير عبد القادر عن عدم تناسب هذا النوع من الخدمات مع 

من  ٪30.76احتياجاتهم البحثية و العلمية، مع اإلشارة إلى أن هؤالء المجيبين يمثلون 

بينما بلغت نسبة هؤالء بكل من جامعة منتوري . العينة بهذه الجامعة مجموع أفراد

من مجموع  ٪77.77و  ٪89.06قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة على التوالي 

اإلجابات الواردة بكل واحدة منهما، مع اإلشارة إلى أن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي 

  .نة بكل واحدة منهمامن مجموع أفراد العي ٪63.63و  34.96٪

أما فيما يتعلق بتوزيع النتائج حسب رتب األساتذة و الباحثين المستجوبين، فيتضح كذلك 

      ذاته، حيث اعتبر كل األساتذة  االتجاهبأن النتائج المتعلقة بكل واحدة منها تسير في 

تعليم العالي بأن و الباحثين المجيبين المنتمين إلى رتبتي األساتذة المحاضرين و أساتذة ال

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية ال تتماشى مع 

   ٪53.33طبيعة احتياجاتهم البحثية و العلمية، مع اإلشارة إلى أنهم يمثلون على التوالي 

برة بينما بلغت نسبة اإلجابات المع. من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪46.66و 

  ٪37.5عن ذات الرأي لدى فئتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس على التوالي 

و يوضح الشكل التالي توزيع . من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪28.72و 

النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

الثالث حول مدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم 

حثية و العلمية، حسب رتبهم و انطالقا من مجموع كل احتياجاتهم البالتعليمية مع طبيعة 

  :رتبة بعينة الدراسة
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توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف : 185 الشكل رقم

المؤسسات التعليمية المدروسة مع طبيعة االحتياجات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 
  حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل منها

  
  

و في سياق متصل، حاولنا معرفة ما إذا سبق لألساتذة و الباحثين المستجوبين أن زاروا 

مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير تلك المتعلقة بمؤسستهم التعليمية، طرحنا 

  : الذي جاءت نتائجه ممثلة في الجدول التالي 30السؤال رقم 
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توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية المتاحة  -6-4

  :عن بعد

هل سبق لك أن زرت مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير موقع مكتبة مؤسستك  -30.س
  :التعليمية؟

المؤسسة 
  اإلجابة  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  مح  . أ  ٪  د. م  ٪  م  . أ
. ت. أ

  ٪  ع

مير جامعة األ
  عبد القادر

54.54  06  100  01  100  02  40  02  33.33  01  نعــم
45.45  05  00  00  00  00  60  03  66.66  02  ال

  100  11  100  01  100  02  100  05  100  03  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

74.17  112  91.66  11  84  21  72.5  58  64.7  22  نعــم
25.82  39  08.33  01  16  04  27.5  22  35.29  12  ال

  100  151  100  12  100  25  100  80  100  34  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

  60  06  00  00  100  03  60  03  00  00  نعــم

  40  04  00  00  00  00  40  02  100  02  ال

  100  10  00  00  100  03  100  05  100  02  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

72.09  124  92.3  12  86.66  26  70  63  58.97  23  نعــم

  27.9  48  07.69  01  13.33  04  30  27  41.02  16  ال

  100  172  100  13  100  30  100  90  100  39  المجـمـوع

رة مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير موقع مكتبة المؤسسة زيا أسبقية: 107 الجدول رقم
  التعليمية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين

  
ساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات يتعلق هذا الجدول بمعرفة ما إذا سبق لأل

التعليمية المدروسة الثالث زيارة مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير موقع مكتبة 

مؤسستهم التعليمية، للوقوف على مدى ترددهم و استعمالهم لهذا النوع من المواقع 

فة أهم الخدمات المستعملة المعلوماتية لتلبية مختلف احتياجاتهم البحثية و العلمية، و معر

و تجدر اإلشارة إلى أن نسبة االستجابة لهذا السؤال جاءت بشكل . جراء زيارتهم لها

من مجموع أفراد العينة المدروسة، حيث تشير األرقام إلى أن  ٪91.97معتبر تقدر بـ 

أغلبية األساتذة و الباحثين المجيبين على هذا السؤال سبق لهم زيارة مواقع إلكترونية 

لمكتبات جامعية أخرى غير تلك المتعلقة بمكتبة مؤسستهم التعليمية، حيث بلغت نسبتهم 

ؤال، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة توازي من مجموع اإلجابات الواردة عن الس 72.09٪

بينما بلغت نسبة الذين عبروا عن عدم . من مجموع أفراد العينة المدروسة 66.31٪
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من مجموع مجتمع  ٪25.66من مجموع اإلجابات، بما يعادل  ٪27.9قيامهم بذلك سابقا 

  .المبحوثين

حظ تقارب األرقام و على صعيد النتائج بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا، نال

من طرف األساتذة و الباحثين المتعلقة بزيارة و عدم زيارة هذا النوع من المواقع 

المستجوبين بكل من جامعة األمير عبد القادر و المدرسة العليا لألساتذة، حيث بلغت نسبة 

من مجموع اإلجابات بكل  ٪60و  ٪54.54أولئك الذين عبروا باإليجاب على التوالي 

من  ٪54.54و  ٪46.15منهما، مع العلم بأن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي واحدة 

بينما بلغت نسبة المعبرين بالسلب عن . مجموع أفراد مجتمع المبحوثين بكل واحدة منهما

من مجموع اإلجابات  ٪40و  ٪45.45السؤال بكلتا المؤسستين التعليميتين على الوالي 

       ٪38.46ة إلى أن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي بكل واحدة منهما، مع اإلشار

في حين تباعدت النسب المعبرة عن . من مجموع أفراد العينة بكل منهما ٪36.36و 

الموقفين بجامعة منتوري قسنطينة، حيث بلغت نسبة األساتذة و الباحثين الذين سبق لهم 

من  ٪74.17وقع مؤسستهم التعليمية زيارة مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير م

. من مجموع أفراد العينة بها ٪68.71مجموع اإلجابات بهذه الجامعة، و هو ما يوازي 

من مجموع  ٪25.82بينما بلغت نسبة الذين عبروا عن عكس ذلك بهذه الجامعة 

  .من مجموع أفراد مجتمع المبحوثين بها ٪23.92اإلجابات، و هي نسبة تعادل 

خرى، يتضح بأن أغلبية كل األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات و من جهة أ

التعليمية المدروسة حسب رتبهم عبروا عن أسبقية زيارتهم لمواقع إلكترونية لمكتبات 

 ٪92.3و  ٪86.66، و ٪70، و ٪58.97جامعية أخرى، حيث بلغت نسبهم على التوالي 

من مجموع اإلجابات المسجلة بكل رتبة بدءا باألساتذة المساعدين و صعودا إلى أساتذة 

، ٪67.02، و ٪47.91التعليم العالي، مع اإلشارة إلى أن هذه النسب توازي على التوالي 

. حسب الترتيب المشار إليه أعاله من مجموع أفراد العينة بكل رتبة ٪80و  ٪86.66و 

       ،٪41.02عبروا عن عكس ذلك، فقد قدرت على التوالي بـ  أما نسب أولئك الذين

يب تمن مجموع اإلجابات المتعلقة بكل رتبة حسب التر ٪07.69و  ٪13.33، و  ٪30و 
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 ،٪28.72، و ٪33.33ذاته، مع اإلشارة إلى أن هذه النسب تساوي على التوالي 

  .من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة ٪06.66و  ٪13.33و

و قصد معرفة أنواع الخدمات المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين الذين 

سبق لهم زيارة مواقع أخرى لمكتبات جامعية غير تلك الخاصة بمكتبة مؤسستهم 

الذي جاءت نتائجه حسب كل مؤسسة تعليمية مدروسة  31التعليمية، طرحنا السؤال رقم 

  :على حدا على النحو التالي

بالنتائج المتعلقة بجامعة األمير عبد القادر، أين سجلت نسبة االستجابة ضعيفة من  بدءا -

جهة، كما اقتصرت اإلجابات الواردة بها على ثالث خدمات ضمن القائمة الموضحة في 

تتصدرها خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني على الوب . السؤال من جهة أخرى

)Opac Web ( من مجموع اإلجابات، مع اإلشارة إلى أن هذه النسبة  ٪71.42بنسبة

تليها كل من خدمتي . من مجموع أفراد مجتمع المبحوثين بهذه الجامعة ٪38.46تعادل 

البحث في قواعد المعلومات و الدوريات اإللكترونية، بتسجيل كل واحدة منهما على لـ 

وع أفراد العينة بهذه من مجم ٪07.69من مجموع اإلجابات، و هو ما يوازي  14.28٪

طرف و هو ما يدل على ضعف استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد . الجامعة

من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين مواقع المكتبات الجامعية المتاحة عبر اإلنترنت 

  .بجامعة األمير عبد القادر

ن المدرسة العليا لألساتذة من و ما يقال عن جامعة األمير عبد القادر، يقال كذلك ع -

غير أن األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه . حيث ضعف االستجابة لهذا السؤال

المدرسة عبروا في إجاباتهم على قلتها عن استعمالهم لكل الخدمات الواردة في السؤال، 

ى غير باستثناء خدمتي استعمال أدلة للتكوين في البحث عن المعلومات و الخدمات األخر

حيث تحصلت خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على . تلك الواردة في السؤال

من  ٪27.27على أكبر قدر من اإلجابات على هذا السؤال بنسبة ) Opac Web( الوب

بينما . من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة ٪54.54مجموعها الكلي، و هي نسبة تساوي 

أو بعبارة أخرى، الخدمة  –و األسئلة  االستفساراتتحصلت كل من خدمتي طرح 
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      ، و استعمال أدلة لمواقع إلكترونية منتقاة من طرف المكتبة -االفتراضية المرجعية 

من مجموعها  ٪04.45بـ و متاحة على موقعها اإللكتروني على أضعف نسبة إجابة 

فقط من مجموع أفراد األساتذة        ٪09.09الكلي لكل واحدة منهما، و هي نسبة تمثل 

 . و الباحثين المستجوبين بهذه المؤسسة التعليمية

أما فيما يتعلق بجامعة منتوري قسنطينة، فقد جاءت نسبة االستجابة لهذا السؤال بشكل  -

        : مقبول، إذ يمثل الجدول التالي النتائج المتعلقة بهذه الجامعة

  
  جامعة منتوري قسنطينة

  :المكتبات؟/مواقع هذه المكتبة/في حالة اإلجابة بنعم، ما هي الخدمات التي استفدت منها من خالل موقع - 31.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

الفهرس اإللكتروني على 
  OPAC Web(  21  33.33  51  50  17  24.63  05  15.15  94  35.2(الوب 

البـحـث فـي 
  بنـوك معــلومات

13  20.63  21  20.58  19  27.53  08  24.24  61  22.84  

وثائـق المرقمنة ال
  04.49  12  06.06  02  07.24  05  02.94  03  03.17  02  من طرف المكتبة

طـرح االستفسارات 
  02.99  08  06.06  02  04.34  03  00.98  01  03.17  02  و األسئلـة

دوريـات 
  21.72  58  27.27  09  18.84  13  19.6  20  25.39  16  إلكتـرونيـة

أرشيفـات 
  02.24  06  06.06  02  02.89  02  00.98  01  01.58  01  مفتـوحـة

أدلة لمواقع وب 
منتقاة من طرف 

  المكتبة
06  09.52  02  01.96  06  08.69  04  12.12  18  06.74  

أدلة للتكوين في 
  02.62  07  00  00  02.89  02  02.94  03  03.17  02  البحث عن المعلومات

خـدمــات عن بعد 
  01.12  03  03.03  01  02.89  02  00  00  00  00  أخـرى

  100  267  100  33  100  69  100  102  100  63  المـجمـوع

أنواع الخدمات المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة : 108 الجدول رقم
  في حالة زيارتهم لمواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى منتوري قسنطينة
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      تشير األرقام الواردة بهذا الجدول إلى أنواع الخدمات المستعملة من طرف األساتذة 

و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة في حالة زيارتهم لمواقع مكتبات جامعية 

تبة جامعتهم، و يتضح من خالل األرقام أخرى على اإلنترنت غير ذلك المتعلق بمك

الواردة بالجدول بأن هناك فئتين من الخدمات من حيث وتيرة االستعمال، حيث تمثل الفئة 

األولى الخدمات األكثر استعماال، و هي تضم ثالث خدمات تتصدرها خدمة البحث في 

من مجموع  ٪35.2بنسبة ) Opac Web(الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 

و هو ما . من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة ٪57.66اإلجابات، و هي نسبة تساوي 

يمكن اعتباره أمرا طبيعيا بالنظر إلى أن أغلبية مواقع المكتبات الجامعية المتاحة عبر 

اإلنترنت و غيرها من األنواع األخرى تتيحها فهارسها اإللكترونية عبر هذه المواقع، فهي 

ر بمثابة نواة العرض الخدماتي للخدمات المتاحة عن بعد من طرفها، كما أن استعمال تعتب

هذه الفهارس و البحث فيها عن بعد أمر متاح للجميع بشكل حر و مجاني، و ال يقتصر 

على المنخرطين بهذه المكتبات كما هو الشأن بالنسبة لبعض الخدمات األخرى فقط 

     مة ضمن هذه الفئة كل من خدمتي البحث في بنوك و تلي هذه الخد. المتاحة عن بعد

و النفاذ إلى الدوريات اإللكترونية، بحصول كل واحدة منهما على  و قواعد المعلومات

من مجموع اإلجابات، مع اإلشارة إلى أن هاتين  ٪21.72و  ٪22.84التوالي على 

مجتمع المبحوثين من مجموع أفراد  ٪35.58و  ٪37.42النسبتين تمثالن على التوالي 

بينما تضم الفئة الثانية بقية الخدمات األخرى التي تتسم باالستعمال األقل . بهذه الجامعة

تتصدرها خدمة استعمال أدلة لمواقع وب . مقارنة بالخدمات المنتمية إلى الفئة األولى

 منتقاة من طرف المكتبة، و هي تعتبر كذلك من أكثر الخدمات إتاحة من طرف المكتبات

الجامعية عبر مواقعها اإللكترونية، و هي خدمة تتاح بشكل حر و مجاني و متاحة لكل 

فئات المستفيدين سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، و هي مواقع متخصصة في 

أغلب الحاالت في المجاالت المدرسة من طرف الجامعة األم، حيث تحصلت هذه الخدمة 

من مجموع أفراد العينة  ٪11.04هي نسبة تعادل  من مجموع اإلجابات، و ٪06.74على 

بينما سجلت أدنى نسبة إجابة ضمن هذه الفئة من الخدمات لدى الخدمات . بهذه الجامعة
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فقط من مجموع اإلجابات، و هي نسبة  ٪01.12األخرى غير تلك الواردة في السؤال بـ 

الشكل التالي توزيع  و يضح. فقط من مجموع أفراد العينة بهذه الجامعة ٪01.84تعادل 

النسب المتعلقة باستخدام الخدمات المتاحة عبر مواقع المكتبات األخرى غير مكتبة 

المؤسسة التعليمية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة، 

  :انطالقا من مجموعهم الكلي بها

  

  
توزيع النسب المتعلقة باستعمال أنواع الخدمات المتاحة عن بعد عبر مواقع مكتبات : 186 الشكل رقم

جامعية أخرى من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي 
  بها  

  

 أما فيما يتعلق بتحليل النتائج حسب كل رتبة على حدا، فيتضح بأن هناك تطابق في النتائج

المتعلقة بفئتي األساتذة المساعدين و المكلفين بالدروس فيما يتعلق بالخدمة األكثر استخداما 

من طرف كلتا الفئتين، و المتمثلة في خدمة البحث في الفهرس اإللكتروني على الوب 

)Opac Web( من  ٪50و  ٪33.33، بحصول كل واحدة منهما على التوالي على

كل فئة، مع اإلشارة إلى أن هاتين النسبتين تمثالن على مجموع اإلجابات الواردة عن 

في حين لم ترد أية . من مجموع أفراد كل رتبة بهذه الجامعة ٪61.44و  ٪51.21التوالي 
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و قد احتلت . إجابة حول الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال لدى كلتا الفئتين

هذا الترتيب لدى رتبة األساتذة  خدمة البحث في بنوك المعلومات الرتبة األولى في

من مجموع اإلجابات الواردة عن هذه الفئة، و هو ما يعادل  ٪27.53المحاضرين بنسبة 

بينما اعتبرت كل من خدمات األرشيفات . من مجموعهم بجامعة منتوري قسنطينة 76٪

ردة المفتوحة و أدلة التكوين في البحث عن المعلومات و الخدمات األخرى غير تلك الوا

في السؤال أقل الخدمات استعماال من طرف هذه الفئة من المبحوثين، بحصول كل واحدة 

فقط  ٪08فقط من مجموع اإلجابات، مع العلم بأن هذه النسبة تعادل  ٪02.89منها على 

كما اعتبرت خدمة النفاذ إلى الدوريات . من مجموع أفراد هذه الرتبة بعينة الدراسة

مات استخداما من طرف فئة أساتذة التعليم العالي المستجوبين بهذه اإللكترونية أكثر الخد

من  ٪27.27الجامعة في حالة زيارتهم لمواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى، بنسبة 

من مجموع أفراد هذه  ٪64.28مجموع اإلجابات الخاصة بهذه الفئة، و هي نسبة تساوي 

في حين لم ترد أية إجابة حول استخدام أدلة للتكوين في . الفئة بجامعة منتوري قسنطينة

و في سياق متصل، أردنا معرفة آراء األساتذة . البحث عن المعلومات لدى هذه الفئة

ة والباحثين المستجوبين حول ما إذا كان من الضروري إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاح

  : عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية، فجاءت النتائج ممثلة في الجدول التالي
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بأن تقديم خدمات مكتبة مؤسستك التعليمية عن بعد عبر اإلنترنت أمر ) ين(هل تعتبر -32.س
  :ضروري؟

المؤسسة 
  ةـاإلجاب  التعليمية

  الـرتـبــة
  ٪  مج

  ٪  مح  . أ  ٪  د. م  ٪  م  . أ
. ت. أ

  ٪  ع

ر جامعة األمي
  عبد القادر

69.23  09  100  01  100  02  66.66  04  50  02  نعــم
30.76  04  00  00  00  00  33.33  02  50  02  ال

  100  13  100  01  100  02  100  06  100  04  المجـمـوع

جامعة منتوري 
  قسنطينة

86.45  134  85.71  12  100  22  91.25  73  69.23  27  نعــم
13.54  21  14.28  02  00  00  08.75  07  30.76  12  ال

  100  155  100  14  100  22  100  80  100  39  المجـمـوع

المدرسة العليا 
  لألساتذة

  75  06  00  00  100  03  100  03  00  00  نعــم

  25  02  00  00  00  00  00  00  100  02  ال

  100  08  00  00  100  03  100  03  100  02  المجـمـوع

المجموع 
  الكلي

84.65  149  86.66  13  100  27  89.88  80  64.44  29  نعــم

15.34  27  13.33  02  00  00  10.11  09  35.55  16  ال

  100  176  100  15  100  27  100  89  100  45  المجـمـوع

آراء األساتذة و الباحثين المستجوبين حول ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية عن : 109 الجدول رقم
  بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية

  
المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة يتعلق هذا الجدول بآراء األساتذة و الباحثين 

حول ما إذا كان من الضروري تقديم خدمات عن بعد عبر اإلنترنت من طرف مكتبة 

مؤسستهم التعليمية، قصد معرفة مدى حاجتهم الفعلية لهذا النوع من الخدمات ألداء 

االستجابة لهذا  و قد بلغت نسبة. مختلف مهامهم و نشاطاتهم البحثية و العلمية و التعليمية

من المجموع الكلي لعينة الدراسة، حيث اعتبر أغلبية  ٪94.11السؤال ما ال يقل عن 

األساتذة و الباحثين المستجوبين بأن تقديم هذا النوع من الخدمات من طرف مكتبة 

من مجموع  ٪84.65مؤسستهم التعليمية يعتبر أمرا ضروريا، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع أفراد العينة  ٪79.67عن السؤال، و هي نسبة توازي  اإلجابات الواردة

من مجموع  ٪15.34بينما بلغت نسبة أولئك الذين عبروا عن عكس ذلك . المدروسة

  .من مجموع أفراد مجتمع المبحوثين ٪14.43اإلجابات، بما يوازي 

مع . و تشير النتائج حسب كل مؤسسة تعليمية على حدا إلى االتجاه ذاته بكل واحدة منها

اإلشارة إلى أن نسبة االستجابة لهذا السؤال بجامعة األمير عبد القادر جاءت بشكل كامل، 
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عن ضرورة تقديم من األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة  ٪69.23حيث عبر 

منهم عن  ٪30.76نية عن بعد من طرف مكتبة جامعتهم، في حين عبر الخدمات اإللكترو

و من جهتها، فقد عبر أغلبية أفراد مجتمع المبحوثين بكل من جامعة منتوري . عكس ذلك

على التوالي  ٪75و  ٪86.45قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة عن الرأي األول، بنسبة 

اإلشارة إلى أن هاتين النسبتين تمثالن على من مجموع اإلجابات بكل واحدة منهما، مع 

و فيما يلي . من مجموع أفراد عينة الدراسة بكل واحدة منهما ٪54.54و  ٪82.2التوالي 

شكل يوضح توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة 

مكتبة  تعليمية مدروسة على حدا، حول ضرورة تقديم خدمات عن بعد من طرف

   :مؤسستهم التعليمية، ، انطالقا من مجموعهم بكل واحدة منها

  

  
توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية : 187 الشكل رقم

مدروسة على حدا حول ضرورة إتاحة خدمات عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية انطالقا 
  الكلي بكل واحدة منهامن مجموعهم 

  
لى كل إهذا، و لم تخرج النتائج المتعلقة بكل رتبة على حدا عن القاعدة، مع اإلشارة 

األساتذة و الباحثين المجيبين عن هذا السؤال، و المنتمين إلى رتبة األساتذة المحاضرين 
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عبروا عن ضرورة تقديم الخدمات اإللكترونية عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم 

مدى حاجة هذه الفئة من المستفيدين إلى هذا النوع من  عنعليمية، و في ذلك داللة قوية الت

من مجموع أفراد هذه الرتبة  ٪90مع العلم بأنهم يمثلون ما ال يقل عن . الخدمات المكتبية

كما نشير إلى نسبة استجابة كاملة لهذا السؤال لدى فئة أساتذة التعليم . بعينة الدراسة

 ٪86.66هو ما يدل كذلك على اهتمامهم بهذا النوع من الخدمات، حيث عبر العالي، و 

كما بلغت  .المتبقية عن الرأي الثاني ٪13.33منهم عن الرأي األول، بينما عبرت الـ 

    نسبة األساتذة و الباحثين الذين عبروا عن الرأي األول لدى فئتي األساتذة المساعدين 

من مجموع اإلجابات الواردة عن  ٪89.88و  ٪64.44التوالي و المكلفين بالدروس على 

 ٪85.1و  ٪60.41هاتين الفئتين، مع اإلشارة إلى أن هاتين النسبتين تمثالن على التوالي 

و في مقابل ذلك، بلغت نسبة أولئك الذين . من مجموع أفراد كل رتبة بعينة الدراسة

من مجموع  ٪10.11و  ٪35.55لتوالي عبروا عن الرأي الثاني لدى هاتين الفئتين على ا

من مجموع أفراد كل رتبة  ٪09.57و  ٪33.33اإلجابات الواردة عن كل رتبة، بما يقابل 

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين . بعينة الدراسة

دمات عن بعد المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث حول ضرورة تقديم خ

من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية، حسب رتبهم و انطالقا من مجموع كل رتبة بعينة 

  :الدراسة
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توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين حول ضرورة إتاحة : 188 الشكل رقم

مجموع كل واحدة منها خدمات عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية حسب رتبهم و انطالقا من 
  بعينة الدراسة

  
و بغية معرفة أسباب اعتبار تقديم الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف 

بدءا بالجدول المتعلق بجامعة  ةول التاليااألساتذة و الباحثين المستجوبين، خصصنا الجد

  : األمير عبد القادر
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  األمير عبد القادرجامعة 
  :في حالة اإلجابة بنعم، ما هي األسباب؟ -33.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  صـعـوبــة تـنقـلك إلـى
  10.81  04  00  00  22.22  02  05.26  01  16.66  01  المـكتبــة 

بعــد مكــان العمــل عـن 
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  المـكتبــة

عـدم تـوفـر الوقـت لتـنقـلك إلـى 
  16.21  06  33.33  01  22.22  02  10.52  02  16.66  01  المـكتبــة

عـدم رضـاك عـن الخـدمـات 
  16.21  06  00  00  11.11  01  15.78  03  33.33  02  التقـليديـة للمـكتبــة

سـرعـة االستفادة مـن خـدمـات 
  16.21  06  33.33  01  11.11  01  21.05  04  00  00  المـكتبــة

إمـكانيـة االستفادة مـن خـدمـات 
  16.21  06  00  00  11.11  01  21.05  04  16.66  01  المـكتبــة في أي وقت

إمكـانية االستفادة مـن خدمـات المكتبـة 
  21.62  08  33.33  01  22.22  02  21.05  04  16.66  01  في أي مكان

في اعتمادك الكبير على الوسائل اإللكترونية 
  02.7  01  00  00  00  00  05.26  01  00  00  نشاطك العلمي و البحثي

  أسبـاب
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى 

  100  37  100  03  100  09  100  19  100  06  المـجمـوع

عة األمير عبد القادر حثين المستجوبين بجاماأسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف األساتذة و الب: 110 الجدول رقم
  انطالقا من مجموعهم الكلي بها
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الجدول المشار إليه أعاله بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد يتعلق 

القادر عن أسباب اعتبارهم بأن تقديم الخدمات اإللكترونية عن بعد من طرف مكتبة 

حيث اعتبر السبب المتمثل في إمكانية االستفادة من خدمات . ضرورياجامعتهم أمرا 

المكتبة في أي مكان أهم األسباب لدى مجتمع المبحوثين بهذه الجامعة، بتسجيله لـ 

من مجموع  ٪61.53من مجموع اإلجابات الواردة بها، و هي نسبة توازي  21.62٪

عدم توفر الوقت للتنقل إلى : تاليةكما اعتبرت األسباب ال. أفراد مجتمع المبحوثين بها

المكتبة، عدم الرضا عن الخدمات التقليدية المقدمة من طرف المكتبة، سرعة االستفادة من 

خدمات المكتبة و إمكانية االستفادة من خدمات المكتبة في أي وقت ثاني أهم األسباب التي 

ذة و الباحثين تبرر ضرورة تقديم الخدمات اإللكترونية عن بعد حسب رأي األسات

من مجموع  ٪16.21المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر، بنسبة إجابة تقدر بـ 

من مجموع أفراد  ٪46.15اإلجابات لكل واحدة من هذه األسباب، و هي نسبة تعادل 

يليها السبب المتعلق بصعوبة التنقل إلى المكتبة، فذلك المتعلق . العينة بهذه الجامعة

ر على الوسائل اإللكترونية في النشاطات البحثية و العلمية، بنسبة إجابة الكبي باالعتماد

من المجموع الكلي لإلجابات، مع اإلشارة إلى أن  ٪2.7و  ٪10.81تقدر على التوالي بـ 

من مجموع مجتمع المبحوثين  ٪07.69و  ٪30.76هاتين النسبتين توازيان على التوالي 

الكبير  باالعتمادة الضعيفة المسجلة لدى السبب المتعلق و يمكن تفسير النسب. بهذه الجامعة

على الوسائل اإللكترونية في القيام بالنشاطات البحثية و العلمية بطبيعة التخصصات 

      المدرسة بجامعة األمير عبد القادر و المتمثلة أساسا في العلوم الشرعية و اإلنسانية 

      ه سابقا حول طبيعة العالقة بين التخصص و االجتماعية، و هو ما يؤكد ما ذهبنا إلي

      و درجة االعتماد على الوسائل اإللكترونية بشكل عام، حيث اتضح لنا بأن األساتذة 

و الباحثين المنتمين إلى التخصصات العلمية و التقنية يعتمدون في أغلبهم يشكل أكبر على 

       تلف مهامهم و نشاطاتهم البحثية هذه الوسائل و على الوثائق اإللكترونية للقيام بمخ

. و العلمية، على عكس نظراءهم المنتمين غلى تخصصات العلوم اإلنسانية و االجتماعية

و يوضح الشكل التالي توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين 
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ونية عن بعد من بجامعة األمير عبد القادر حول أسباب اعتبار تقديم الخدمات اإللكتر

  :   طرف مكتبة جامعتهم أمرا ضروريا، انطالقا من مجموعهم بهذه الجامعة

  

  
أسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف مكتبة : 189 الشكل رقم

من مجموع  المؤسسة التعليمية لدى األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر انطالقا
  الكلي بها

  
و في السياق ذاته، خصصنا الجدول التالي الذين يبين أسباب اعتبار إتاحة هذا النوع من 

الخدمات أمرا ضروريا حسب رأي األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري 

  :قسنطينة
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  جامعة منتوري قسنطينة
  :بنعم، ما هي األسباب؟في حالة اإلجابة  -33.س

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

  صـعـوبــة تـنقـلك إلـى
  11.19  62  10.52  04  11.71  13  10.41  33  13.63  12  المـكتبــة 

بعــد مكــان العمــل عـن 
  13.71  76  15.78  06  09  10  12.93  41  21.59  19  المـكتبــة

تـوفـر الوقـت لتـنقـلك إلـى عـدم 
  07.94  44  18.42  07  17.11  19  04.73  15  03.4  03  المـكتبــة

عـدم رضـاك عـن الخـدمـات 
  13.53  75  02.63  01  06.3  07  19.55  62  05.68  05  التقـليديـة للمـكتبــة

سـرعـة االستفادة مـن خـدمـات 
  14.44  80  10.52  04  17.11  19  16.08  51  06.81  06  المـكتبــة

إمـكانيـة االستفادة مـن خـدمـات 
  14.62  81  18.42  07  18.01  20  13.56  43  12.5  11  المـكتبــة في أي وقت

إمكـانية االستفادة مـن خدمـات المكتبـة 
  16.24  90  18.42  07  17.11  19  14.19  45  21.59  19  في أي مكان

اعتمادك الكبير على الوسائل اإللكترونية في 
  08.3  46  05.26  02  03.6  04  08.51  27  14.77  13  و البحثينشاطك العلمي 

  أسبـاب
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى 

  100  554  100  38  100  111  100  317  100  88  المـجمـوع

روريا من طرف األساتذة و البحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة انطالقا أسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ض: 111 الجدول رقم
من مجموعهم الكلي بها
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إتاحة الخدمات عن بعد من طرف مكتبة المؤسسة  اعتباريتناول هذا الجدول أسباب 

. التعليمية أمرا ضروريا لدى األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة

حيث يتضح بأن األسباب ذات العالقة باألبعاد المكانية و الزمنية هي التي حظيت بإشارة 

اربة نسبيا، حيث جاء السبب أكبر من طرف مجتمع المبحوثين بهذه الجامعة، و بنسب متق

المتعلق بإمكانية االستفادة من خدمات المكتبة في أي مكان في الرتبة األولى من حيث عدد 

اإلجابات، يليه ذلك المتعلق بإمكانية االستفادة من خدمات المكتبة في أي وقت، فذلك 

العمل عن  المتعلق بسرعة االستفادة من خدمات المكتبة، ثم ذلك المتمثل في بعد مكان

     . المكتبة، فذلك المتمثل في عدم الرضا عن الخدمات التقليدية المقدمة من طرف المكتبة

 ، ٪14.62، و ٪16.24: و قد تحصلت كل هذه األسباب على التوالي على النسب التالية

مع . من مجموع اإلجابات المسجلة بهذه الجامعة ٪13.53و  ٪13.71، و ٪14.44و 

 ٪46.62، و ٪49.07، و ٪49.69، و ٪55.21النسب تمثل على التوالي العلم بأن هذه 

 ٪38.03و من جهتهم، فقد اعتبر . من مجموع أفراد المبحوثين بهذه الجامعة ٪46.01و 

من مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة بأن إتاحة هذا النوع 

مرا ضروريا نظرا لصعوبة التنقل إلى من الخدمات من طرف مكتبة جامعتهم يعد أ

المكتبة، يليهم أولئك الذين يرجعون ذلك إلى اعتمادهم الكبير على الوسائل اإللكترونية 

من المجموع ذاته، مع اإلشارة إلى أن  ٪28.22للقيام بنشاطاتهم البحثية و العلمية بنسبة 

ئك الذين يرجعون ذلك إلى منهم ينتمون إلى التخصصات العلمية و التقنية، ثم أول 80.43٪

من ذات  ٪26.99عدم توفر الكافي للتنقل إلى المكتبة و االستفادة من خدماتها بنسبة 

بينما لم ترد أية إجابة عن الخدمات األخرى غير تلك الواردة في السؤال بهده . المجموع

دمات و فيما يلي شكل يوضح توزيع النسب المتعلقة بأسباب اعتبار تقديم الخ. الجامعة

اإللكترونية عن بعد من طرف الجامعة أمرا ضروريا من طرف األساتذة و الباحثين 

  :المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة، انطالقا من مجموعهم الكلي بها
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أسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف مكتبة : 190 الشكل رقم

انطالقا من مجموع  منتوري قسنطينةالمؤسسة التعليمية لدى األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة 
  الكلي بها

  
ن هذا، و قد سجلت نسبة استجابة ضعيفة عن هذا السؤال بالمدرسة العليا لألساتذة، إذ يمك

  :استعراض أهم النتائج المتعلقة بهذه المدرسة في النقاط التالية

عدم توفر الوقت للتنقل إلى المكتبة، و سرعة االستفادة من : اعتبرت األسباب التالية -

خدمات المكتبة و إمكاني االستفادة من خدمات المكتبة في أي وقت أهم األسباب التي تبرر 

     ف مكتبة المدرسة لدى أغلبية المجيبين بها، ضرورة إتاحة الخدمات عن بعد من طر

 .من مجموع أفراد مجتمع المجيبين لكل واحدة منها ٪45.45و المقدرة نسبتهم بـ 

كما اعتبر السبب المتمثل في إمكانية االستفادة من خدمات المكتبة في أي مكان ثاني  -

من ذات المجموع، يليه السبب المتعلق باالعتماد  ٪36.36أهم األسباب بحصوله على 

من  ٪27.27الكبير على الوسائل اإللكترونية في النشاطات البحثية و العلمية بنسبة 

من ذات  ٪09.09المجموع ذاته، ثم ذلك المتعلق بصعوبة التنقل إلى المكتبة بـ 

 .المجموع
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لعمل عن المكتبة و األسباب بينما لم ترد أية إجابة حول السبب المتعلق ببعد مكان ا -

 .األخرى غير تلك الواردة في السؤال بهذه المؤسسة التعليمية

الخدمات اإللكترونية عن بعد من طرف مكتبة المؤسسة  أما عن أسباب اعتبار إتاحة

التعليمية أمرا غير ضروري حسب رأي األساتذة و الباحثين المستجوبين، فقد جاءت نسبة 

ل ضعيفة جدا بالمؤسسات التعليمية المدروسة الثالث، حيث لم يتعدى االستجابة لهذا السؤا

 اثنانعدد اإلجابات بجامعة األمير عبد القادر األربع إجابات، توزعت على ثالث أسباب، 

المترتبة عن استعمال هذا النوع من  منها مرتبطة بالسبب المتعلق بالكلفة الباهظة

لق بعدم توفر التجهيزات الالزمة الستعمالها  الخدمات، بينما تحصل كل من السبب المتع

بينما لم يتعدى عدد . و عد توفر مهارة استعمالها و االستفادة منها على إجابة واحدة

: اإلجابات بجامعة منتوري قسنطينة التسع،توزعت على خمسة أسباب على النحو التالي

عمال هذه الخدمات،       أربع إجابات للسبب المتعلق بعدم توفر التجهيزات الالزمة الست

و إجابتين لكل من السببين المتعلقين بالكلفة الباهظة المترتبة عن استعمالها، و االكتفاء 

بالخدمات التقليدية المقدمة من طرف المكتبة، و إجابة واحدة لسبب المتعلق بصعوبة      

جابات الثالث، اثنان أما بالمدرسة العليا لألساتذة، فلم يتعدى عدد اإل. و تعقد استعمالها

منها للسبب المتعلق بعدم توفر التجهيزات الالزمة الستعمال هذه الخدمات، و واحدة لذلك 

  .المتعلق باالكتفاء بالخدمات التقليدية المقدمة من طرف المكتبة

ون في االستفادة و بغية معرفة طبيعة التسهيالت التي يرغب األساتذة و الباحثون المستجوب

منها من خالل الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية عبر موقعها 

    :  اإللكتروني، خصصنا الجداول التالية بدءا بذلك المتعلق بجامعة األمير عبد القادر
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  جامعة األمير عبد القادر
منها من خالل الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستك التعليمية عبر موقعها اإللكتروني في االستفادة ) بين(ما هي التسهيالت التي ترغب - 35.س

  :على اإلنترنت؟

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

تمكينك من البحث عن المعلومات و الوثائق و 
  47.05  08  00  00  50  02  40  04  40  02  الحصول عليها

إعطاءك المجال للتواصل و طرح أسئلتك و 
  05.88  01  00  00  00  00  00  00  20  01  استفساراتك و اإلجابة عليها

إعالمك و توجيهك و تكوينك على استخدام 
  41.17  07  00  00  50  02  37.5  03  40  02  المعلومات و طرق البحث عليها

منحـك فضـاءات و أدوات عمـل شخصيـة و 
  05.88  01  00  00  00  00  12.5  01  00  00  أمنـة

  تسهيـالت
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى 

  100  17  00  00  100  04  100  08  100  05  المـجمـوع

االستفادة منها من خالل الخدمات المتاحة عن بعد التسهيالت التي يرغب األساتذة و الباحثون المستجوبون بجامعة األمير عبد القادر في : 112 الجدول رقم
    من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية
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يتناول هذا الجدول آراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر حول 

بعد من طرف  نوع التسهيالت التي يفضلون االستفادة منها من خالل الخدمات المتاحة عن

مكتبة جامعتهم عبر موقعها اإللكتروني على اإلنترنت، حيث تم اقتراح أربعة أنواع من 

التسهيالت، يضم كل واحد منها بشكل ضمني مجموعة من الخدمات المترابطة فيما بينها، 

و ذلك قصد االقتراب أكثر من معرفة االحتياجات الفعلية لألساتذة و الباحثين نحو هذا 

إذ عبر أغلب األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة عن . ن الخدماتالنوع م

    رغبتهم في االستفادة من التسهيالت التي تمكنهم من البحث عن المعلومات و الوثائق 

من مجموع اإلجابات الواردة عن السؤال، مع العلم بأن  ٪47.05و الحصول عليها بنسبة 

كما سجلت التسهيالت . جموع مجتمع المبحوثين بهامن م ٪61.53هذه النسبة تمثل 

     و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات  اإلعالمالمتعلقة باالستفادة من خدمات 

من  ٪53.84من مجموع اإلجابات، و هي نسبة تعادل  ٪41.17و طرق البحث عنها 

تساوت النسب المتعلقة في حين . مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه الجامعة

   بالتسهيالت المتمثلة في الحصول على مجال للتواصل و طرح االستفسارات و األسئلة 

     و اإلجابة عليها، و تلك المتمثلة في الحصول على فضاءات و أدوات عمل شخصية 

من مجموع اإلجابات، بما يوازي  ٪05.88و آمنة، بتسجيل كل واحدة منهما على 

  .من مجموع مجتمع المبحوثين بهذه الجامعةفقط  07.69٪

  :و على صعيد آخر، يمكن تحليل النتائج المتعلقة بكل رتبة على حدا وفق النقاط التالية

اقتصرت اإلجابات الواردة عن فئة األساتذة المساعدين بهذه الجامعة على ثالث أنواع  -

   من التسهيالت، حيث تحصلت كل من تلك المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات 

و الوثائق و الحصول عليها، و تلك المتعلقة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام 

من مجموع أفراد هذه الفئة بهذه الجامعة لكل  ٪50ها على ليث عالبحطرق المعلومات و 

بينما تحصلت التسهيالت المتعلقة بالحصول على مجال للتواصل و طرح . واحدة منهما

 .من المجموع ذاته ٪25االستفسارات و األسئلة و اإلجابة عليها على 
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لدروس على ثالث كما اقتصرت اإلجابات المحصل عليها عن فئة األساتذة المكلفين با -

أنواع من التسهيالت، تحصلت من خاللها تلك المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات 

من مجموع أفراد هذه الرتبة بهذه الجامعة،  ٪66.66و الوثائق و الحصول عليها على 

باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات و طرق البحث تتبعها تلك المتعلقة 

من المجموع ذاته، فتلك ذات الصلة بالحصول على فضاءات و أدوات  ٪50ها بـ علي

 .من المجموع ذاته ٪16.66عمل شخصية و آمنة بـ 

كما اقتصرت كذلك اإلجابات المحصل عليها عن فئة األساتذة المحاضرين على نوعين  -

   و الوثائق من التسهيالت، متمثلتان في تلك المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات 

و الحصول عليها، و تلك ذات الصلة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام 

المعلومات و طرق البحث عليها، حيث عبر كل أفراد هذه الرتبة بجامعة األمير عبد 

في حين لم ترد أية . القادر عن رغبتهم في االستفادة من هذين النوعين من التسهيالت

و فيما يلي شكل يوضح . ال لدى فئة أساتذة التعليم العالي بهذه الجامعةإجابة عن هذا السؤ

توزيع النسب المتعلقة بأنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين 

المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من خالل الخدمات المتاحة عن بعد من طرف 

  :مجموع كل رتبة بهذه الجامعة مكتبة جامعتهم، حسب رتبهم و انطالقا من

  
أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة : 191 الشكل رقم

األمير عبد القادر من الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية انطالقا من 
مجموعهم بها
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  :النتائج المتعلقة بجامعة منتوري قسنطينة، فنوردها في الجدول التاليأما عن 

  
  جامعة منتوري قسنطينة

في االستفادة منها من خالل الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستك التعليمية عبر موقعها اإللكتروني ) بين(ما هي التسهيالت التي ترغب - 35.س
  :على اإلنترنت؟

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

تمكينك من البحث عن المعلومات و الوثائق و 
  34.15  111  20  07  33.92  19  36.62  63  35.48  22  الحصول عليها

إعطاءك المجال للتواصل و طرح أسئلتك و 
  28.61  93  31.42  11  26.78  15  31.97  55  19.35  12  استفساراتك و اإلجابة عليها

إعالمك و توجيهك و تكوينك على استخدام 
  23.38  76  25.71  09  30.35  17  18.6  32  29.03  18  المعلومات و طرق البحث عليها

منحـك فضـاءات و أدوات عمـل شخصيـة و 
  13.84  45  22.85  08  08.92  05  12.79  22  16.12  10  أمنـة

  تسهيـالت
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى 

  100  325  100  35  100  56  100  172  100  62  المـجمـوع

خالل الخدمات المتاحة عن بعد من  التسهيالت التي يرغب األساتذة و الباحثون المستجوبون بجامعة منتوري قسنطينة في االستفادة منها من: 113 الجدول رقم
  طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية
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على غرار النتائج الواردة في الجدول السابق، عبر أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين 

بجامعة منتوري قسنطينة على رغبتهم في االستفادة من التسهيالت ذات الصلة بالتمكن من 

من مجموع اإلجابات  ٪34.15لبحث عن المعلومات و الوثائق و الحصول عليها بـ ا

من مجموع أفراد مجتمع المبحوثين  ٪68.09الواردة عن هذا السؤال، و هي نسبة تمثل 

بهذه الجامعة، بينما تحصلت التسهيالت المتعلقة بالحصول على مجال للتواصل و طرح 

من مجموع اإلجابات، تليها تلك  ٪28.61االستفسارات و األسئلة و اإلجابة عليها على 

ث عليها بـ المتعلقة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات و طرق البح

من المجموع ذاته، فتلك المتعلقة بالحصول على فضاءات و أدوات عمل  23.38٪

و تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب . من المجموع نفسه ٪13.84شخصية و آمنة بـ 

من مجموع أفراد مجتمع  ٪27.6و  ٪46.62، و ٪57.05الثالث تمثل على التوالي 

  .المبحوثين بهذه الجامعة

آخر، يمكن استعراض أهم النتائج المتعلقة بكل رتبة على حدا في النقاط  و على صعيد

  :التالية

          تحصلت التسهيالت ذات الصلة بالتمكن من البحث عن المعلومات و الوثائق  -

و الحصول عليها على أكبر نسبة من اإلجابات لدى فئة األساتذة المساعدين، حيث بلغت 

الرتبة بهذه الجامعة، تليها تلك المتعلقة باإلعالم و التوجيه من مجموع أفراد هذه  53.65٪

من المجموع نفسه،  ٪43.9و التكوين على استخدام المعلومات و طرق البحث عليها بـ 

ثم تلك المرتبطة بالحصول على مجال للتواصل و طرح االستفسارات و األسئلة و اإلجابة 

علقة بالحصول على فضاءات و أدوات من المجموع ذاته، فتلك المت ٪29.26عليها بـ 

 .من المجموع ذاته ٪24.39عمل شخصية و آمنة بـ 

فضل أغلبية األساتذة و الباحثين المنتمين إلى فئة األساتذة المكلفين بالدروس بهذه  -

الجامعة تلك التسهيالت المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات و الوثائق و الحصول 

وعهم الكلي بهذه الجامعة، تليها تلك المتعلقة بالحصول على من مجم ٪75.9عليها بـ 

من  ٪66.25مجال للتواصل و طرح االستفسارات و األسئلة و اإلجابة عليها بـ 
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   المجموع نفسه، ثم تلك المتعلقة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات 

تلك المرتبطة بالحصول على من المجموع ذاته، ف ٪38.55و طرق البحث عليها بـ 

 .من ذات المجموع ٪26.5فضاءات و أدوات عمل شخصية و آمنة بنسبة 

أما فيما يتعلق بفئة األساتذة المحاضرين، فلم تخرج النتائج الواردة عنهم عن القاعدة،  -

   حيث عبر أغلبهم عن التسهيالت المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات و الوثائق 

من مجموع أفراد هذه الرتبة بجامعة منتوري قسنطينة، تليها  ٪76عليها بنسبة و الحصول 

باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات و طرق تلك التسهيالت المتعلقة 

من المجموع نفسه، ثم تلك المتعلقة بالحصول على مجال للتواصل  ٪68البحث عليها بـ 

من المجموع ذاته، فتلك  ٪60و اإلجابة عليها بـ و طرح االستفسارات و األسئلة 

من ذات  ٪20بالحصول على فضاءات و أدوات عمل شخصية و آمنة بـ  المرتبطة

 .المجموع

و على عكس الرتب األخرى، فقد فضل أغلبية أساتذة التعليم العالي بهذه الجامعة تلك  -

   سارات و األسئلة التسهيالت ذات الصلة بالحصول على مجال للتواصل و طرح االستف

   من مجموعهم الكلي بها، تليها تلك المرتبطة باإلعالم  ٪78.57و اإلجابة عليها بنسبة 

من  ٪64.28و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات و طرق البحث عليها بـ 

المجموع نفسه، ثم تلك المتعلقة بالحصول على فضاءات و أدوات عمل شخصية و آمنة 

      ، بينما تأتي تلك التسهيالت المتعلقة بالتمكن من البحث عن المعلومات ٪57.14بـ 

و فيما يلي . من ذات المجموع ٪50و الوثائق و الحصول عليها في الرتبة األخيرة بنسبة 

شكل يوضح توزيع النسب المتعلقة بأنواع التسهيالت التي يرغب األساتذة و الباحثون 

سنطينة في االستفادة منها من خالل الخدمات المتاحة عن المستجوبون بجامعة منتوري ق

بعد من طرف مكتبة جامعتهم، حسب رتبهم و انطالقا من مجموع أفراد كل رتبة بهذه 

 :الجامعة
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أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة : 192 الشكل رقم

الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية انطالقا من منتوري قسنطينة من 
  مجموعهم بها

  
   :كما يوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة بالمدرسة العليا لألساتذة
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  المدرسة العليا لألساتذة

خالل الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستك التعليمية عبر موقعها اإللكتروني في االستفادة منها من ) بين(ما هي التسهيالت التي ترغب - 35.س
  :على اإلنترنت؟

  اإلجابـة
  الـرتـبــة

  ٪  مج
  ٪ع.ت. أ  ٪  حم. أ   ٪  د. م   ٪  م. أ 

تمكينك من البحث عن المعلومات و الوثائق و 
  40  06  00  00  50  03  28.57  02  50  01  الحصول عليها

المجال للتواصل و طرح أسئلتك و إعطاءك 
  26.66  04  00  00  33.33  02  28.57  02  00  00  استفساراتك و اإلجابة عليها

إعالمك و توجيهك و تكوينك على استخدام 
  06.66  01  00  00  00  00  14.28  01  00  00  المعلومات و طرق البحث عليها

منحـك فضـاءات و أدوات عمـل شخصيـة و 
  26.66  04  00  00  16.66  01  28.57  02  50  01  أمنـة

  تسهيـالت
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  أخـرى 

  100  15  00  00  100  06  100  07  100  02  المـجمـوع

االستفادة منها من خالل الخدمات المتاحة عن بعد من التسهيالت التي يرغب األساتذة و الباحثون المستجوبون بالمدرسة العليا لألساتذة في : 114الجدول رقم 
  طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية
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على غرار الجدولين السابقين، عبر أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا 

من البحث عن  لألساتذة على رغبتهم في االستفادة من التسهيالت ذات الصلة بالتمكن

من مجموع اإلجابات، و هي نسبة  ٪40المعلومات و الوثائق و الحصول عليها بنسبة 

في حين تساوت نسب . من مجموع أفراد المبحوثين بهذه المدرسة ٪54.54تعادل 

اإلجابات المتعلقة بالتسهيالت ذات الصلة بالحصول على مجال للتواصل و طرح 

ة عليها، و تلك المتعلقة بالحصول على فضاءات و أدوات االستفسارات و األسئلة و اإلجاب

من مجموع اإلجابات، مع  ٪26.66عمل شخصية و آمنة بحصول كل واحدة منهما على 

ثم تأتي . من مجموع أفراد العينة بهذه المدرسة ٪36.36العلم بأن هذه النسبة توازي 

دام المعلومات و طرق البحث التسهيالت المتعلقة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخ

من  ٪09.09من مجموع اإلجابات، بما يوازي  ٪06.66عليها في الرتبة األخيرة بـ 

  .مجموع األساتذة و الباحثين المستجوبين بهذه المدرسة

  :و من جهة أخرى، نورد في النقاط التالية أهم النتائج المتعلقة بكل رتبة على حدا

  

اقتصرت اإلجابات الواردة عن فئة األساتذة المساعدين عن نوعين من التسهيالت،  -

    بإمكانية البحث عن المعلومات و الوثائق و الحصول عليها، متمثلين في تلك المتعلقة 

و تلك المتعلقة بالحصول على فضاءات و أدوات عمل شخصية و آمنة، حيث تحصلت 

 .موع أفراد هذه الرتبة بالمدرسة العليا لألساتذةمن مج ٪33.33كل واحدة منهما على 

 

      تساوت اإلجابات المتعلقة بالتسهيالت ذات الصلة بإمكانية البحث عن المعلومات  -

و الوثائق و الحصول عليها، و تلك المرتبطة بالحصول على مجال للتواصل و طرح 

حصول على فضاءات و أدوات االستفسارات و األسئلة و اإلجابة عليها، و تلك المتعلقة بال

عمل شخصية و آمنة لدى فئة األساتذة المكلفين بالدروس، بحصول كل واحدة منها على 

بينما بلغت نسبة اإلجابات المتعلقة . من مجموع أفراد هذه الرتبة بهذه المدرسة 66.66٪
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ق بالتسهيالت المرتبطة باإلعالم و التوجيه و التكوين على استخدام المعلومات و طر

 .من المجموع ذاته ٪33.33البحث عليها لدى هذه الفئة 

 

عبر كل األساتذة المحاضرين بالمدرسة العليا لألساتذة على رغبتهم في االستفادة من  -

بينما . التسهيالت ذات الصلة بإمكانية البحث عن المعلومات و الوثائق و الحصول عليها

يالت المتعلقة بالحصول على منهم عن رغبتهم في الحصول على التسه ٪66.66عبر 

مجال للتواصل و طرح االستفسارات و األسئلة و اإلجابة عليها، في حين بلغت نسبة 

   أولئك الذين يرغبون في االستفادة من التسهيالت ذات الصلة بالحصول على فضاءات 

    . من مجموع أفراد هذه الرتبة بهذه المدرسة ٪33.33و أدوات عمل شخصية و آمنة 

    فيما يلي شكل يوضح توزيع النسب المتعلقة بأنواع التسهيالت التي يرغب األساتذة و 

و الباحثون المستجوبون بالمدرسة العليا لألساتذة في االستفادة منها من خالل الخدمات 

المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية، حسب رتبهم و انطالقا من مجموع 

 :كل رتبة بهذه المدرسة
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أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة : 193 الشكل رقم

العليا لألساتذة من الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية انطالقا من مجموعهم 
  بها
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  :النتائج العامة للدراسة الميدانية

الموجه  باالستبيانفيما يلي عرض للنتائج العامة للدراسة الميدانية بشقيها المتعلقين 

        للمكتبيين لمعرفة واقع تقديم الخدمات اإللكترونية من طرف المكتبات المدروسة، 

الموجه لألساتذة و الباحثين لمعرفة احتياجات هذه الفئة لهذا النوع من  االستبيانو 

الخدمات، و هو ما سيمكننا من معرفة مدى تطابق و توافق الخدمات المقدمة من طرف 

المعبر عنها من طرف األساتذة و الباحثين  االحتياجاتالمكتبات الجامعية المدروسة مع 

  .اتجاه هذه الخدمات

 :الموجه للمكتبيين لالستبيانامة النتائج الع - 1

ا الدراسة الميدانية المتعلقة بالمكتبيين وفق محاور هفيما يلي أهم النتائج التي أفرزت

  :الموجه لهم االستبيان

النقص الكبير في الثقافة اإلدارية و التنظيمية لدى بعض المكتبيين المستجوبين، بفعل  - 

  جهلهم المالحظ في معرفة مختلف المصالح المكونة للمكتبة الجامعية و المحددة قانونا، 

، و هو ما يؤدي إلى و من ثم عدم إلمامهم بالمخطط التنظيمي للمكتبة التي يعملون بها

قي لدور كل مصلحة من مصالح المكتبة و مساهمته في تحقيق أهدافها عدم الفهم الحقي

  .اإلستراتيجية

) Back office(اوي في معدالت توزيع المكتبيين على المصالح الداخلية تسهناك  - 

المعنية ) Front office(ممثلة في مصلحتي االقتناء و المعالجة، و المصالح الخارجية 

في مصلحتي التوجيه و البحث البيبليوغرافي  بالمكتبات  بتقديم الخدمة المكتبية ممثلة

  .الجامعية المدروسة، مع اختالفات طفيفة على مستوى كل مكتبة على حدا

  .أغلبية المكتبيين المستجوبين يشاركون في تقديم الخدمة المكتبية -

مؤسسة أغلبية الفئات المستفيدة من خدمات المكتبات الجامعية المدروسة، تنتمي إلى ال -

  .التعليمية للمكتبة

أغلبية الوثائق المتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة هي عبارة عن وثائق  -

  .ورقية، تليها الوثائق اإللكترونية بنسبة ليست ببعيدة
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تعتبر فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية أكبر فئة مستعملة للوثائق  - 

  .المتاحة من طرف المكتبةاإللكترونية 

تعتبر الخدمات التقليدية الحضورية أهم الخدمات المقدمة من طرف المكتبات الجامعية  -

  .المدرسة، تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا فتلك المتاحة عن بعد

كثر استعماال من طرف و في السياق ذاته، تعتبر الخدمات التقليدية الحضورية األ -

يدين بمختلف فئاتهم، تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، فتلك المتاحة عن المستف

  .بعد

يستعمل األساتذة و الباحثون المنتمون إلى المؤسسة التعليمية الخدمات التقليدية  -

الحضورية و الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بشكل متساو، تليهما الخدمات اإللكترونية 

  .عد بنسبة أقل نسبياالمتاحة عن ب

تعتبر خدمات توفير فضاءات للمطالعة الداخلية و اإلعارة بشكليها الداخلي و الخارجي  -

  .أكثر الخدمات إتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة

و توفير حواسيب  CD-ROMتعتبر خدمات توفير المصادر اإللكترونية على وسائط  -

خدمات اإللكترونية المتاحة محليا إتاحة من طرف مرتبطة بشبكة اإلنترنت أكثر ال

  .المكتبات الجامعية المدروسة

ثمة تناقض في إجابات المكتبيين المستجوبين حول أكثر الخدمات اإللكترونية المتاحة  -

عن بعد إتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة، حيث اعتبر أغلبهم بأن خدمة 

هي أكثر هذه الخدمات إتاحة  (Opac Web)ح على الوب توفير الفهرس اإللكتروني المتا

بالدراسة، غير أنه في الواقع ال وجود لهذه الخدمة ضمن من طرف المكتبات المعنية 

الخدمات المقدمة من طرف المكتبات الجامعية الثالث عبر موقعها اإللكتروني على شبكة 

  .اإلنترنت

أهم أسباب عدم تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة يعتبر قلة اإلمكانيات المالية و المادية  -

  .عن بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين
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أغلبية المكتبيين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة الثالث يعتبرون بأن تقديم  -

 االحتياجاترورة تلبية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، و يرجعون ذلك إلى ض

  .الجديدة للمستفيدين

المالحظ كذلك هو عدم تحكم المكتبات الجامعية المدروسة الثالث في بيئتها  -

التكنولوجية، نظرا العتمادها على نظم آلية غير قابلة للتطوير، و من ثم، فهي ال تمكنها 

امعة منتوري فإذا كانت كل من ج. من تطوير خدماتها و اعتماد آليات عمل جديدة

قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة تعتمدان على برمجية وثائقية جاهزة، و هي برمجية 

Syngeb  المعتمدة من طرف عدد كبير من المكتبات الجامعية على المستوى الوطني، إال

إتاحتها  إمكانياتأنها ال تدعم إمكانية تطوير خدمات إلكترونية في بيئة الوب، و تبقى 

و هو ما وضع كل من . محدودة على األقل بالنسبة للنسخة الحالية لهذه البرمجية الشبكة

هاتين المكتبيتين في حالة انتظار صدور اإلصدار الجديد لهذه البرمجية للتمكن من تحقيق 

و هو أمر يؤثر بالتأكيد بشكل . طبعا و لو جزء بسيط من كل هذه التطلعات، إن توفر ذلك

لى برامج و مخططات تطورها المستقبلية و يضع عوائق كبيرة سلبي على المكتبة و ع

  .لتحقيقها

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر، و على الرغم من كونها من . أما عن مكتبة د -

بين المكتبات السباقة في مجال الحوسبة و تطبيق التكنولوجيات الجديدة في تسييرها وتقديم 

حيث توقفت  .المسيرة التي كانت تبدو واعدة في بدايتها خدماتها، إال أنها لم تواصل هذه

لحوسبة  األولى، عندما تم اعتماد برمجية وثائقية مصممة محليا تهاالمسيرة عند مرحلهذه 

و هو شأن الكثير من المكتبات التي بادرت للحوسبة  –مختلف إجراءات العمل بالمكتبة 

، غير أنه لم يتم العمل على  -خالل السبعينات من القرن الماضي بأمريكا و أوروبا 

هذه البرمجية أو استبدالها ببرمجية جاهزة تدعم التقنيات و المواصفات األساسية  تطوير

في ألمر الذي وضع هذه المكتبة و هو ا. من استيعاب التطورات المستقبلية تمكنهاالتي 

رجوع بسبب عدم إمكانية استرجاع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات التي مرحلة الال

التقنية  تدعمها البرمجية و تهجيرها إلى نظام آخر قائم على المواصفات و المعايير

 من الجيل فهارس اإللكترونيةفي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن الف. الدولية والشبكية
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. ، ال تزال مكتبة د)Catalogues intuitifs(عن الفهارس الذكية الخامس، و الرابع و

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية تتيح لروادها فهرسا إلكترونيا من 

        ).Interface en mode caractère(الجيل األول بواجهة عرض خطية 

 :ينساتذة و الباحثالموجه لأل ستبيانلالالنتائج العامة  - 2

فيما يلي أهم النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية المتعلقة باألساتذة و الباحثين وفق 

  :محاور االستبيان الموجه لهم

كل األساتذة و الباحثين المستجوبين يستعملون جهاز الحاسوب في مختلف نشاطاتهم  -

 . البحثية و العلمية، و هو ما يعبر عن قابليتهم الستعمال الخدمات المكتبية اإللكترونية

تعتبر فئة أساتذة التعليم العالي أكثر الفئات امتالكا لجهاز حاسوب مرتبط بشبكة   -

و ما يؤهلها أكثر الستعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد اإلنترنت بالمنزل، و ه

 . مقارنة بالرتب األخرى

تعتبر المكتبة أكثر األماكن استعماال من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين لغرض  -

 .استعمال جهاز حاسوب مرتبط بشبكة اإلنترنت بمكان عملهم

المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين  تعتبر الوسائل المكتوبة أهم وسائل االتصال -

 .المستجوبين في تداول المعلومات العلمية و التقنية، تليها الوسائل الشفوية فاإللكترونية

يعتبر البريد اإللكتروني أهم وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة من طرف األساتذة  -

 .تقنيةو الباحثين المستجوبين في تداول المعلومات العلمية و ال

تعتبر األسباب المتعلقة بسرعة و سهولة تداول المعلومات أهم األسباب التي تدفع  -

األساتذة و الباحثين المستجوبين إلى استعمال وسائل االتصال اإللكترونية لتداول 

 .المعلومات العلمية و التقنية

استعمال  بينما تعتبر قلة اإلمكانيات و الكلفة الباهظة أهم األسباب التي تحول دون -

 .وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين
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أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين ليسوا مطلعين على مبدأ النفاذ الحر إلى  -

المعلومات، و لم يسبق لهم أن أداعوا أو نشروا مقاالت في األرشيفات المفتوحة   و 

   .   الدوريات اإللكترونية المتاحة مجانا

تذة و الباحثين تعتبر الوثائق الورقية أكثر أنواع الوثائق استعماال من طرف األسا -

المستجوبين في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية، تليها الوثائق اإللكترونية بنسبة ليست 

 .ببعيدة

بالزمالء أهم طرق تعلم استعمال الوثائق  االستعانةتعتبر طريقة المحاولة و الخطأ و  -

     الجامعة اإللكترونية من طريقة األساتذة و الباحثين المبحوثين، و هو ما يؤكد غياب 

 .و المكتبة عن أداء هذه الوظيفة

تعتبر المصادر المتاحة على الخط غبر شبكة اإلنترنت األكثر استعماال من طرف  -

 .األساتذة و الباحثين المستجوبين

تعتبر مواقع الوب و الدوريات اإللكترونية أكثر المصادر المتاحة عبر اإلنترنت  -

 .ن المبحوثيناستعماال من طرف األساتذة و الباحثي

بينما تعد المراجع اإللكترونية و المحتويات المتخصصة أكثر أنواع المحتويات على  -

 .ساتذة و الباحثين المستجوبيناستعماال من طرف األ CD-ROMوسائط 

تشكل العوامل المرتبطة بالبعد الزمني أهم الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين  -

 .الوثائق اإللكترونية للقيام بمهامهم البحثية و العلميةالمستجوبين في استعمال 

يعتمد أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين على مكتبة مؤسستهم التعليمية بشكل  -

 .متوسط في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية

و في السياق ذاته، تعتبر الخدمات التقليدية الحضورية أكثر أنواع الخدمات استعماال  -

، تليها الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا فتلك رف األساتذة و الباحثين المستجوبينمن ط

 .المتاحة عن بعد

يعتبر كل من استعمال الفهارس الورقية و اإلعارة بشكليها الداخلي و الخارجي أكثر  -

  . أنواع الخدمات التقليدية المتاحة محليا استعماال من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين
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بينما يعتبر استعمال الفهرس اإللكتروني و الوثائق المرقمنة من طرف المكتبة أكثر  -

اإللكترونية المتاحة محليا استعماال من طرف األساتذة و الباحثين أنواع الخدمات 

 . المستجوبين

و ثمة مفارقة متعلقة بالخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، حيث اعتبر أغلبية األساتذة  -

و الباحثين المستجوبين بأن أكثر أنواع هذه الخدمات استعماال من طرفهم يتمثل في 

اح على الخط، على الرغم من عدم وجود هذه األداة عبر مواقع الفهرس اإللكتروني المت

 .المكتبات الجامعية المدروسة مثلما أشرنا إليه أعاله

    تعتبر الخدمات التقليدية الحضورية أكثر أنواع الخدمات المكتبية تناسبا مع طبيعة   -

المستجوبين، تليها الخدمات و متطلبات النشاطات البحثية و العلمية لألساتذة و الباحثين 

 .اإللكترونية المتاحة عن بعد فتلك المتاحة محليا

يعتبر أغلبية األساتذة و الباحثين المستجوبين بأن الخدمات اإللكترونية المقدمة من  -

طرف مكتبات مؤسساتهم التعليمية سواء كانت متاحة محليا أو عن بعد ال تتماشى مع 

 .علميةطبيعة احتياجاتهم البحثية و ال

 Opac)تعتبر الخدمات المتعلقة بالبحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب  -

Web)  و البحث في قواعد المعلومات و الدوريات اإللكترونية األكثر استعماال من طرف

 .األساتذة و الباحثين الذين يستعملون مواقع لمكتبات جامعية أخرى

ستجوبين بأن تقديم الخدمات اإللكترونية المتاحة عن يعتبر أغلبية األساتذة و الباحثين الم -

بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية يعد أمرا ضروريا، و يرجعون ذلك إلى إمكانية 

 .استعمال خدمات المكتبة في أي مكان و في أي وقت

    تعتبر الخدمات التي تدخل ضمن التسهيالت المتعلقة بتمكين البحث عن المعلومات  - 

      االستفساراتل عليها، و الحصول على مجال للتواصل و طرح األسئلة و و الحصو

و اإلجابة عليها، أكثر الخدمات رغبة فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين في 

 . حالة تقديم خدمات إلكترونية عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية
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 :النتائج العامة للدراسة الميدانية في ضوء الفرضيات - 

من خالل النتائج المحصل عليها في الدراسة الميدانية، يمكن عرض نتائج الفرضيات 

الثالث، من خالل معرفة مدى تحقق كل منها حسب ما تمليه نتائج المؤشرات المتعلقة بكل 

  : فرضية

 : نتيجة الفرضية األولى - 1

هذه الفرضية مفادها أن األساتذة و الباحثون بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة 

      يعتمدون بشكل كبير على وسائل االتصال اإللكترونية للنفاذ إلى المعلومات العلمية 

  :و تتمثل أهم مؤشراتها و نسبها فيما يلي .و التقنية و تداولها فيما بينهم

و هو ما يوضحه . المستجوبين يستعملون جهاز حاسوب كل األساتذة و الباحثين -

 .1.الجدول رقم س

فقط من األساتذة و الباحثين المستجوبين  ٪25.66بأن  2.كما يظهر الجدول رقم س -

كما تعتبر فئة أساتذة التعليم . يمتلكون جهاز حاسوب مرتبط بشبكة اإلنترنت بالمنزل

من مجموع هذه الفئة بعينة  ٪66.66العالي أكثر الفئات امتالكا لهذه الوسيلة بالمنزل بـ 

 .الدراسة

األساتذة و الباحثين الذين بأن نسبة  5.و في السياق ذاته، يظهر الجدول رقم س -

يستعملون وسائل االتصال اإللكترونية في تداول المعلومات العلمية و التقنية ال تتجاوز 

تسبقها كل من الوسائل المكتوبة و الوسائل . من مجموع أفراد العينة المدروسة 31.55٪

 .الشفوية في الرتبتين األولى و الثانية بنسب أعلى

بان األساتذة و الباحثين الذين سبق لهم نشر مقاالت في  12.يظهر الجدول رقم س -

كما اتضح . فقط من مجموعهم الكلي ٪12.29دوريات إلكترونية متاحة مجانا ال تتجاوز 

فقط من المجموع ذاته سبق لهم إيداع مقاالت في المستودعات  ٪02.45كذلك بأن 

كاديمي بشكل عام بوجود و هو ما يبرهن عن ضعف إدراك المجتمع العلمي و األ. الرقمية

 .هذه األدوات االتصالية الجديدة
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للدراسة غير محققة، على من خالل المؤشرات السابقة و نسبها، نجد بأن الفرضية األولى 

اعتبار بأن اإلعتماد على وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين 

ال يرقى إلى مستوى االعتماد الكبير المستجوبين في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية 

مقارنة بالوسائل المكتوبة و الشفوية، حيث يمثل هذا المؤشر الشرط األساسي لتحقيق هذه 

و هو ما يدعو إلى ضرورة اإلهتمام بترقية و نشر و تعميم استعمال وسائل . الفرضية

من إيجابيات و فوائد  االتصال اإللكترونية في األوساط البحثية و األكاديمية، نظرا لما لها

   .   على مردود العمل البحثي و العلمي بشكل عام

 :نتيجة الفرضية الثانية  - 2

هذه الفرضية مفادها بأن مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة تعتمد بشكل كبير 

كعنصر أساسي ضمن بشكليها المتاحة محليا و عن بعد على الخدمات اإللكترونية 

  :العرض الشامل لخدماتها، و تتمثل أهم مؤشراتها و نسبها فيما يلي استراتيجيات

بان الوثائق اإللكترونية هي ثاني أهم أنواع الوثائق  8.تظهر نتائج الجدول رقم س -

إتاحة من طرف المكتبات الجامعية المدروسة بعد الوثائق الورقية، حسب رأي المكتبيين 

 .موعهم الكليمن مج ٪90المستجوبين الذين بلغت نسبتهم 

بأن نصف عينة المكتبيين المستجوبين يعتبرون  9.كما اتضح من خالل الجدول رقم س -

 .من مجموع الرصيد الوثائقي للمكتبات المدروسة ٪25بأن الوثائق اإللكترونية ى تتجاوز 

من المكتبيين المستجوبين بأن مكتبة مؤسستهم التعليمية  ٪65و في السياق ذاته، اعتبر  -

من ذات العينة عن الخدمات  ٪85ات إلكترونية متاحة عن بعد، بينما عبر تقدم خدم

 .اإللكترونية المتاحة محليا

و عالوة على ما لوحظ من ضعف في المحتوى المعلوماتي و الخدماتي للصفحات  -

 12.اإللكترونية للمكتبات الجامعية المدروسة على شبكة اإلنترنت، يظهر الجدول رقم س

تبية المتاحة محليا هي ثاني أهم أنواع الخدمات إتاحة من طرف هذه بان الخدمات المك

 .المكتبات، بعد الخدمات التقليدية الحضورية، و قبل الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد
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من خالل المؤشرات السابقة و نسبها، نجد بأن الفرضية الثانية للدراسة غير محققة، 

إتاحة المجموعات اإللكترونية مقارنة  بالنظر إلى ما لوحظ من ضعف في نسبة

باإلضافة إلى ضعف المحتوى المعلوماتي و الخدماتي المتاح عن . بالمجموعات الورقية

بعد، و كذا االستعمال الضعيف للخدمات اإللكترونية المتاحة محليا مقارنة بنظيرتها 

ات الجامعية التقليدية الحضورية التي تطغى بشكل كبير على النظام الخدماتي للمكتب

  . المدروسة

 :نتيجة الفرضية الثالثة - 3

من طرف هذه الفرضية مفادها بأن الخدمات اإللكترونية بشكليها المتاحة محليا و عن بعد 

احتياجات األساتذة  ةكبير درجةتلبي بمكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة 

و تتمثل . أنماط تواصلهم العلمي تماشيا مع تغيرالمنتمين إلى هذه المؤسسات والباحثين 

  :أهم مؤشراتها و نسبها فيما يلي

استنادا إلى ما تم استنتاجه سابقا من ضعف في العرض المتعلق بالخدمات اإللكترونية،  -

ال سيما تلك المتاحة عن بعد من طرف المكتبات الجامعية المدروسة، فقد عبر كما يوضح 

ذة و الباحثين المستجوبين عن استعمالهم فقط من األسات ٪16.04 23.الجدول رقم س

للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية، مقابل 

، و هي نسبة أولئك الذين عبروا عن استعمالهم للخدمات اإللكترونية المتاحة 59.89٪

 .محليا

يبين عن من األساتذة و الباحثين المج ٪62.68بأن  28.و يوضح الجدول رقم س -

السؤال الخاص بهذا الجدول، يعتبرون بأن الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف 

 .مكتبة مؤسستهم التعليمية ال تتماشى مع طبيعة احتياجاتهم البحثية و العلمية

و هو األمر ذاته بالنسبة للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، حيث يظهر الجدول رقم  -

من األساتذة و الباحثين المجيبين عن السؤال الخاص بهذا الجدول،  ٪88.31بأن  29.س

 .هذا النوع من الخدمات ال يتماشى مع طبيعة احتياجاتهم البحثية و العلمية يعتبرون بأن
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من خالل المؤشرات السابقة و نسبها، نجد بأن الفرضية الثالثة هي كذلك غير محققة، 

بالنظر إلى ضعف استعمال الخدمات اإللكترونية بشكليها المتاحة محليا و عن بعد من 

طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين، باإلضافة إلى تعبيرهم الصريح عن عدم تلبيتها 

 . لعلميةالحتياجاتهم البحثية و ا
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  :الدراسة اقتراحات

  :النقاط التاليةتتمثل اقتراحات الدراسة في  إنف ،لنتائج المتوصل إليهاا على ضوء

العمل على تطوير و تشجيع المبادرات و الجهود الرامية إلى تحفيز و تدريب المجتمع  -1

العلمي و األكاديمي بمختلف مكوناته على استعمال وسائل االتصال اإللكترونية لما لها من 

  .دور في دفع العمل البحثي و التعليمي و تطويره

ما فيهم األساتذة و الباحثين تعريف مختلف مكونات المجتمع العلمي و األكاديمي ب -2

بمختلف الحركات و المبادرات الرامية إلى تسهيل النفاذ الحر و المفتوح إلى المعلومات 

  .العلمية و التقنية على مختلف المستويات سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو عالمية

مي بما فيهم في السياق ذاته، تعريف مختلف مكونات المجتمع العلمي و األكادي -3

األساتذة و الباحثين بمختلف الوسائل و األدوات الموظفة من طرف هذه المبادرات، التي 

ترمي إلى تحقيق مبدأ النفاذ الحر للمعلومات بدون عوائق مالية أو تقنية مثل األرشيفات 

كيفية المشاركة في إثراءها كوينهم حول المفتوحة و الدوريات اإللكترونية المجانية، و ت

  .واإلفادة منها

توفير الوسائل التكنولوجية الالزمة التي تمكن األساتذة و الباحثين بمؤسسات التعليم  -4

كتوفير أو المهنية،  االجتماعيةالعالي المدروسة من التواصل فيما بينهم، سواء في بيئتهم 

نزل سواء في مكان العمل أو في الم عل سبيل المثال، إمكانيات الربط بشبكة اإلنترنت

لتمكينهم من اإلفادة من المصادر و الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد في أحسن 

  .الظروف

تأكيد دور مؤسسات التعليم العالي و مكتباتها في المساهمة الفعالة في هذه الحركية،  -5

فضال عن تفعيل دورها في تكوين و تدريب مختلف مكونات المجتمع العلمي و األكاديمي 

بما فيهم أولئك المنتمين إلى تخصصات العلوم األدبية  – بما فيهم األساتذة و الباحثين

على استخدام األدوات الموظفة لتحقيق مبدأ النفاذ الحر  -ماعية واإلنسانية و االجت

للمعلومات، ناهيك عن ضرورة تكوينهم و تدريبهم على استعمال المصادر و الخدمات 

  .اإللكترونية بمختلف أشكالها و اإلفادة منها
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 العمل على تصميم و توفير بوابات معلوماتية جامعية، تمكن األساتذة و الباحثين من -6

التواصل فيما بينهم سواء على نطاق المحلي أو الوطني و حتى العالمي، تتوفر على 

   .أدوات العمل البحثي و العلمي على غرار ما توفره المختبرات العلمية التعاونية

داف دور المكتبات الجامعية كنظم توثيقية تلعب دورا أساسيا في تحقيق األهتأكيد  -7

، من خالل دعمها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من تحقيق ةالبحثية و التعليمية للجامع

  .تلك األهداف

على مبادئ اإلدارة العلمية و إكسابهم تأكيد دور أقسام المكتبات في تكوين خريجيها  -8

الجيد مع محيطهم المهني و استيعاب دورهم  االنخراطثقافة تسييرية و تنظيمية تمكنهم من 

  .كعناصر فاعلة في التخطيط للخدمات المكتبية و متابعتها و تنفيذها و تقييمها

تأكيد دور المكتبات الجامعية في ضرورة العمل على التكوين المستمر لمختلف  -9

التكنولوجية، مواردها البشرية بما فيهم المكتبيين المتخصصين، على المستجدات العلمية و 

و الرهانات و التحديات الجديدة التي تواجه المكتبات و المهنة المكتبية، بشكل يمكنهم من 

بشكل  همبآداءهم المهني و تحسين خدمات االرتقاءمسايرة و استيعاب هذه التطورات، و 

  .يتناسب مع متطلبات العصر

كتبات مؤسسات التعليم إعادة النظر في استراتيجيات الحوسبة المعتمدة من طرف م -10

و التي تمثل البرمجيات الوثائقية  –العالي بمدينة قسنطينة، من خالل اعتماد نظم آلية 

تمكنهم من تحسين آداءهم المهني من  - لها المفتوحة المصدر إحدى أهم البدائل الممكنة

دة ذات جهة، و تحسين الخدمات المتاحة حاليا، باإلضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية جدي

    .قيمة مضافة تمكنهم من االقتراب أكثر من تلبية احتياجات روادها

إذ يتعين على كل من مكتبتي جامعة منتوري قسنطينة و المدرسة العليا لألساتذة  -

المنتظرة في إطار مشروع  Syngebاإلسراع في الحصول على اإلصدار الجديد لبرمجية 

RIBU1 على 2ط و الشرق الجزائرية بالوسالجامعي ، الذي يجمع مجموعة من المكتبات ،

أو أن يتم اعتماد برمجية . أمل أن يستجيب هذا اإلصدار الجديد للتطلعات المنتظرة منه

                                                             
1 Réseau Interuniversitaire des Bibliothèques Universitaires. 

  .معلومات مستقاة من مدیرتي مكتبیتي جامعة منتوري قسنطینة و المدرسة العلیا لألساتذة في إطار المقابلتین اللتین أجریتا معھما 2
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وثائقية أخرى قائمة على المواصفات و المعايير التقنية و الشبكية التي تجعلها قابلة 

ضمن بيئة عمل المكتبة، مع العمل على  إدماجهاالستيعاب التطورات التقنية المستقبلية و 

  .حل مشكلة تهجير قاعدة البيانات التي يدعمها النظام الحالي إلى النظام الجديد

أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية السير . كما يتوجب على مكتبة د -

 –حليا كخطوة أولى ذاته، من خالل التخلي على البرمجية الحالية المصممة م االتجاهفي 

، – 1و هو ما يوصي به الكثير من الخبراء و المختصين في مجال حوسبة المكتبات

والعمل على اعتماد برمجية وثائقية جديدة جاهزة تتصف بالمواصفات المشار إليها أعاله، 

المخزنة في قاعدة بيانات البرمجية " األسيرة " مع محاولة حل مشكلة استرجاع البيانات 

  .لية و تهجيرها إلى النظام الجديدالحا

مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة على بلورة عرض ضرورة أن تعمل مكتبات  -11

خدماتي منسجم يمكن من إتاحة المصادر الورقية و اإللكترونية بشكل متكامل تحقيقا لمبدأ 

ن الخدمات التي تشكل نموذج التعايش بي) Bibliothèque hybride(المكتبة الهجينة 

  .التقليدية و اإللكترونية

على اعتماد سياسات مدروسة ضرورة أن تعمل مكتبات مؤسسات التعليم العالي  -12

مبنية على إدراك واعي لالحتياجات الفعلية لمختلف فئات المستفيدين، فيما يتعلق باقتناء أو 

 هاو كيفية إدماجها ضمن عرض ،الحصول على تراخيص النفاذ للمصادر اإللكترونية

   .الوثائقي و الخدماتي الشامل

في السياق ذاته، على مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة أن تعمل على  -13

اقتناء أو الحصول على تراخيص النفاذ للمصادر اإللكترونية في شكل تكتالت مكتبية، 

التسهيالت في اإلفادة من هذه المصادر بهدف تقليص الكلفة و الحصول على أكبر قدر من 

  .خدمة لمصالح روادها

ضرورة تعريف مختلف مكونات المجتمع العلمي و األكاديمي بما فيهم األساتذة  -14

 والباحثين بالمصادر اإللكترونية المتاحة من طرف مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة

                                                             
1 DUCHEMIN Pierre-Yves. L’art d’informatiser une bibliothèque : Guide pratique. Paris : Editions du Cercle de la 
Librairie, 2000. P.279.  
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تعمالها، و اعتماد تقنيات البحث ، و العمل على تسهيل الوصول إليها و اسقسنطينة

الوثائقي المحسب التي تمكن من مساءلتها و اإلفادة منها بشكل موحد مثل البوابات و تقنية 

  .الرابط المفتوح

ضرورة أن تعمل مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة على تطوير  -15

سواء المحلية أو المتاحة عن  خدماتها، و أن تخطط لتطوير و إتاحة الخدمات اإللكترونية

بعد، بشكل تدريجي وفق أولويات مبنية على معرفة جيدة لسلوكيات المستفيدين 

  .واحتياجاتهم المستفيدين

 ضرورة أن تعمل مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة على تطوير -16

ا المتاحة عن بعد خدماته محتوى صفحاتها اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت، و تطوير

. بشكل تدريجي، وفق األولويات المعبر عنها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين

من خالل إتاحة و توفير األدوات التي تسهل البحث عن المعلومات و الوثائق ممثلة بشكل 

الذي يشكل األولوية ) OpacWeb(أساسي في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 

مكن المستفيد ثم إتاحة الخدمات المرجعية اإلفتراضية و الخدمات الشخصية التي تاألولى، 

التسهيالت و من العمل في بيئته المعلوماتية الخاصة، و ما إلى ذلك من الخدمات 

     .األخرى

ضرورة العمل على تذليل كل العوائق و الصعوبات التي تحول دون اإلفادة الجيدة  -17

بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة للمصادر و الخدمات لألساتذة و الباحثين 

  .اإللكترونية من خالل توفير جو مهني و خدماتي محفز و مالئم

ضرورة أن تعمل مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة على الرصد  -18

الناجمة عنها المستمر للمستجدات و التغيرات ذات العالقة بمهامها و أهدافها، و التحديات 

و وضع االستراتيجيات التي تمكن من مواجهتها . سواء على النطاق المحلي أو العالمي

  .والتأقلم معها

و في السياق ذاته، يتعين على مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة  -19

دراسات اإلحاطة المستمرة بسلوكيات روادها و احتياجاتهم المعلوماتية، من خالل إجراء ال
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و تكييف خدماتها سواء كانت تقليدية أو من حصرها و فهمها، نهم كو المسوحات التي تم

  .وفق المتطلبات الحالية و المستقبليةإلكترونية 
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  :خاتمة

أصبحت الخدمات اإللكترونية بشكليها المتاح حضوريا أو عن بعد تشكل جزءا 

تمكنها من تقديم  أنهاذلك . وهاما ضمن المنظومة الخدماتية للمكتبات الجامعية أساسيا

ل الدائم و المستمر مع كل اصخدمات ذات قيمة مضافة، و نسج عالقة متينة تتسم بالتو

بل فن . خدماتها سواء على نطاق محيطها المباشر أو غير المباشرالفئات المستفيدة من 

الرؤية المستقبلية للمكتبات الجامعية في القرن الواحد و العشرين، تضعها في صدارة 

مستويات الجودة  بأرقىلكترونية إلالهيئات والمنظمات المنتجة و العارضة للخدمات ا

  .والفعالية

و باحثا بمؤسسات  أستاذا 187مكتبيا و  20لى عينة و قد كشفت هذه الدراسة المطبقة ع

جامعتي األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية : التعليم العالي بمدينة قسنطينة، ممثلة في

كشفت هذه . اإلنسانيةلآلداب و العلوم  لألساتذةومنتوري قسنطينة، و المدرسة العليا 

سسات لم تنصل بعد إلى مستوى تقديم الدراسة بأن المكتبات الجامعية التابعة لهذه المؤ

عرض لخدمات إلكترونية يرقى إلى تطلعات و احتياجات األساتذة و الباحثين المستفيدين 

من خدماتها، بسبب ضعف المحتوى المعلوماتي و الخدماتي الذي تتيحه عبر صفحاتها 

بة التي على شبكة اإلنترنت من جهة، باإلضافة إلى التخطيط غير الجيد لمشاريع الحوس

قامت بها، و التي جاءت لسد احتياجات ظرفية و آنية، دون النظر إلى تأثيرها على 

و هو ما أدى بها إلى استعمال نظم . الخدمات المقدمة على المدى المتوسط و البعيد

وبرمجيات أصبحت تشكل اليوم حاجزا أمام تطوير خدماتها و إتاحة خدمات جديدة 

  .تياجات الحالية و المستقبليةتتماشى مع المتطلبات و االح

بخدماتها بشكل عام و بخدماتها اإللكترونية  االرتقاءو من ثم، فإن تمكين هذه المكتبات من 

على وجه التحديد، يتطلب منها توفير الوسائل و اإلمكانيات البشرية و المادية 

لمتعلق والتكنولوجية، و إعادة النظر في استراتيجياتها التطورية، خاصة في شقها ا

بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات، من خالل تبني المرونة في التعامل معها، و وضع 

خطط و استراتيجيات مبنية على إدراك واعي لالحتياجات الحالية و المستقبلية، تهدف إلى 

من مبدأ الحوسبة  االنتقالو . استغاللها الجيد على المستوى القريب و المتوسط و البعيد
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هدف إلى تحسين كخيار استراتيجي يحوسبة، إلى مبدأ الحوسبة المستمرة من أجل ال

  .الخدمات و مواكبتها لتطلعات و احتياجات المستفيدين بشكل مستمر

و أخيرا، فإن هذه الدراسة تعتبر بمثابة دعوة صريحة إلجراء بحوث و دراسات تصب 

م اآلليات الضرورية خاصة و أن الخدمات اإللكترونية تشكل إحدى أهفي هذا السياق، 

إلرساء أسس و دعائم ما يسمى بمجتمع المعلومات أو مجتمع المعرفة، من خالل دعمها 

للمشاريع و الجهود الرامية إلى تحقيق اإلدارة و الحكومة اإللكترونية، على غرار 

بالجزائر،  2013المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الحكومة اإللكترونية مع مطلع سنة 

تكنولوجيا المعلومات و االتصال مع مجموعة من  والمبرمة بين وزارة البريد  واالتفاقيات

لخلق و تقديم مثل هذه  الوزارات األخرى من بينها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

؟ و ما هو موقعها االتفاقياتفما هو موقف المكتبات الجامعية الجزائرية من هذه . الخدمات

ي هذه الحركية؟ و كيف يمكن لها أن تستفيد من هذه البرامج و المشاريع و دورها ف

أساسي  عنصرك تفرض وجودهاعن الحاجة و  فائضةلتطوير خدماتها، حتى ال تبقى 

هذه قضايا و أسئلة و غيرها كثير، ندعو . فعال في المجتمع المعلوماتي المعاصر؟و

راستها للوقوف على واقع مكتباتنا مجتمع الباحثين و المتخصصين إلى البحث فيها و د

        .الجامعية و محاولة االرتقاء بها و تطويرها
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  إلى الجامعة بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

324  

من طرف  نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة  56
  فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

326  

نسب استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين   57
إلى المدرسة العليا بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حسب رأي 

  المكتبيين المستجوبين

328  

ونية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة من نسب استعمال الوثائق اإللكتر  58
  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

330  

أنواع الخدمات المقدمة بكل مكتبة من المكتبات الجامعية المدروسة من مجموع   59
  عينة المكتبيين المستجوبين

333  

الجامعية المدروسة حسب رأي درجة أهمية الخدمات التقليدية بالمكتبات   60
  المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

335  

درجة أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات الجامعية المدروسة   61
  حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

336  

بعد بالمكتبات الجامعية المدروسة  درجة أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن  62
  حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

338  

أحمد عروة . توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة د  63
  حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

339  

واع الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أن  64
  قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

340  

توزيع نسب ترتيب درجة أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة المدرسة العليا   65
لألساتذة بقسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم 

  الكلي

341  
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أهمية الخدمات التقليدية بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب درجة االستعمال   66
من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم 

  الكلي

343  

أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب   67
المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين  درجة االستعمال من طرف

  انطالقا من مجموعهم الكلي

344  

أهمية الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب   68
درجة االستعمال من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

  انطالقا من مجموعهم الكلي

345  

أحمد عروة حسب درجة استعمالها من . خدمات المكتبية بمكتبة دأهمية أنواع ال  69
  طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من مجموعهم الكلي

346  

أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة حسب درجة   70
انطالقا من  استعمالها من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين

  مجموعهم الكلي

347  

أهمية أنواع الخدمات المكتبية بمكتبة مدرسة األساتذة بقسنطينة حسب درجة   71
استعمالها من طرف المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين انطالقا من 

  مجموعهم الكلي

348  

فئات أحمد عروة من طرف . توزيع نسب استعمال الخدمات التقليدية بمكتبة د  72
  المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي

351  

أحمد عروة . توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة د  73
من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم 

  الكلي

352  

أحمد . المتاحة عن بعد بمكتبة د توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية  74
عروة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من 

  مجموعهم الكلي

354  

أحمد عروة من طرف فئة . توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة د  75
األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من 

  اإلجابات المتعلقة بهذه الفئةمجموع 

355  

أحمد عروة من طرف فئة . توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة د  76
األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من 

  مجموعهم الكلي

355  

نة من توزيع نسب استعمال الخدمات التقليدية بمكتبة جامعة منتوري قسنطي  77
  طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي

357  

توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة جامعة منتوري   78
قسنطينة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من 

  مجموعهم الكلي

358  

أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة جامعة توزيع نسب استعمال   79
منتوري قسنطينة من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

  من مجموعهم الكلي

360  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من طرف   80
ة حسب رأي المكتبيين المستجوبين فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامع

  من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة

361  
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توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة جامعة منتوري قسنطينة من طرف   81
فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين المستجوبين 

  من مجموعهم الكلي

361  

عمال الخدمات التقليدية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة توزيع نسب است  82
من طرف فئات المستفيدين حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم 

  الكلي

363  

توزيع نسب استعمال الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة المدرسة العليا   83
حسب رأي المكتبيين المستجوبين لألساتذة بقسنطينة من طرف فئات المستفيدين 

  من مجموعهم الكلي

364  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة   84
من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المدرسة حسب رأي المكتبيين 

  المستجوبين من مجموع اإلجابات المتعلقة بهذه الفئة

365  

يع نسب استعمال أنواع الخدمات بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة توز  85
من طرف فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى الجامعة حسب رأي المكتبيين 

  المستجوبين من مجموعهم الكلي

366  

متوسط نسب استعمال أنواع الخدمات بالمكتبات الجامعية المدروسة حسب رأي   86
  ستجوبينالمكتبيين الم

367  

متوسط نسب استعمال أنواع الخدمات بالمكتبات الجامعية المدروسة من طرف   87
فئة األساتذة و الباحثين المنتمين إلى المؤسسة التعليمية حسب رأي المكتبيين 

  المستجوبين

370  

أحمد عروة . نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة د  88
  المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكليحسب رأي 

379  

نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة جامعة منتوري   89
  قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي

380  

نسب تقديم أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا بمكتبة المدرسة العليا   90
  ذة بقسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكليلألسات

381  

أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات   91
  الجامعية المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين

395  

. أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة د  92
  أحمد عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها

396  

أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة جامعة   93
  منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها

397  

أسباب عدم إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف مكتبة   94
  لألساتذة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بهاالمدرسة العليا 

398  

مدى اعتبار بأن إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف المكتبات   95
  الجامعية المدروسة أمرا ضروريا حسب رأي المكتبيين المستجوبين

400  

المكتبات مدى اعتبار بأن إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من طرف   96
الجامعية المدروسة أمرا ضروريا حسب رأي المكتبيين المستجوبين حسب 

  رتبهم

401  

أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية   97
  المدروسة حسب رأي المكتبيين المستجوبين من مجموعهم الكلي

404  
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أحمد . ية المتاحة عن بعد بمكتبة دأسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترون  98
  عروة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي

405  

أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة جامعة   99
  منتوري قسنطينة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي

406  

الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بمكتبة المدرسة أسباب ضرورة إتاحة   100
  العليا لألساتذة حسب رأي المكتبيين المستجوبين بها من مجموعهم الكلي

406  

أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية   101
من  المدروسة حسب رأي فئة ملحقي المكتبات الجامعية المستجوبين بها

  مجموعهم الكلي

408  

أسباب ضرورة إتاحة الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد بالمكتبات الجامعية   102
المدروسة حسب رأي فئة محافظي المكتبات الجامعية المستجوبين بها من 

  مجموعهم الكلي

409  

ن امتالك الربط باإلنترنت حسب فئات األساتذة الباحثين المستجوبين انطالقا م  103
  المجموع الكلي لكل فئة

413  

امتالك جهاز الحاسوب بالمنزل من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين حسب   104
  كل مؤسسة تعليمية على حدا

414  

إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين   105
  المستجوبين

417  

العمل حسب رأي األساتذة الباحثين  إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان  106
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية حدا

419  

أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين   107
  المستجوبين من مجموعهم الكلي

422  

أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين   108
  بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكليالمستجوبين 

423  

أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين   109
  المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي

424  

أماكن استعمال جهاز الحاسوب بمكان العمل حسب رأي األساتذة الباحثين   110
  بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكليالمستجوبين 

425  

أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين من   111
  مجموعهم الكلي

428  

األساتذة المساعدين المستجوبين فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف   112
  من مجموعهم الكلي

429  

المكلفين بالدروس المستجوبين من فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف   113
  مجموعهم الكلي

429  

األساتذة المحاضرين المستجوبين فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف   114
  من مجموعهم الكلي

430  

المستجوبين أساتذة التعليم العالي فئة أماكن استعمال شبكة اإلنترنت من طرف   115
  من مجموعهم الكلي

430  

أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة   116
  األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي

431  
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أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة   117
  الكليمنتوري قسنطينة من مجموعهم 

432  

أماكن استعمال شبكة اإلنترنت حسب رأي األساتذة الباحثين المستجوبين   118
  بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي

433  

وسائل االتصال المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين حسب درجة   119
  األهمية من مجموعهم الكلي

435  

اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة وسائل االتصال استعمال   120
  الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي

437  

وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة استعمال   121
  الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي

438  

وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية من طرف األساتذة ال استعم  122
  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي

439  

وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية األولى من طرف استعمال   123
رتبهم من األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر حسب 

  المجموع الكلي لكل رتبة

442  

وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية األولى من طرف استعمال   124
األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة حسب رتبهم من 

  المجموع الكلي لكل رتبة

443  

األولى من طرف وسائل االتصال اإللكترونية حسب درجة األهمية استعمال   125
األساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب رتبهم من 

  المجموع الكلي لكل رتبة

444  

وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف   126
  األساتذة الباحثين المستجوبين بالمكتبات الجامعية المدروسة من مجموعهم الكلي

447  

وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف   127
  األساتذة الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي

448  

وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف   128
  بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلياألساتذة الباحثين المستجوبين 

448  

وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى من طرف   129
  األساتذة الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي

449  

ن طرف وسائل االتصال اإللكترونية المستعملة حسب درجة األهمية األولى م  130
األساتذة الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية حسب رتبهم من مجموع كل 

  رتبة

451  

وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين  أسباب استعمال  131
  المستجوبين من مجموعهم الكلي

455  

ن وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثي أسباب استعمال  132
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

456  

وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين  أسباب استعمال  133
  المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل رتبة

457  

الباحثين وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة  أسباب عدم استعمال  134
  المستجوبين من مجموعهم الكلي

461  
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وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين  أسباب عدم استعمال  135
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

462  

الباحثين وسائل االتصال اإللكترونية من طرف األساتذة  أسباب عدم استعمال  136
  المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل رتبة

464  

أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار   137
  نشاطاتهم البحثية و العلمية من مجموعهم الكلي

472  

أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار   138
طاتهم البحثية و العلمية بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا من نشا

  مجموعهم الكلي بكل منه

473  

أنواع الوثائق المستعملة من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في إطار   139
  نشاطاتهم البحثية و العلمية رتبهم من مجموعهم الكلي بكل منها

474  

الوثائق من طرف األساتذة الباحثين  وتيرة استعمال كل نوع من أنواع  140
  المستجوبين في إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية من مجموعهم الكلي

477  

وتيرة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين المستجوبين في   141
إطار نشاطاتهم البحثية و العلمية بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم 

  ل منهاالكلي بك

479  

طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين   142
  المستجوبين من مجموعهم الكلي

482  

طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين   143
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

484  

طرق اكتساب مهارة استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة الباحثين   144
  المستجوبين حسب رتبهم من المجموع الكلي بكل منها

485  

أنواع الوثائق اإللكترونية المستعملة و وتيرة استعمالها من طرف األساتذة   145
  الباحثين المستجوبين من مجموعهم الكلي

488  

  معدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية حسب وتيرة استعمالها من طرف  146
  األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة 

492  

نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها بشكل دائم من طرف األساتذة   147
  الباحثين المستجوبين حسب رتبهم من مجموع كل منه

494  

نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها بشكل دائم من طرف األساتذة   148
الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر حسب رتبهم من مجموع كل 

  امنه

497  

نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها بشكل دائم من طرف األساتذة   149
نة حسب رتبهم من مجموع كل الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطي

  منها

498  

نسب استعمال الوثائق اإللكترونية بنوعيها بشكل دائم من طرف األساتذة   150
  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة حسب رتبهم من مجموع كل منها

499  

معدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية بشكل دائم من طرف األساتذة و   151
  الباحثين بجميع رتبهم بكل مؤسسة تعليمية على حدا

500  

معدالت استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية بشكل دائم من طرف األساتذة و   152
الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة 

  على حدا

501  
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على اإلنترنت من طرف نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة   153
و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة من  األساتذة

  مجموعهم الكلي

504  

نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت من طرف   154
و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم  األساتذة

  بكل منها

505  

نسب استعمال أنواع الوثائق اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت من طرف   155
األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب 

  رتبهم من مجموعهم بكل منها

507  

نسب استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف   156
و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة من  األساتذة

  مجموعهم الكلي

509  

نسب استعمال أنواع المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف   157
األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم 

  بكل منها

511  

المحتويات المتاحة على الوسائط اإللكترونية من طرف نسب استعمال أنواع   158
األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب 

  رتبهم من مجموعهم بكل منها

513  

الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية   159
  الوثائق اإللكترونية من مجموعهم الكليالمدروسة مجتمعة في استعمال 

517  

الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثائق   160
  اإللكترونية بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

519  

ئق الصعوبات التي تواجه األساتذة و الباحثين المستجوبين في استعمال الوثا  161
اإللكترونية بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا 

  من مجموعهم الكلي بكل منها

521  

أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين   162
  المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة من مجموعهم الكلي

524  

الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين أسباب عدم استعمال   163
 المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم بكل منها

526  

أسباب عدم استعمال الوثائق اإللكترونية من طرف األساتذة و الباحثين   164
المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب رتبهم من مجموعهم 

  بكل منها

527  

توزيع نسب االعتماد على مكتبة المؤسسة التعليمية من طرف األساتذة و   165
الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة في القيام بنشاطاتهم البحثية 

  و العلمية

529  

و  ةمعدالت درجات االعتماد على مكتبة المؤسسة التعليمية من طرف األساتذ  166
المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة  ةبالمؤسسات التعليمي الباحثين المستجوبين

  على حدا

531  

أنواع الخدمات المكتبية المستعملة من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين   167
  في حالة استعمالهم لمكتبة مؤسستهم التعليمية من مجموعهم الكلي

535  

األساتذة و الباحثين استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف   168
  المستجوبين بكل مؤسسة تعليمية على حدا من مجموعهم الكلي بكل منها

536  
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استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و الباحثين   169
المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة حسب كل رتبة على حدا 

  من مجموعهم الكلي بكل منها

538  

معدالت استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و   170
  الباحثين المستجوبين في حالة اعتمادهم على مكتبة مؤسستهم التعليمية

539  

معدالت استعمال كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية من طرف األساتذة و   171
مكتبة مؤسستهم التعليمية حسب الباحثين المستجوبين في حالة اعتمادهم على 

  كل رتبة على حدا

540  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و   172
  الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي بها

543  

ألساتذة و توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف ا  173
  الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي بها

548  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و   174
  الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا لألساتذة من مجموعهم الكلي بها

552  

التقليدية الحضورية من طرف األساتذة و معدالت استعمال أنواع الخدمات   175
  الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة

554  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف   176
األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير عبد القادر من مجموعهم الكلي 

  بها

557  

يع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف توز  177
األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري قسنطينة من مجموعهم الكلي 

  بها

561  

توزيع نسب استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف   178
لألساتذة من مجموعهم الكلي  األساتذة و الباحثين المستجوبين بالمدرسة العليا

  بها

564  

معدالت استعمال أنواع الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من طرف األساتذة   179
  و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية المدروسة مجتمعة

565  

مدى تناسب أنواع الخدمات المكتبية مع طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و   180
لألساتذة و الباحثين المستجوبين بالمؤسسات التعليمية الثالث وفق درجة  العلمية

  األهمية األولى

571  

توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع   181
طبيعة و متطلبات العمل العلمي و البحثي لألساتذة و الباحثين المستجوبين 

  خصصاتهم وفق درجة األهمية األولىبجامعة منتوري قسنطينة حسب ت

573  

توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع   182
طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و العملية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 

  بكل مؤسسة تعليمية مدروسة على حدا وفق درجة األهمية األولى

574  

لنسب المتعلقة بمدى تناسب كل نوع من أنواع الخدمات المكتبية مع توزيع ا  183
طبيعة و متطلبات النشاطات البحثية و العملية لألساتذة و الباحثين المستجوبين 

  حسب رتبهم وفق درجة األهمية األولى

577  

توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة محليا من   184
المؤسسات التعليمية المدروسة مع طبيعة االحتياجات البحثية و العلمية طرف 

  لألساتذة و الباحثين المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل منها

580  
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توزيع النسب المتعلقة بمدى تناسب الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد من   185
تياجات البحثية و العلمية طرف المؤسسات التعليمية المدروسة مع طبيعة االح

  لألساتذة و الباحثين المستجوبين حسب رتبهم انطالقا من مجموع كل منها

583  

توزيع النسب المتعلقة باستعمال أنواع الخدمات المتاحة عن بعد عبر مواقع   186
مكتبات جامعية أخرى من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة 

  مجموعهم الكلي بهامنتوري قسنطينة من 

589  

توزيع النسب المتعلقة بآراء األساتذة و الباحثين المستجوبين بكل مؤسسة   187
تعليمية مدروسة على حدا حول ضرورة إتاحة خدمات عن بعد من طرف 

  مكتبة مؤسستهم التعليمية انطالقا من مجموعهم الكلي بكل واحدة منها

592  

األساتذة و الباحثين المستجوبين حول ضرورة توزيع النسب المتعلقة بآراء   188
إتاحة خدمات عن بعد من طرف مكتبة مؤسستهم التعليمية حسب رتبهم و 

  انطالقا من مجموع كل واحدة منها بعينة الدراسة

594  

أسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف   189
ذة و الباحثين المستجوبين بجامعة األمير مكتبة المؤسسة التعليمية لدى األسات

  عبد القادر انطالقا من مجموع الكلي بها

597  

أسباب اعتبار إتاحة الخدمات اإللكترونية عن بعد أمرا ضروريا من طرف   190
مكتبة المؤسسة التعليمية لدى األساتذة و الباحثين المستجوبين بجامعة منتوري 

  هاقسنطينة انطالقا من مجموع الكلي ب

600  

أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين   191
بجامعة األمير عبد القادر من الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة 

  مؤسستهم التعليمية انطالقا من مجموعهم بها

604  

المستجوبين أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين   192
بجامعة منتوري قسنطينة من الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة 

  مؤسستهم التعليمية انطالقا من مجموعهم بها

608  

أنواع التسهيالت المرغوب فيها من طرف األساتذة و الباحثين المستجوبين   193
بالمدرسة العليا لألساتذة من الخدمات المتاحة عن بعد من طرف مكتبة 

  ستهم التعليمية انطالقا من مجموعهم بهامؤس

612  
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  :المقابلة إستمارة

  :التعريف بالمكتبة -
 ما هو العدد اإلجمالي لموظفي المكتبة؟ - 1

 :هم إن أمكن؟رتبما هو عدد الموظفين المتخصصين مقارنة بالعدد اإلجمالي؟ مع تحديد  - 2

 :مساعد ملحق بالمكتبات جامعية -

 :ملحق بالمكتبات الجامعية -

 :محافظ -

 :محافظ رئيسي -

متطلبات من التنظيمية أم إنطالقا هل هو مصمم وفقا للنصوص ما هو المخطط التنظيمي للمكتبة؟  - 3
 عمل و طريقة تنظيم المكتبة؟

، و المصالح المعنية بتقديم )Back-Office(ما هي المصالح المعنية بالتحضير للخدمة المكتبية - 4
 ؟)Front-Office(الخدمة المكتبية 

 التنظيمي للمكتبة؟ للمخطط ما هو التوزيع العام للموظفين على المصالح المكونة  - 5

ما هو توزيع الموظفين المتخصصين على المصالح المكونة للمخطط التنظيمي للمكتبة؟ حسب  - 6
 .الرتب إن أمكن

 :تجربة المكتبة في مجال الحوسبة

 ما هي تجربة مكتبتكم في مجال الحوسبة؟ - 7

 هل تطبق مكتبتكم برمجية وثائقية مالكة أم مفتوحة المصدر؟ - 8

ي المطبق من طرف مكتبتكم إمكانية وضع الفهرس اإللكتروني على شبكة هل يوفر النظام اآلل - 9
 اإلنترنت عبر واجهة وب؟

هل يوفر النظام اآللي المطبق من طرف مكتبتكم إمكانية إدماج و إتاحة الوثائق اإللكترونية  -10
 ضمن قاعدة البيانات المكونة له؟ 

من طرف مكتبتكم، هل تفكرون في في حالة عدم توفر هذه الخاصيات في النظام اآللي المطبق  -11
 القيام بمشروع إعادة الحوسبة؟

برمجيات وثائقية مالكة أم مفتوحة  نظام آلي قائم على اعتمادإذا كانت اإلجابة بنعم، هل سيتم  -12
 المصدر؟

 :الخدمات المقدمة من طرف المكتبة

 :ى هيفئات كبر 3إذا قسمنا الخدمات المكتبية إلى  -13

 .الرصيد الوثائقي للمكتبة بمختلف أشكاله الخدمات المتعلقة بإتاحة -

 .الخدمات المتعلقة بالبحث الوثائقي في بنوك و قواعد المعلومات بمختلف أشكالها -

 .الخدمات المتعلقة بتكوين المستفيدين -

 ما هي الخدمات المقدمة ضمن هذه الفئات الثالث؟ و ما هي درجة أهمية تقديمها؟  
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 ما هي اإلمكانيات البشرية و المادية المسخرة لكل فئة من الخدمات المقدمة؟ -14

 ما هي الوسائل التكنولوجية المسخرة لكل فئة من الخدمات المقدمة؟ -15

  :ة من طرف المكتبةتاحالوثائق اإللكترونية الم

 :هل توفر مكتبتكم -16

 .وثائق ورقية -

 .وثائق سمعية بصرية -

 .وثائق إلكترونية -

 .رجى ذكرهاوثائق أخرى، ي -

 ما هي النسبة التي يشغلها كل نوع من هذه الوثائق ضمن الرصيد الوثائقي للمكتبة؟ -17

 ما هي الوثائق اإللكترونية التي توفرها المكتبة؟ -18

  كيف يتم إقتناؤها؟ و ما هي نسبة الميزانية المخصصة لذلك؟ -19

 :الخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف المكتبة

 لكترونية متاحة محليا؟ و ما هي هذه الخدمات؟هل تقدم مكتبتكم خدمات إ -20

 :هل يتم تقديمها عبر -21

 .شبكة محلية داخل المكتبة -

 .شبكة محلية داخل البناية المركزية للمجمع الجامعي -

 .عبر شبكة محلية تربط كل المالحق األخرى التابعة للمؤسسة التعليمية -

 هذه الخدمات؟هل تقدم مكتبتكم خدمات إلكترونية متاحة عن بعد؟ و ما هي  -22

 :هل يتم تقديمها عبر -23

 .موقع مستقل للمكتبة على اإلنترنت؟ مع تقديم عنوان الموقع -

 .صفحات معلومات تابعة لموقع المؤسسة التعليمية على اإلنترنت -

 .عبر بوابة معلومات مندمجة في نظام معلومات المؤسسة التعليمية -

كل عام؟ و الخدمات اإللكترونية بشكليها ما هي المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات المكتبية بش -24
 بشكل خاص؟

 ما هي المشاريع المستقبلية للمكتبة بشكل عام؟ و المتعلقة بالخدمات المكتبية بشكل خاص؟ -25

ماذا تقترحون لتحسين و تطوير خدمات المكتبة بشكل عام و الخدمات اإللكترونية بشكل  -26
 . خاص؟
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  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري

  يـث العلمـي و البحـم العالـوزارة التعلي

  ةـوري قسنطينـة منتـجامع

  

  االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و 

  قسـم علـم المكتبـات

  
  

   انـارة إستبيـإستم
  

  
  :في إطار إعداد رسالة دكتوراه علوم في علم المكتبات بعنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بعناية، و إفادتنا بالمعلومات الالزمة، كما نعلمكم 

  .بأن المعلومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي

  
  
  
  
  

  :تحت إشراف األستاذ              :من إعداد الطالب
  عبـد المجيـد دحمـان. د                غانـم نذيـر

  
  ).×(باستعمال عالمة  ةجابة على األسئليرجى اإل :مالحظة
  . يرجى اإلطالع على التعليقات الموجودة على الهامش    

  دراسة ميدانية بمؤسسات : الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية
 التعليـم العالـي بمدينـة قسنطينـة
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  :بالمكتبات الجامعية المدروسة المصالح الداخلية و عالقتها بالخدمات المكتبية :المحور األول
  :إليها )ين(ما هي المصلحة التي تنتمي -1.س

  ةالمعالجــ        ــاءاإلقتن
  البحث البيبليوغرافي        هــالتوجي

  ):يرجى تحديدها ( مصلحة أخرى 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  :حسب رأيك، هل عالقة طبيعة عمل المصلحة التي تنتمي إليها بالخدمات التي تقدمها المكتبة -2.س
  :  ، غير موجودة      :، غير مباشرة      :مباشرة
  :تقديم الخدمة المكتبية في) ين(هل تشارك -3.س
  :، ال    : نعم
  :6رقم السؤال  انتقل إلى، الفي حالة اإلجابة ب -
  :ما هي وتيرة مشاركتك في تقديم الخدمة المكتبية -4.س

  :، نادرا    : ، أحيانا    :دائما
  :في تقديم الخدمة المكتبية بشكل) ين(هل تشارك -5.س

  :ةـرورة الخدمـب ضـي، بسبـإلزام
  : درة منك دون أن يكون اآلمر إلزاميابمبا

  : لتخفيف العبء على الموظفين المكلفين بتقديم الخدمة في حالة كثرة الطلب
  ):يرجى ذكرها(أسباب أخرى 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  :عدم مشاركتك في تقديم الخدمة المكتبية، هل يعود ذلك في حالة -6.س

  : ك بأداء مهامك حسب ما هو محدد في الهيكل التنظيمي للمكتبةبسبب التزام
  :ام بذلكـاف للقيـدم وجود الوقت الكـع

  :لــر للعمــم الكبيــالحج
  : بتقديم الخدمة المكتبية) ة(لكونك غير معني

  ):يرجى ذكرها(أسباب أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  :و الفئات المستفيدة منها ات المدروسةلمصادر الوثائقية المتاحة من طرف المكتبا :المحور الثاني

  ما هي الفئات التي تستفيد من خدمات المكتبة؟ -7.س
  :ةـكم التعليميـين بمؤسستـة تدرج مسجلـطلب

  :ةـطلبة تدرج ال ينتمون إلى مؤسستكم التعليمي
  :طلبة ما بعد التدرج مسجلين بمؤسستكم التعليمية

  :طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية
  :أساتذة و باحثون ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية

  :أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية
   :عمال و موظفون ينتمون إلى مؤسستكم التعليمية

  ):يرجى تحديدها(فئات أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  
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  :ما هي أنواع الوثائق التي توفرها مكتبتكم؟ -8.س
  
        : ةـائق ورقيـوث

  :وثائق سمعية بصرية
  :1وثائق إلكترونية

  ):يرجى تحديدها(وثائق أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  
  :محدد النسبة التي يشغلها كل نوع من الوثائق ضمن الرصيد الوثائقي لمكتبتك -9.س
 

          المئوية  النسبة              
 %76أكثر من   %75 – 51  %50 – 26 %25 – 1  نوع الوثائق

          وثائق ورقية
          وثائق سمعية بصرية

          وثائق إلكترونية
          وثائق أخرى

  
  :ينالمستفيد على فئاتالتي توفرها مكتبتكم  استعمال كل نوع من الوثائقحسب رأيك  وزع -10.س
 

          نوع الوثائق              
وثائق سمعية  وثائق ورقية  فئات المستفيدين

  بصرية
وثائق 
 وثائق أخرى  إلكترونية

طلبة تدرج مسجلين بمؤسستكم 
  التعليمية

        

طلبة تدرج ال ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

        

طلبة ما بعد التدرج مسجلين 
  بمؤسستكم التعليمية

        

بة ما بعد التدرج ال ينتمون طل
  إلى مؤسستكم التعليمية

        

أساتذة و باحثون ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

        

أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

        

عمال و موظفون ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

        

          فئات أخرى
  
  
  

                                                
أو على الخط، الوثائق المرقمنة من طرف  CD-ROM، بنوك المعلومات على )CD-ROM(األقراص المضغوطة : تضم الوثائق اإللكترونیة  1

  .إلخ..سواء كانت متاحة محلیا أو عن بعد .، الدوریات اإللكترونیة، األرشیفات المفتوحةالمكتبة
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  :لمستفيدة منهااو الفئات بالمكتبات الجامعية المدروسة الخدمات المكتبية  :الثالث المحور

  :الخدمات التي تقدمها مكتبتكم؟ أنواعما هي  -11.س
  :2ةـات تقليديـخدم

  :متاحة محليا 3خدمات إلكترونية
  :خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

  
  :كمالخدمات المقدمة من طرف مكتبت حسب درجة األهمية، أنواع 3إلى  1رتب من  -12.س
 
  
  
  
  
  
  
، أنواع درجة االستعمال من طرف المستفيدينحسب  3لى إ 1رتب حسب رأيك من  -13.س

 :كتبتكمالخدمات المقدمة من طرف م
  
  
  
  
  
  
  
  :استعمال أنواع الخدمات التي تقدمها مكتبتكم على فئات المستفيدينوزع حسب رأيك  -14.س

          أنواع الخدمات                   
  فئات المستفيدين

خدمات إلكترونية  خدمـات تقليديـة
  متاحة محليا

خدمات إلكترونية 
  متاحة عن بعد

طلبة تدرج مسجلين بمؤسستكم 
  التعليمية

      

طلبة تدرج ال ينتمون إلى مؤسستكم 
  التعليمية

      

طلبة ما بعد التدرج مسجلين 
  بمؤسستكم التعليمية

      

طلبة ما بعد التدرج ال ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

      

أساتذة و باحثون ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

      

أساتذة و باحثون ال ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

      

عمال و موظفون ينتمون إلى 
  مؤسستكم التعليمية

      

                                                
  .الحضور الجسدي للمستفید بالمكتبةبالضرورة الخدمات التي تتطلب  ة، تلكتقلیدیبالخدمات ال المقصود  2
استعمالھا  من طرف المستفید توظیف وسائل و أدوات تكنولوجیة المقصود بالخدمات اإللكترونیة، كل الخدمات التي تقدمھا المكتبة و التي یتطلب   3

و ھي تتاح إما بشكل محلي مثل الفھرس اإللكتروني الذي یقدم داخل جدران المكتبة ، و إما عن بعد مثل .  مثل الحواسیب و الشبكات المعلوماتیة
  .  الفھرس اإللكتروني الذي یقدم عبر موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت

          درجة األهمية                  
  3  2  1  نوع الخدمة

        خدمـات تقليديـة 
        خدمات إلكترونية متاحة محليا

        خدمات إلكترونية متاحة عن بعد

          درجة األهمية                  
  3  2  1  نوع الخدمة

        خدمـات تقليديـة 
        خدمات إلكترونية متاحة محليا

        خدمات إلكترونية متاحة عن بعد
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        فئات أخرى
  

  :ات الجامعية المدروسةمن طرف المكتب سبل إتاحتهاو  الخدمات اإللكترونية :رابعالمحور ال
  
  :التي تقدمها مكتبتكم؟ الخدمات التقليديةما هي  -15.س
  

  :البحث في الفهارس الورقية
  :توفير فضاءات للمطالعة الداخلية
  :توفير فضاءات للعمل الجماعي

  :خدمة التصوير و االستنساخ
  :ةــة المرجعيــالخدم
  :ةــليارة الداخــاإلع
  :ةــارة الخارجيــاإلع
  :اتـن المكتبـارة ما بيـاإلع

  :ات الجديدةـف بالمقتنيـالتعري
  :نـن المستفيديــتكوي

  ):يرجى تحديدها(خدمات أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  :18لى السؤال رقم في حالة عدم تقديم مكتبتكم للخدمات اإللكترونية المتاحة محليا، انتقل إ -
  :، هل هي خدماتلخدمات اإللكترونية المتاحة محليال حالة تقديم مكتبتكم يف -16.س
  

  :)OPAC(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط 
  :أو على الخط CD-ROMالبحث في بنوك المعلومات على 

  :مرقمنة من طرف المكتبةالق ـوثائإتـاحـة ال
   :)CD-ROM(ة ـكترونيـادر إلـر مصـتوفي
  :ةـة بصريـعيـط سمـائـر وسـتوفي

  :توفـير النفـاذ إلى دوريـات إلكترونيـة
  4:ةـات مفتوحـى أرشيفـاذ إلـر النفـتوفي
  :تـة اإلنترنـة بشبكـب مرتبطـر حواسيـتوفي

  ):يرجى تحديدها(خدمات أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  
  :، هل يتم ذلكمتاحة محلياللخدمات اإللكترونية الفي حالة تقديم مكتبتكم  -17.س
  

   :ةـل المكتبـة داخـة محليـعبر شبك
   :ع الجامعيـة للمجمـة المركزيـة داخل البنايـة محليـعبر شبك

  :عبر شبكة محلية تربط كل المالحق األخرى التابعة للمؤسسة التعليمية
 

                                                
من طرف ھیئات علمیة أو و إتاحتھا عبر شبكة اإلنترنت المقصود باألرشیفات المفتوحة، تلك المستودعات الوثائقیة اإللكترونیة التي یتم إنشاؤھا   4

  . حر و مفتوح لإلنتاج العلمي بعیدا عن القیود و الحواجز التقنیة والمالیة و القانونیة نفاذباحثین، بھدف توفیر 
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  :20بتكم للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد، انتقل إلى السؤال رقم في حالة عدم تقديم مكت -
  
  :، هل هي خدماتدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدلخل في حالة تقديم مكتبتكم -18.س

  :)OPAC Web(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 
   :اتـوك معلومـي بنـث فـالبح
   :من طرف المكتبةة ـالمرقمنق ـة الوثائـإتاح

  :االفتراضيةة ـة المرجعيـالخدم
  :ةـات إلكترونيـاذ إلى دوريـالنفر ـتوفي
   :ةـات مفتوحـاذ إلى أرشيفـر النفـتوفي

   :مقيمـة و منتقـاةتوفير أدلة لمواقع وب 
  :نـن المستفيديـة لتكويـر أدلـتوفي

  ):يرجى تحديدها(خدمات أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  :، هل يتم ذلكللخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدمكتبتكم تقديم  في حالة -19.س
 

  :عـبر موقـع إلكترونـي مستقـل خـاص بالمكتبـة
  :عبر صفحات معلومات إلكترونية تابعة لموقع المؤسسة التعليمية

  :تعليميةعبر بوابة معلومات مندمجة في نظام معلومات المؤسسة ال
  
  :، هل هي)أو عن بعد/محليا و( المفتوحةرشيفات األفي حالة توفير مكتبتكم إلمكانية النفاذ إلى  -20.س
  

  :تابعة لمؤسستكم التعليمية أرشيفات مفتوحة
  :ةـخارجي أرشيفـات مفتوحــة

  
  :، هل هي)و عن بعدأ/محليا و( الدوريات اإللكترونيةمكانية النفاذ إلى إلفي حالة توفير مكتبتكم  -21.س
  

  :ةـة تجاريـات إلكترونيـدوري
  5:دوريات إلكترونية حرة و مجانية

  
  ، ما هي األسباب؟للخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعد تكممكتب في حالة عدم تقديم -22.س

  :قلة اإلمكانيات المالية و المادية
  :ةـات البشريـة اإلمكانيـقل

  :نـات لدى المستفيديـن الخدمة لهذا النوع مـليس هناك حاج
  :تقديم هذا النوع من الخدمات غير وارد ضمن أولويات المكتبة

  ):يرجى ذكرها(أسباب أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  أمرا ضروريا؟ الخدمات اإللكترونية المتاحة عن بعدهل تعتبرون تقديم  -23.س

                                                
، تلك الدوریات التي یتم إنشاؤھا من طرف العلماء و الباحثین لمنافسة )Revues Open Access(وریات اإللكترونیة الحرة المقصود بالد  5

   ).Open Access Initiative( النفاذ المفتوح ةمبادرالدوریات التجاریة و تحقیق مبدأ النفاذ الحر و المفتوح لإلنتاج العلمي الذي تتباه 
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  :ال      :نعم
  :في حالة اإلجابة بنعم، هل يعود ذلك لـ -24.س
  

  :عدم قدرة المكتبة على استقبال األعداد الكبيرة من المستفيدين
  :ـة االحتياجات الجديــدة للمستفيديــنتلبيـ

  :بلــوغ فئــات جديــدة مـن المستفيديــن
  :توفيـر إتاحـة أسـرع و أشمـل للخدمـات المكتبيـة

  ):يرجى ذكرها(أسباب أخرى 
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  :لتفعيل تطوير و استعمال الخدمات اإللكترونية بمكتبتكم) ين(ماذا تقترح -25.س

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  

  
  :البيانات الشخصية

  
  :ا  الشهادة المحصل عليه

  
  :، دكتوراه     : ، ماجستير  : دبلوم عالي للمكتبيين،   : ليسانس

  
  :التخصص

  
  :............................يرجى ذكره  :، تخصص آخر      :علم المكتبات

  
  :الرتبة

  
  :، محافظ رئيسي    :، محافظ    :ملحق بالمكتبات الجامعية

  
  :الوظيفة التي تشغلها بالمكتبة

  
  :.................يرجى ذكرها:     ، وظيفة أخرى    :، مدير المكتبة الجامعية    : حةرئيس مصل

  
 :............................ األقدمية بالمكتبة
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمـي

  جامعـة منتـوري قسنطينـة

  

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  قسـم علـم المكتبـات

  
  

  إستمـارة إستبيـان 
  

  
  :في إطار إعداد رسالة دكتوراه علوم في علم المكتبات بعنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نرجو من سيادتكم ملء هذه االستمارة بعناية، و إفادتنا بالمعلومات الالزمة، كما نعلمكم 

  .بأن المعلومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي

  
  
  
  
  
  

  :تحت إشراف األستاذ              :من إعداد الطالب
  عبـد المجيـد دحمـان. د                غانـم نذيـر

  ).×(باستعمال عالمة  ةيرجى اإلجابة على األسئل :مالحظة
  .يرجى اإلطالع على التعليقات الموجودة على الهامش

  دراسة ميدانية بمؤسسات : الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية
 التعليـم العالـي بمدينـة قسنطينـة
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وموقفهم  العلمي اإللكترونيةتوجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال وسائل االتصال : المحور األول
  :من مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية

  :جهاز الحاسوب؟ )ين(هل تستعمل -1.س
  )بالتقريب ( سنة ........................منذ :             نعم  

  :ال 
 :جهاز حاسوب في المنزل ؟ )ين(هل تمتلك -2.س

  : نعم، ومرتبط باإلنترنت
  :نعم، غير مرتبط باإلنترنت

  :ال
  إمكانية استعمال جهاز الحاسوب بمكان عملك؟ هل لديك -3.س

                                         
  مكان آخر

 )يرجى تحديده(
  المكان              بالمكتبة بقاعة اإلنترنت بقسمكم بمخبر البحث

 اإلجابة
نعم، ومرتبط     

 باإلنترنت
غير مرتبط  نعم،    

  باإلنترنت
  ال    

  
  :شبكة اإلنترنت؟ )ين(أين تستعمل -4.س

  فــي المــنـزل 
  فـي مـكان العـمـل 

  في المكتبة المركزية لمؤسستكم التعليمية
  فـي مقاهـي اإلنتـرنت 

                            ):يرجى ذكره(فـي مكـان آخـر 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
لتداول المعلومات العلمية و التقنية في إطار  )ينها(هاهي وسائل االتصال التي تستعملما  -5.س

  :3إلى 1نشاطاتك البحثية و العلمية؟ مع ترتيبها حسب درجة األهمية من 
  درجة األهمية               

  3  2  1  وسائل االتصال 

        وسائل اتصال شفوية
        وسائل اتصال مكتوبة

        وسائل اتصال إلكترونية
  
  :8في حالة عدم استعمالك لوسائل االتصال اإللكترونية، انتقل إلى السؤال رقم  -
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المعلومات العلمية و التقنية، يرجى سائل االتصال اإللكترونية لتداول لو في حالة استعمالك -6.س
  :ضمن القائمة الموضحة في الجدول التالي 6إلى  1من االستعمال ترتيب حسب أهمية ال وفقتحديدها 

  درجة األهمية                           
  6  5  4  3  2  1  وسيلة االتصال

              البريـد اإللكترونـي
              مجموعـات النقـاش
              مجموعـات األخبـار

              اإلبحار في شبكة اإلنترنت
              )Chat(المحاورة المباشرة 

              )هاذكريرجى ( ل أخرىوسائ
.....................................................................................................
.....................................................................................................

...............................................................................................  
  ما هي أسباب استعمالك لوسائل االتصال اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية؟ -7.س

  سهـولة تـداول المعلومـات
  سرعـة تـداول المعلومـات

  كثُـرة المعلومـات المتداولـة
  انخفاض كلفة تداول المعلومات

  البحثي و العلمـيطبيعة العمل 
                    ):يرجى ذكرها( أسبــاب أخــرى

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
لوسائل االتصال اإللكترونية لتداول المعلومات العلمية و التقنية، ما هي  في حالة عدم استعمالك -8.س

  األسباب؟
  وسـائلالقلة اإلمكانيـات المتعلقة باستعمـال هذه 

  وسائلالالكلفة الباهظـة المترتبة عن استعمـال هذه 
  الوسائل ال هذهـعدم توفر الوقت الكافي لتعلم استعم

  وسائلعدم وجود برامج تكوينية على استعمال هذه ال
  وسائلال هذه الـطبيعة التخصص ال تستلزم استعم

                                     ):يرجى ذكرها( أسبــاب أخــرى
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  على مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية؟ )ة(مطلع هل أنت -9.س
  نعم
  ال
  على المبادرات التي تدعم مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية و التقنية؟ )ة(هل أنت مطلع -10.س
  نعم
  ال
  :12في حالة اإلجابة بال، انتقل إلى السؤال رقم  -
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  ؟)ينها(هانعم، ما هي المبادرات التي تعرففي حالة اإلجابة ب -11.س
  )Open Archive Initiative(مبـادرة األرشيفـات المفتوحة 

  )  Open Access Initiative(مبادرة النفاذ الحر إلى المعلومات 
                                                 ):يرجى ذكرها( مبـادرات أخــرى

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  هل سبق لك أن نشرت مقاالتك في دوريات إلكترونية متاحة مجانا؟ -12.س
  ..............دد المقاالت المنشورةع    نعم
  ال
  أن أودعت مقاالتك في أرشيفات مفتوحة؟ هل سبق لك -13.س

  .............. نعم              عدد المقاالت المودعة
  ال               

  :توجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال الوثائق اإللكترونية: نيالمحور الثا
  في إطار نشاطاتك البحثية و العلمية؟) ينها(الوثائق التي تستعملهاما هي أنواع  -14.س

        : وثـائق ورقيـة
  :وثائق سمعية بصرية

  :وثائق إلكترونية
  ):يرجى تحديدها(وثائق أخرى 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  :طار نشاطاتك البحثية و العلميةحدد نسبة استعمال كل نوع من الوثائق التي تستعملها في إ -15.س

          المئوية  النسبة              
 %100 - 75  %75 – 50  %50 – 25 %25 – 0  نوع الوثائق

          وثائق ورقية
          وثائق سمعية بصرية

          وثائق إلكترونية
          وثائق أخرى

 :21استعمالك للوثائق اإللكترونية، انتقل إلى السؤال رقم  عدم في حالة -
  
  في حالة استعمالك للوثائق اإللكترونية، كيف اكتسبت هذه المهارة؟ -16.س

  :أــة والخطــاولـالمح
  :المشاركة في دورات تدريبية بالجامعة

  :المشاركة في دورات تدريبية بمكتبة الجامعة
  :الءــزمـة بالــانـعـتـاالس
  :يــكتبـة بالمــانـعـتـاالس
  ):يرجى ذكرها(رى ــرق أخــط

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
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  :و ما هي وتيرة استعمالها؟  التي تستعملها؟ لوثائق اإللكترونيةما هي طبيعة ا -17.س

  
  في حالة استعمالك لشبكة اإلنترنت، ما هي المصادر التي تستعملها؟ -18.س

  :ةــرونيـات إلكتــدوري
  :اتــلومـد معــواعـق

  )يرجى قراءة التعليق على الهامش(          :1ةــوحـات مفتــأرشيف
      :ةــرونيـع إلكتــواقـم

  ):يرجى ذكرها(مصادر أخرى 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  
  ، ما هو محتوى هذه المصادر؟)CD-ROM(حالة استعمالك للوسائط اإللكترونية في  -19.س
  :اتــلومـد معــواعـق

  ...):معاجم، موسوعات(مراجع إلكترونية 
  :ةـخصصـات متـتويـمح

  ):يرجى تحديدها(محتويات أخرى 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  
  ما هي الصعوبات التي تواجهك في استعمال الوثائق اإللكترونية؟ -20.س

  :رىـام أخـاب مهـر على حسـاستهالك وقت أكب
  :تالك معرفة كافية في استعمال هذه المصادرـعدم إم
  :اتـة من المعلومـات ضخمـاع كميـاسترج

  :تـال اإلنترنـاح الستعمـالوقت المتمحدودية 
  :ة المعلومات المسترجعةـأكد من مصداقيـعدم الت

  :ادرـذه المصـالل هـة استغـاع كلفـارتف
  :ةــويـات لغــوبـصع
  ):يرجى تحديدها(رى ـات أخـوبـصع

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  
  

                                                
لمیة أو المقصود باألرشیفات المفتوحة، تلك المستودعات الوثائقیة اإللكترونیة التي یتم إنشاؤھا و إتاحتھا عبر شبكة اإلنترنت من طرف ھیئات ع  1

  . المالیة و القانونیةباحثین، بھدف توفیر نفاذ حر و مفتوح لإلنتاج العلمي بعیدا عن القیود و الحواجز التقنیة و

          االستعمالوتيرة                                 
ال أستعملها   نادرا  أحيانا دائما  وثائقنوع ال

  أبدا
           مصادر متاحة عبر اإلنترنت

          )CD-ROM(وسائط إلكترونية 
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  استعمالك للوثائق اإللكترونية، ما هي األسباب؟ مفي حالة عد -21.س
  :ادرـذه المصـال هـم استعمـي لتعلـت الكافـر الوقـدم توفـع
  :ادر ـذه المصـال هـلى استعمـة عـج تكوينيـود برامـدم وجـع 
  :ادرــذه المصـال هـزم استعمـص ال تستلـة التخصـطبيع 
  :نقص المشاريع البيداغوجية إلدماج هذه المصادر في العملية التعليمية بقسمكم 

  ):اـرهـى ذكــرجـي(رى ــاب أخــأسب
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  
  :اإللكترونيةالمكتبية  خدماتتوجهات األساتذة الباحثين نحو استعمال ال: ثالثالمحور ال

  
  :بشكل نشاطاتك البحثية و العلميةب القيامالتعليمية في  تبة مؤسستكمك على) ين(هل تعتمد -22.س
  كبير                    متوسط            ضعيف           ال أعتمد عليها    
 
التعليمية، ما نوع الخدمات المكتبية التي  ة مؤسستكمكتبفي حالة اعتمادك على  -23.س

  ؟)ينها(تستعلمها
  :إلى المكتبة حضورك خالل من خدمات تقليدية

  )يرجى قراءة التعليق على الهامش(                  :اـمتاحة محلي 2ةـات إلكترونيـدمـخ
  :عبر اإلنترنتات إلكترونية متاحة ـخدم

  
التي  الحضورية الخدمات التقليديةالتعليمية، ما هي  مؤسستكة في حالة اعتمادك على مكتب -24.س

  :تستعملها؟
  :البحث في الفهارس الورقية

  :لمطالعة الداخليةا
  :فضاءات للعمل الجماعي استعمال

  :خدمة التصوير و االستنساخ
       :طرح االستفسارات و األسئلة

  :اإلعــارة الداخليــة
  :اإلعــارة الخارجيــة

  :اإلعـارة ما بيـن المكتبـات
  :المقتنيـات الجديدةالتعرف على 

  )يرجى قراءة التعليق على الهامش(     :3تكويــن المستفيديـن
  ):يرجى تحديدها(خدمات أخرى 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  

                                                
لوجیة المقصود بالخدمات اإللكترونیة، كل الخدمات التي تقدمھا المكتبة و التي یتطلب استعمالھا  من طرف المستفید توظیف وسائل و أدوات تكنو  2

ران المكتبة ، و إما عن بعد مثل و ھي تتاح إما بشكل محلي مثل الفھرس اإللكتروني الذي یقدم داخل جد.  مثل الحواسیب و الشبكات المعلوماتیة
  .  الفھرس اإللكتروني الذي یقدم عبر موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت

مثل المقصود بتكوین المستفیدین تلك الخدمة المتعلقة بتكوین و تدریب المستفید على استعمال خدمات المكتبة و البحث في مختلف أدوات البحث  3
  .واء كانت ورقیة أو إلكترونیة في شكل بنوك معلوماتالفھارس و البیبلیوغرافیةات س
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 لكترونية المتاحة محلياالخدمات اإلفي حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي  -25.س
  :التي تستعملها؟

  ):OPAC(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الخط 
  :أو على اإلنترنت CD-ROMالبحث في بنوك المعلومات على 

  :وثائـق المرقمنة من طرف المكتبةالع على الـاإلط
   ):CD-ROM(الع على  مصـادر إلـكترونيـة ـاإلط
  :ى وسـائـط سمـعيـة بصريـةـالع علـاإلط
  :رونيـةـى دوريـات إلكتـالع علـاإلط
                              :وحـةـى أرشيفـات مفتـالع علـاإلط

  :حواسيـب مرتبطـة بشبكـة اإلنترنـت استعمال
  ):دهاـى تحديــيرج(رى ـات أخــدمـخ

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

 لكترونية المتاحة عبرالخدمات اإلفي حالة اعتمادك على مكتبة مؤسستك التعليمية، ما هي  -26.س
  :التي تستعملها؟ اإلنترنت موقع المكتبة على

  ):OPAC Web(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 
  : لومـاتــحـث فـي بنـوك معـالب

  : ةـرف المكتبـن طـالع الوثائـق المرقمنـة مـاإلط
  :ةــارات و األسئلـرح االستفسـط

  :ى دوريـات إلكترونيـةـالع علـاإلط
  : ى أرشيفـات مفتوحـةـالع علـاإلط
  : من طرف المكتبة اةمقيمة و منتقأدلة لمواقع وب  الع علىـاإلط
  :البحث عن المعلوماتفي لتكوين لأدلة  الع علىـاإلط
  ):دهاــى تحديــيرج(رى ـأخد ـن بعـعات ــخدم

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
نوع الخدمات المكتبية التي تتناسب مع طبيعة و متطلبات  3إلى  1رتب حسب رأيك من  -27.س

  :نشاطاتك البحثية و العلمية
  
  
  
  
  
  
المقدمة من طرف مكتبة مؤسستك  اإللكترونية المتاحة محلياالخدمات بأن ) ين(هل تعتبر -28.س

  :طبيعة احتياجاتك البحثية و العلمية؟التعليمية تتماشى مع 
  ال            نعم
المقدمة من طرف مكتبة  عبر اإلنترنتالخدمات اإللكترونية المتاحة بأن ) ين(هل تعتبر -29.س

  :مؤسستك التعليمية تتماشى مع طبيعة احتياجاتك البحثية و العلمية؟
  ال            نعم
  

            الترتيب                            
  3  2  1  نوع الخدمة

        حضوريةخدمـات تقليديـة 
        خدمات إلكترونية متاحة محليا

        بر اإلنترنتخدمات إلكترونية متاحة ع
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المتاحة عن  اإللكترونيةالمكتبية  خدماتاستعمال ال توجهات األساتذة الباحثين نحو: رابعالمحور ال
  :بعد

هل سبق لك أن زرت مواقع إلكترونية لمكتبات جامعية أخرى غير موقع مكتبة مؤسستك  -30.س
  :التعليمية؟

  ال  )  التي قمت بزيارة موقعها )ات(يرجى ذكر المكتبة(      نعم
....................................................................  

....................................................................  

....................................................................  
  
هذه  مواقع/موقع من خاللفي حالة اإلجابة بنعم، ما هي الخدمات التي استفدت منها  -31.س
  :ت؟المكتبا/تبةالمك

  ):OPAC Web(البحث في الفهرس اإللكتروني المتاح على الوب 
  : لومـاتـحـث فـي بنـوك معـالب

  : وثائـق المرقمنـة من طرف المكتبةـالعلـى الع ـاإلط
  :ةــلـارات و األسئــفسـرح االستـط

  :رونيـةـى دوريـات إلكتـالع علـاإلط
  : وحـةـيفـات مفتـى أرشـالع علـاإلط
  : الع على أدلة لمواقع وب مقيمة و منتقاة من طرف المكتبةـاإلط
  :الع على أدلة للتكوين في البحث عن المعلوماتـاإلط
  ):دهاـى تحديـيرج(رى ـد أخـن بعـات عـخدم

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  
أمر التعليمية عن بعد عبر اإلنترنت  بأن تقديم خدمات مكتبة مؤسستك) ني(هل تعتبر -32.س

  :؟ضروري
  ال            نعم
 :34في حالة اإلجابة بال، انتقل إلى السؤال رقم  -
  
  :في حالة اإلجابة بنعم، ما هي األسباب؟ -33.س
  ةــكتبـى المـإل كلـنقـتة ــوبـعـص
  ةــكتبـن المـل عــان العمــد مكــبع
  ةــكتبـى المـإل كلـنقـتلت ـر الوقـوفـدم تـع
  ةــكتبـة للمـليديـات التقـدمـن الخـع كاـرضدم ـع
  ةــكتبـات المـدمـن خـم االستفادةة ـرعـس
  ة في أي وقتــكتبـات المـدمـن خـم االستفادةة ـكانيـإم

  ة في أي مكانـات المكتبـن خدمـم االستفادةانية ـإمك
  العلمي و البحثي كالكبير على الوسائل اإللكترونية في نشاط اعتمادك

  ):اــرهـى ذكـرجـي(رى ـاب أخـأسب
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
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في حالة اعتبارك بأن تقديم خدمات مكتبة مؤسستك التعليمية عن بعد عبر اإلنترنت  ليس  -34.س
  :باألمر الضروري، ما هي السباب؟

  صـعـوبــة و تعقــد استعمـالهــا
  عـدم توفـر التجهيــزات الالزمـة الستعمـالهـا

  استعمـالهـا و اإلستفـادة مـنهـا) نيـ(ال تجيـد
  الكـلفــة البـاهظـة المتـرتبـة عنـهــا 

  رضـاك و اكتفـاءك بالخـدمـات التقليـديـة للمـكتبـة
  عدم اعتمادك على الوسائل اإللكترونية في نشاطاتك البحثية و العلمية

  ):يـرجـى ذكـرهـا(أسبـاب أخـرى 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
عن بعد من المتاحة منها من خالل الخدمات  االستفادةفي  )بين(التسهيالت التي ترغب ما هي -35.س

  :موقعها اإللكتروني على اإلنترنت؟طرف مكتبة مؤسستك التعليمية عبر 
  تمكينك من البحث عن المعلومات و الوثائق و الحصول عليها

  إعطاءك المجال للتواصل و طرح أسئلتك و استفساراتك و اإلجابة عليها
  إعالمك و توجيهك و تكوينك على استخدام المعلومات و طرق البحث عليها

  ةـة و أمنـل شخصيـاءات و أدوات عمـك فضـمنح
     ): اـرهـى ذكـرجـي(رى ـالت أخـتسهي

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................  

  
لتفعيل و تطوير الخدمات المكتبية بشكل عام، و الخدمات اإللكترونية سواء ) ين(ماذا تقترح -36.س

  :  التعليمية؟ من طرف مكتبة مؤسستك المحلية أو المتاحة عن بعد
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  
  

  :البيانات الشخصية
  .............................................................:لتخصصا

  .................................................:لمؤسسة التعليميةا
  ....................................................................:الكلية
  .................................................................: القسم 

  :الرتبة 
  :                ،        أستاذ مكلف بالدروس      :أستاذ مساعد

  :،        أستاذ التعليم العالي      :أست محاضر 
  



 

 

  الملخص باللغة العربية
  

أصبحت الخدمات اإللكترونية بشكليها المتاح حضوريا أو عن بعد تشكل جزءا أساسيا 
أنها تمكنها من تقديم خدمات  ذلك. وهاما ضمن المنظومة الخدماتية للمكتبات الجامعية

ذات قيمة مضافة، و نسج عالقة متينة تتسم بالتواصل الدائم و المستمر مع كل الفئات 
و قد تناولت هذه . المستفيدة من خدماتها سواء على نطاق محيطها المباشر أو غير المباشر

ة، و المتمثلة الدراسة أهم العوامل المؤثرة في ظهور و تزايد أهمية الخدمات اإللكتروني
االتصال العلمي اإللكتروني و ما يرتبط به من  الشبكات اإللكترونية، و بروز أساسا في

تداعيات و تأثيرات على العلماء و الباحثين، و المكتبات البحثية و الجامعية على حد 
كما تطرقت إلى مفهوم الخدمة المكتبية من خالل استعراض أهم متطلبات و . السواء

باإلضافة إلى الخدمة المكتبية اإللكترونية، من خالل تعريفها و تحديد . قديمهامستويات ت
  .أنواعها و استعراض أهم طرق ومنهجيات تسويقها و تقييمها

أستاذا و باحثا  187مكتبيا و  20و قد كشفت هذه الدراسة المطبقة على عينة من 
األمير عبد القادر للعلوم  جامعتي: بمؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة، ممثلة في

اإلسالمية ومنتوري قسنطينة، و المدرسة العليا لألساتذة لآلداب و العلوم اإلنسانية، بأن 
المكتبات الجامعية التابعة لهذه المؤسسات لم تصل بعد إلى مستوى تقديم عرض لخدمات 

من خدماتها، إلكترونية يرقى إلى تطلعات و احتياجات األساتذة و الباحثين المستفيدين 
بسبب ضعف المحتوى المعلوماتي و الخدماتي الذي تتيحه عبر صفحاتها على شبكة 
اإلنترنت من جهة، باإلضافة إلى التخطيط غير الجيد لمشاريع الحوسبة التي قامت بها، 
والتي جاءت لسد احتياجات ظرفية و آنية، دون النظر إلى تأثيرها على الخدمات المقدمة 

  .  وسط و البعيدعلى المدى المت
و عليه اقترحت الدراسة ضرورة االهتمام بالجانب التكويني بمختلف أشكاله لتمكين 
المكتبيين من االرتقاء بآداءهم و تقديم خدمات ذات جودة عالية، و توفير الوسائل 

وسائل االتصال  إلفادة منواإلمكانيات التي تمكن المجتمع العلمي و األكاديمي من ا
و تدريبهم على استعمالها، و رفع الحواجز التي تعيق استعمالهم للوثائق لكترونية إلا

والخدمات اإللكترونية، باإلضافة إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الحوسبة المعتمدة 
من طرف مكتبات مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة، بشكل يمكنها من االنفتاح على 

ت و استيعاب التطورات الحالية و المستقبلية التي تمكنها التكنولوجيات الجديدة للمعلوما
  .من تقديم خدمات تستجيب الحتياجات و تطلعات روادها

  
  :الكلمات المفتاحية

الخدمات اإللكترونية، المكتبات الجامعية، األساتذة و الباحثين، جامعة األمير عبد القادر، 
  .قسنطينة، الجزائرجامعة منتوري قسنطينة، المدرسة العليا لألساتذة، 

   



 

 

  :الملخص باللغة الفرنسية
Les services électroniques constituent actuellement un élément essentiel dans le système 
global de l’offre de services des Bibliothèques Universitaires, leur permettant ainsi de 
perfectionner leurs services et élargir la population desservie, en atteignant de nouvelles 
catégories d’utilisateurs grâce aux Technologies de l’Information et de la Communication 
utilisées à cet effet. 
De ce fait, l’étude a porté sur les facteurs essentiels qui ont contribué à l’émergence de ce 
nouveau type de services, en mettant l’accent sur le réseau Internet et la genèse du concept 
de la communication scientifique électronique, et leurs impacts sur la communauté 
scientifique et les bibliothèques universitaires et de recherche en particulier. 
De plus, l’étude a abordé le concept de services de bibliothèque, en évoquant entre autres, 
leurs principes fondamentaux et les conditions élémentaires pour le mise en place d’un 
système d’offre de services de bibliothèque universitaire cohérent et pertinent. 
L’étude a abordé également le concept de services électroniques, leurs types ainsi que les 
différentes stratégies de leur mise en place et les méthodes d’évaluation appropriées pour 
ce type de services dans le monde des bibliothèques universitaires. 
Dans le but d’étudier les besoins et les comportements d’usages des documents et services 
électroniques par la communauté des enseignants chercheurs, et la capacité des 
bibliothèques des établissements universitaires de la ville de Constantine de répondre aux 
besoins perçus et exprimés par ces derniers concernant ce type de services, deux 
questionnaires ont été distribués : un à un groupe constitué de 20 bibliothécaires, et un 
autre à un groupe constitué de 187 enseignants chercheurs, appartenant tous aux 
établissements de l’Enseignement Supérieur situés au niveau de la wilaya de Constantine qui 
sont: l’Université de l’Emir Abdelkader des Sciences Islamiques, l’Université Mentouri 
Constantine et l’Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Constantine. 
Et il a été conclu que les bibliothèques des établissements universitaires de la ville de 
Constantine ne disposent pas de systèmes d’offre de services électroniques qui puissent 
répondre aux besoins et attentes des enseignants chercheurs interrogés. Du fait de la 
pauvreté du contenu informationnel et des prestations offertes via leurs pages web, et des 
stratégies et politiques incohérentes d’informatisation établies par ces bibliothèques, qui ne 
répondent pas aux exigences techniques et managériales actuelles et futures. 
Enfin, il a été recommandé de donner plus d’intérêt à la formation, que ce soit sous sa forme 
initiale ou continue des bibliothécaires, leur permettant ainsi d’intégrer les nouveaux outils 
et concepts dans leurs pratiques professionnelles. Et de permettre à l’ensemble de la 
communauté universitaire de la ville de Constantine de disposer des moyens de 
communication électronique, et lever les obstacles relatifs au bon usage des ressources et 
services électroniques dans le milieu universitaire. 
Il a été recommandé également aux bibliothèques étudiées de revoir leurs politiques et 
stratégies d’informatisation, et d’élaborer des plans d’action leurs permettant de s’ouvrir 
vers le bon usage des NTIC, afin d’assurer leur adaptation avec les changements qui 
s’opèrent dans leur environnement direct et indirect, et pour se tailler une place dans un 
monde concurrentiel très avancé. 
Mots Clés : 
Services électroniques, Bibliothèques Universitaires, Enseignants chercheurs, Université de 
l’Emir Abdelkader, Université Mentouri Constantine, Ecole Normale Supérieure, Constantine, 
Algérie.  
   


