

ا	�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
  وزارة ا������ ا����� وا���� ا�����

 
 

 قسنـطينـة  ـ جامـعة منـتوري

  جتماعيـةكلية العلوم اإلنسانية واال

       اتـم املكتبـم علـقس

  .......................:رقم التسجيل

 : .................. الرقم التسلسلي

 
 

  

  
  
  
  
  
  

  

 دكتوراه العلوم يف علم املكتباتشهادة مقدمة لنيل  أطروحة
  

  :إشــراف                 :بـداد الطالـإع

  عبد المالك بن السبتي. د.أ                                      ريـمــراد كـم
  

  2008فيفري  13:  ـةريخ املناقشاـت

  :ةـجلنة املناقش

  ةـالصف  اجلامعة األصلية  ةـالرتب  االسم واللقب
  

  روفــد خـحمي. د.أ
  بن السبتي عبد المالك. د.أ
  وحــة قمــناجي. د
  انـعز الدين بودرب. د
  احـشط د ــمحم. د
  يـوعلـر بـنصي. د

  

  أستاذ التعليم العالي
  التعليم العاليأستاذ 

  أستاذة محاضرة
  رـأستاذ محاض
  رـأستاذ محاض
  رـأستاذ محاض

  

  نةيجامعة منتوري قسنط
  نةيجامعة منتوري قسنط
  نةيجامعة منتوري قسنط
  نةيجامعة منتوري قسنط

  جامعة باجي مختار عنابة
  جامعة األمير عبد القادر قسنطينة

  

  رئيسـاً
  ومقرراً مشرفاً
  واًـعض
  واًـعض
  واًـعض
  واًـعض

 
 2008 يفــريف

  :ةمجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجامعي

 "مدينة قسنطينة نموذجا"



  

  
  
  
  
  
  
  

Π  
  

  ]�ً�ْ�� ِ�ِ�ْدِز ب	َر ْ�ُ�َو[



  

  
  
  

  ا�ه�اء
  
  

  ـ الواسعة  تغمدها اهللا برحمته ـتي الطاهرة دإلى روح وال �

  ـأطال اهللا في عمره  ـإلى والدي العزيز  �

  الفاضلة ةزوجال يرفيقة دربإلى  �

  إلى ولدي منصف وهشام �

كل إخوتي وزمالئي الذين شجعوني على إتمام هذا إلى  �

 البحث 

ة طلبوأساتذة، إلى كل المهتمين بعلم المكتبات من  �

  .وباحثين

  .أهدي هذا العمل

  

  كريم مراد 



  

  
  
  

  

  

  

  رـر وتقديـشك

  

  

يقتضي العرفان بالجميل أن أتقدم  بخالص الشكر وأسمى آيات 

االمتنان إلى من سدد خطاي على طريق البحث أستاذي الدكتور 

السديدة ما كان لهذا عبد المالك بن السبتي الذي لوال توجيهاته 

البحث أن يخرج على صورته التي هو عليها، فجزاه اهللا خيرا وأدامه 

  .ذخرا للعلم وألهله



  

    

    

Liste Liste Liste Liste ddddes Abréviationses Abréviationses Abréviationses Abréviations     قائمة املختصرات/     

 
 

 

 

- A.L.A  = American Library Association. 

- L.A    = Library Association. 

- I.F.L.A   = International Fédération of Library Associations.   

- A.F.L.I  = Arab Federation of Library and Information 

- A.B.A.D.A  = Association des Bibliothécaires, Archiviste et Documantalistes  Algériens. 

- A.S.I.B.A.C = Association des Spécialistes de L’information, des Bibliothécaires et 

Archivistes de Constantine. 

- D.S.B  = Diplôme Supérieur des Bibliothécaires. 

- N.T.I.C  = Nouvelles Technologies de L’Information et de la Communication 

- L.M.D    =  Licence Master Doctorat 

- W.W.W  = World Wide Web 

- C.D    = Compact Disk 

- C.D–ROM   =  Compact Disk Read Only Memory 

- CD-RW        = Compact Disk Rewritable 

- D.V.D    =  Digital Versatile Disk 

- C.D.S./I.S.I.S = Computarized Documentation System/Integrated Set for Information 

System. 

- F.T.P             = File Transfer Protocol 

- A.M.A            = American Marketing Association 

- I.D.R.C    = International Developpement Research Centre  

- I.S.O     = International Standarding Organization 

- A.F.N.O.R    =  Association Française de Normalisation 



 اتـتوياحمل فهرس

  

  ةـاملقدم

  2  ...................................................................  أمهية البحث ـأ 

  2  ........................................................  أسباب اختيار البحث  ـب 

  3  ...............................................................  أهداف البحث ـ ج

  4  ...............................................................  إشكالية البحث ـد 

  4  ..............................................................  فرضيات البحث ـ ه

  5  .............................................................  ت السابقةاالدراس ـ و

 8  ......................................................  حتديد مصطلحات البحث ـ ز

  القسم النظري

  من املعلومات إىل جمتمع املعلومات: الفصل األول

 10  .......................................................................  املعلومات. 1

  10  ............................................................ عريف املعلوماتت 1.1

  12  ...............................................................  أمهية املعلومات 2.1

  12  ...............................................  املعلومات واختاذ القرارات 1.2.1

  13  ...............................................  علومات والبحث العلميامل 2.2.1

  14  ......................................................  املعلومات والتنمية 3.2.1

  14  ...............................................................  علم املعلومات 3.1

   17  .................................................................  جمتمع املعلومات .2

  19  ...................................  2003تعريف جمتمع املعلومات يف قمة جنيف 1.2  

   20  ...................................  2005 قمة تونس تعريف جمتمع املعلومات يف2.2  

   21  ..................................  تعريف جامعة الدول العربية تمع املعلومات3.2  

   21  ........................................  التطور التارخيي ملفهوم جمتمع املعلومات4.2  

  23  .......................................................   جمتمع املعلوماتريمعاي5.2  



    24  ...........................  2003 سويسرا ـالقمة األوىل تمع املعلومات جنيف 6.2  

  25  .........................................................  إعالن املبادئ 1.6.2

   30  ...........................................................  خطة العمل 2.6.2

  41  ..............................2005تونس  ـالقمة العاملية الثانية تمع املعلومات 7.2  

  44  .....................  تونس ـراءة يف القمة العاملية الثانية تمع املعلومات ق1.7.2 

  44  ..........................................................  جمتمع املعلومات مظاهر. 3

  44  ..........................................................  احلكومة اإللكترونية 1.3

  45  ..........................................  تطلبات احلكومة اإللكترونيةم 1.1.3

 45  ............................................  أهداف احلكومة اإللكترونية 2.1.3

 46  ............................................................  عليم اإللكتروينلتا 2.3

  46  ..............................................  عريف التعليم اإللكتروينت 1.2.3

  47  ..............................................  هداف التعليم اإللكتروينأ 2.2.3

  48  ...........................................................  لصحة االلكترونيةا 3.3

  51  ...................................................  الطبية  االستشارات 1.3.3

  51  ...................................................  بعدعن طب األشعة  2.3.3

  51  ............................................  بعدعن طب علم األمراض  3.3.3

  52  ............................................................  النشر اإللكتروين  4.3

 52  ..............................................  بدايات النشر اإللكتروين  1.4.3

  53  ................................................ نواع النشر اإللكتروينأ 2.4.3

  53  ................................................  شر بالصورةالن 1.2.4.3

  54  .............................................. النصوص الفائقة 2.2.4.3

  55  ...............................  الوسائط املتعددة والوسائط الفائقة 3.2.4.3

  56  ........................  لنشر اإللكتروين كمصدر لتزويد املكتباتا 3.4.3

  57  .................................................  مزايا النشر اإللكتروين  4.4.3

  57  ................................................  عوائق النشر اإللكتروين 5.4.3

  58  .............................................................  رقميةالات ملكتبا 5.3



  59  .............................................  الرقميةمراحل إنشاء املكتبة  1.5.3

  60  ......................................   لرقميةخصائص ومميزات املكتبة ا  2.5.3

 60  .........................................................  األرشيف اإللكتروين 6.3

  61  ................................................................  تسويق املعلومات. 4

  61  ..............................................................  تعريف التسويق 1.4

 61  ......................................................  مفهوم تسويق املعلومات 2.4

  63  ...................................  خصائص املعلومات اجليدة للتسويق وأنواعها 3.4

   64  ............................................  ميكن تسويقها أنواع املعلومات اليت 4.4

 64  ..............................................  التسويق يف املؤسسات املعلوماتية 5.4

  65  .............................................  تسويق املعلومات يف بيئة املكتبات 6.4

   66  .................................  خصوصيات تسويق املعلومات يف بيئة املكتبات 7.4

  66  ........................................................  النظام الوطين للمعلومات .5

  68  .....................  ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات السياسة الوطنية للمعلومات .6

  68  ............................................  ة الوطنية للمعلوماتالسياستعريف  1.6

  68  ............................................  عناصر السياسة الوطنية للمعلومات 2.6

  70  ............................................  هداف السياسة الوطنية للمعلوماتأ 3.6

  70  ...............  العريب الفجوة املعلوماتية وتأثريها على تطور جمتمع املعلومات يف العامل. 7

  70  .....................................................  تعريف الفجوة املعلوماتية 1.7

  71  ......................................................  مظاهر الفجوة املعلوماتية 2.7

  73  .............................................  لوماتية يف العامل العريب الفجوة املع 3.7

  حول تكنولوجيا  2007تقرير املنتدى االقتصادي العاملي بدافوس لسنة . 8

  75  ...............................................................................................  اإلعالم واالتصال    

  املكتبات اجلامعية بني طرق العمل التقليدية : الفصل الثاين 

  وحتديات جمتمع املعلومات

  78  .................................................................املكتبات اجلامعية .1

  78  .....................................................  اجلامعية  اتعريف املكتبت 1.1



 80  .......................................................  أنواع املكتبات اجلامعية 2.1

 80  .............................................  املكتبات اجلامعية املركزية  1.2.1

 80  ......................................................  مكتبات الكليات 2.2.1

 80  .............................................  مكتبات املعاهد أو األقسام 3.2.1

  81  .....................................................  اجلامعية اتوظائف املكتب 3.1

  81  ..................................................  بناء وتنمية اموعات 1.3.1

  81  ..................................................  تنظيم ومعاجلة الرصيد 2.3.1

 81  .................................................  تقدمي اخلدمات املكتبية 3.3.1

  81  .........................................................  التعاون املكتيب 4.3.1

  81  ......................................................  تكوين املستفيدين 5.3.1

  82  ...........................................  اإلدارة العلمية يف املكتبات اجلامعية  4.1

  82  ..............................................................  التخطيط 1.4.1

  83  ................................................................  التنظيم 2.4.1

 83  ..............................................................  التوظيف 3.4.1

  83  ...............................................................  التوجيه 4.4.1

   83  ..................................................  إعداد التقارير واملتابعة 5.4.1

   84  ...........................................  ملكتبات اجلامعيةاصالحيات   6.4.1

  85  ........................................................  معيةخدمات املكتبات اجلا .2

  85  ......................................................  تعريف اخلدمات املكتبية 1.2

   86  ......................................................  أهداف اخلدمات املكتبية 2.2

   86  .............................................  عناصر ومقومات اخلدمات املكتبية 3.2

  86  ...................................................... تمع املستفيدينجم 1.3.2

  86  ..........................................................  حجم املكتبة 2.3.2

  87  .........................................................  أهداف املكتبة 3.3.2

   87  ............................................................نوع املكتبة 4.3.2



  87  .....................................................  العاملون يف املكتبة 5.3.2

  87  ..........................................................  ميزانية املكتبة 6.3.2

  87  .........................................................  عوامل أخرى 7.3.2

  87  ............................................  أنواع خدمات املكتبات واملعلومات 4.2

    87  ...........................................  اخلدمات املكتبية غري املباشرة 1.4.2

  88  .......................................................  لتزويدا 1.1.4.2

  88  ..............................................  الصيانة والتجليد 2.1.4.2

  89  ............................................  الفهرسة والتصنيف 3.1.4.2

  89  .......................................  ستخالصالتكشيف واال 4.1.4.2

   89  ...............................................  اخلدمات املكتبية املباشرة 2.4.2

  89  ................................................  عارةخدمة اإل 1.2.4.2

   90  .................................................  خدمة املراجع 2.2.4.2

  91  .........................................  خدمة اإلحاطة اجلارية 3.2.4.2

  92  ...............................  خدمة البث االنتقائي للمعلومات 4.2.4.2

  93  .........................................  بليوغرافيةياخلدمات الب 5.2.4.2

  93  ............................................  تدريب املستفيدين 6.2.4.2

  94  ....................  خدمة االنترنت والبحث يف قواعد املعلومات 7.2.4.2

   94  ....................................  خدمات املراجع االلكترونية 8.2.4.2

  94  .............................................  اخلدمات اإلضافية 9.2.4.2

  95  ..........................................  لوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعيةوتكن .3

  95  ..................................................  تعريف تكنولوجيا املعلومات 1.3

  95  ...........................................................  التكنولوجيا 1.1.3

  95  .............................................................  املعلومات 2.1.3

    95  ...................................................  تكنولوجيا املعلومات 3.1.3

 97  .............................  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية 2.3

  97  ............................................................  حلاسوب ا 1.2.3



   97  ................................................  أنواع احلواسيب 1.1.2.3                       

  98  .......................  احلاسوب يف املكتبات اجلامعية استخدامات 2.1.2.3               

 99  ..............................................................  نترنتاإل 2.2.3

 100  .........................  اإلنترنت يف املكتبات اجلامعية استخدامات 1.2.2.3              

  101  .....................................................  شبكات املعلومات 3.2.3

 102  .............  يف املكتبات اجلامعية شبكات املعلومات تاستخداما 1.3.2.3

 102  .............................................................  الربجميات  4.2.3

 103  ...............................................  أنواع الربجميات 1.4.2.3

    103  ..............................................  هندسة الربجميات 2.4.2.3

  CD-ROM(...........................................  103( كترتةاألقراص امل 5.2.3

 103  .....................................  التعريف باألقراص املكترتة 1.5.2.3            

  105  ........................................  أنواع األقراص املكترتة 2.5.2.3

  106  .......................  ملكتبات اجلامعيةاستخدامات األقراص يف ا 3.5.2.3

 106  .............  يف املكتبات اجلامعية ااستخداماالربجميات الوثائقية و 4.5.2.3

  107  .....................................................  لميةياملصغرات الف 6.2.3

 107  ..............  استخدامات املصغرات الفيلمية يف املكتبات اجلامعية 1.6.2.3

 108  ................................................................  ةمنالرق 7.3.2

  109  ........................  استخدامات الرقمنة يف املكتبات اجلامعية 1.7.3.2

 110  ...........................................  يف املكتبات اجلامعية االتصالا لوجيوتكن .4

  110  ...........................................................  تعريف التكنولوجيا 1.4

  110  .......................................................  تصالتعريف اال 1.1.4

  111  ........................................................  تصالوسائل اال 2.1.4

  111  ..................................................  االتصالأنواع وسائل  3.1.4

  112  .......................................................  اهلاتف 1.3.1.4

  112  ......................................................  التلكس 2.3.1.4



  112  ......................................................  الفاكس 3.3.1.4

  112  ...................................  )البصرية( األلياف الزجاجية 4.3.1.4

   113  ..............................................  عيةاألقمار الصنا 5.3.1.4

 113  ........................................  رقميةال تصالالاوسائل  6.3.1.4

 113  .........................  االتصاالتاخلدمات املكتبية يف ظل تكنولوجيا املعلومات و  5

  114  ..............................................................  قتناء والتزويداال 1.5

 115  .....................................................................  الفهرسة 2.5

  116  ....................................................................  التصنيف 3.5

 117  ................................................  واالستخالصخدمة التكشيف  4.5

  117  ..............................................................  اخلدمة املرجعية 5.5

  118  ......................................................................  اإلعارة 6.5

  119  ......................................................................  الترمجة 7.5

 120  .................................................................  ليةترمجة اآلال 8.5

 120  ........................................................  خدمة اإلحاطة اجلارية 9.5

  121  ...................................................  نتقائي للمعلوماتالبث اال 10.5

  121  ..................................................  خدمة التصوير واالستنساخ 11.5

  122  ...........................  دوافع إستخدام تكنلوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية .6

 123  .......................................  وحتديات جمتمع املعلومات ملكتبات اجلامعيةا .7

  تطور مهنة: من املكتيب إىل أخصائي املعلومات :الفصل الثالث

  126  ...........................................................  التعريف باملهنة املكتبية .1

 127  ......................................................................  املكتيب 1.1

   128  .....................................................................  الوثائقي 2.1

  129  ....................................................................  األرشيفي 3.1

  130  ....................................................  التطور التارخيي للمهنة املكتبية .2

  130  ............................................................  احلضارات القدمية 1.2



  131  .....................................................  احلضارة العربية اإلسالمية 2.2

  132  ................................................................  أوربا وأمريكا 3.2

  133  .................................................................  مل العريباالع 4.2

  134  ...................................................  الوظيفة التعليمية للمهنة املكتبية .3

   134  ....................................  الدور التعليمي للمكتيب يف املكتبات املدرسية 1.3

  135  ....................................  الدور التعليمي للمكتيب يف املكتبات اجلامعية 2.3

 137  ....................................................  املفاهيم احلديثة للمهنة املكتبية .4

  137  ...........................................................  ائي املعلوماتأخص 1.4

  139  ....................................................  تكوين أخصائي املعلومات 2.4

  141  .............................  التكوين يف علم املكتبات وحتديات جمتمع املعلومات 3.4

  141  ..............................................................  التكوين املستمر 4.4

  142  .............................  خصائي املعلوماتمهيته بالنسبة ألأالتكوين املستمر و 5.4

  143  ........................................................  أنواع التكوين املستمر 6.4

  143  .................................................   التكوين املستمر الذايت 1.6.4

 144  ........................  ةالتكوين املستمر يف املؤسسات التعليمية املتخصص 2.6.4

   145  ............................  التكوين املستمر يف إطار التعاون بني املكتبات 3.6.4

  145  .....................................  يف التكوين املستمرودورها اجلمعيات املكتبية  .5

  147  ..................................................  الوضع األكادميي للمهنة املكتبية .6

  147  ...........................................................  أخالقيات املهنة املكتبية. 7

  149  ................................................  دستور أخالقيات املهنة املكتبية 1.7

  149  ...................................  تبات األمريكيةالدستور األخالقي جلمعية املك 2.7

  150  ...............................  الدستور األخالقي للجمعية األمريكية للمعلومات 3.7

  151  ...........................................  مجعيات املكتبيني ودورها يف تطوير املهنة. 8

  151  ...........................................  وظائف اجلمعيات املكتبية ونشاطاا 1.8

  A.L.A(  .............................................  153( مجعية املكتبات األمريكية 2.8



  L.A(  ...............................................  154( مجعية املكتبات الربيطانية 3.8

  I.F.L.A(  .....................................  154( دويل جلمعيات املكتباتاالحتاد ال 4.8

 A.F.L.I(  ..................................  155(االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  5.8

  155  .......................................  اجلمعيات املكتبية الوطنية يف العامل العريب 6.8

  156  .............................................  التشريع املكتيب ودوره يف تطوير املهنة. 9

  157  ....................................................  واقع املهنة املكتبية يف اجلزائر. 10

  157  ..............................................  تطورهالعمل املكتيب يف اجلزائر و 1.10

  159  ......................  قطاعات تشغيل املكتبيني والوثائقيني واألرشفيني يف اجلزائر 2.10

  161  ..................................................  مجعيات املكتبيني يف اجلزائر 3.10

  163  .........................  التشريع اجلزائري يف جمال املكتبات والتوثيق واألرشيف 4.10

  القسم التطبيقي

 ملعاجلة املنهجية للدراسة امليدانيةا : الفصل الرابع

  169  ............................................................  لعلميمناهج البحث ا. 1

 169  .........................................  اخلصائص العامة ملناهج البحث العلمي 1.1

    169  ..........................................  أنواع مناهج وأساليب البحث العلمي 2.1

  170  ............................  مناهج البحث يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  3.1

  171  .....................................................  املنهج املتبع يف إعداد البحث .2

  171  ..............................................  الدراسة امليدانية و أمهيتها يف البحث .3

  172  ...................................................................  جمتمع الدراسة .4

  174  ...............................................   الدراسة امليدانية وحدودها تاالجم .5

    ...............................................................  174ال البشري ا  1.5

2.5 174  .................................................................  املكاين  الا  

  176  .................................................................  اال الزمين  3.5

  177  ................................................  الدراسة امليدانيةاملتبع يف  األسلوب .6

  178  .......................................................   ستبيان وكيفية تصميمهاال  .7



  179  ....................................................  االستبيانخطوات تصميم   1.7

  179  ...........................................................  التجرييب االستبيان  2.7

 180  ............................................................  بيان النهائيستاال  3.7

  تمع املعلومات من وجهة نظر القائمنيجم: خلامسا الفصل

 على املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة

  182  .............................................  جمتمع املعلوماتمفهوم :  احملور األول. 1

  182  ...............................................................  حتليل البيانات  1.1

  182  ...................  يف حياة اتمع املعاصرتقييم جمتمع الدراسة ألمهية املعلومات  ـأ 

  183  ...................................................  ع املعلوماتجمتممفهوم  ـب 

  185  ..................................................  جمتمع املعلوماتمعايري  ـجـ 

  186  ..............................................  جمتمع املعلوماتأسباب ظهور  ـد 

  189  ..................................................  مظاهر جمتمع املعلومات ـهـ 

  192  .................................................  نتائج اجلزئية للمحور األوللا  2.1

  193  ...........................................  املعلومات تأثريات جمتمع  :احملور الثاين . 2

  193  ...............................................................  ناتاحتليل البي  1.2

  193  ................................................... إجيابيات جمتمع املعلومات ـأ 

  195  ..................................................  ت جمتمع املعلوماتسلبيا ـب 

  197  ..........................................................  الفجوة الرقمية ـجـ 

 197  .....................................................  أسباب الفجوة الرقمية  ـد 

  199  ...................................................  للمحور الثاين نتائج اجلزئيةال 2.2

  ات اجلامعية مبدينة قسنطينة املكتبواقع : الفصل السادس 

  )تطبيقات تكنولوجيا املعلومات(جمتمع املعلومات  يف ظل

 202  ...................  املكتبات اجلامعيةالتكنولوجيا احلديثة يف  تطبيقات:  احملور الثالث .3

  202  ................................................................  ناتاحتليل البي 1.3

  202  .......................  الوسائل التكنولوجية احلديثة املتاحة يف املكتبات اجلامعية  ـأ 



  203  .....................  مصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة يف املكتبات اجلامعية ـب 

  204  ..........................................  نسبة األمتتة يف املكتبات اجلامعية ـجـ 

  205  .....................................  بيق األمتتة يف املكتبات اجلامعيةجماالت تط ـد 

  206  ....................................  باملكتبات اجلامعيةاخلاصة مواقع الويب  ـهـ 

  207  ...................... أغراض استعمال مواقع الويب اخلاصة باملكتبات اجلامعية ـو 

  207  .................................................  الرقمنة يف املكتبات اجلامعية ـز 

  208  ...................................  نوعية الوثائق املرقمنة يف املكتبات اجلامعية ـك 

  209  ................................................. حور الثالثنتائج اجلزئية للمال 2.3

  210  ........................  باملكتبات اجلامعيةاحلديثة ملعلومات اخدمات : احملور الرابع  .4

  210  ................................................................  ناتاحتليل البي 1.4

  210  .....................................  نوعية اخلدمات اآللية يف املكتبات اجلامعية ـأ 

  212  ......................................  اخلدمات عن بعد يف املكتبات اجلامعية ـب 

  213  ......................  وسائل البحث اإللكترونية املتاحة يف املكتبات اجلامعية ـجـ 

  214  .......................................  يف املكتبات اجلامعية ماتوق املعليتسو ـد 

  214  ................................  املكتبات اجلامعية يف ةسوقنوعية اخلدمات امل ـهـ 

  216  ..........................  مدى تأثري تكنولوجيا املعلومات يف اخلدمات املكتبية ـو 

  217  ..........................  كيفية تأثري تكنولوجيا املعلومات يف اخلدمات املكتبية ـز 

  218  ..............................................  عوائق تطوير اخلدمات املكتبية ـك 

  219  ..................................................  للمحور الرابع نتائج اجلزئيةال 2.4

  املهنة املكتبية وحتديات جمتمع املعلومات : الفصل السابع 

  ات اجلامعية مبدينة قسنطينة املكتبيف 

  222  ..............  واقع املهنة والتكوين املكتبيني يف ظل جمتمع املعلومات: احملور اخلامس  .5

  222  ................................................................  ناتاحتليل البي 1.5

  222  ........................  يف املكتبات اجلامعيةملتخصصني نسبة توظيف املكتبيني ا ـأ 

  222  ........  نسبة املكتبيني املتخصصني ضمن العدد الكلي ملوظفي املكتبات اجلامعية ـب 



  223  ........................  املستبينني ملفهومي املكتيب وأخصائي املعلوماتنظرة  ـجـ 

  224  .............................  بني املكتيب وأخصائي املعلوماتعناصر االختالف  ـد 

  L.M.D(  ..................................  226/د.م.ل(نظرة املستبينني إىل نظام  ـهـ 

  L.M.D(  ..........................................  227/د.م.ل(عوائق تطبيق نظام  ـ و

  228  ...................................  املكتبيني من التكوين املستمرمدى استفادة  ـز 

  229  .......................................  الصيغ املتبعة يف إجراء التكوين املستمر ـك 

  230  ................................  تأثريات تكنولوجيا املعلومات يف العمل املكتيب ـل 

  231  ...................................  نظرة املستبينني إىل التشريع املكتيب اجلزائري ـم 

  232  .................................................  النتائج اجلزئية للمحور اخلامس 2.5

  233  .....  املعلومات جمتمع إرساءيف الوطنية للمعلومات ودورها السياسة : احملور السادس  .6

  233  ................................................................  ناتاحتليل البي 1.6

  233  ..................................العناصر األساسية لبناء نظام وطين للمعلومات ـأ 

  235  ...................  يف إرساء جمتمع املعلوماتت الوطنية للمعلومادور السياسة  ـب 

  237  ..............................  العناصر األساسية للسياسة الوطنية للمعلومات ـجـ 

  240  ..............................  دور املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات ـد 

  241  ...................................................  النتائج اجلزئية للمحور السادس 2.6

  242  ....................................................  على ضوء الفرضياتالنتائج العامة 

  248  ..........................................................................  املقترحات

  252  ..............................................................................  اخلامتة

  253  .......................................................................  املراجع قائمة

  .اجلداول فهرس

  .املالحق

  .امللخصات

  



  

  

  

  
  

        

 ةةةةــــــــمـمـمـمـددددــــالمقالمقالمقالمق



 1 املقدمـة

  ةـاملقدم
وكان له تأثري يف كل ، التطور التكنولوجي دورا كبريا يف بناء احلضارة اإلنسانية احلديثة لعب

كما أدت التكنولوجيات اجلديدة إىل ، جماالت احلياة العصريةشىت التحوالت اجلذرية احلاصلة يف 
السلوك العام لألفراد  يفاط حديثة أثرت بدورها تغيري أمناط حياة اتمعات من أمناط تقليدية إىل أمن

وهو ترمجة لواقع ال ميكن ، وهو ما جعل العصر احلديث يوصف بعصر املعلومات، واتمعات
والت إذ تتفق معظم الدراسات احلديثة اليت أعدت حول التح ؛ألحد جتاهله أو التغاضي عنه

ة يف هذه القوى العاملكبرية من ى أن نسبة العصرية أو املتقدمة عل احلاصلة يف طبيعة اتمعات
تمع زراعي وهو ما يعين أن اتمع حتول من جم، صناعة املعلومات اتمعات تنشط يف جمال

د قللت فإذا كانت الثورة الصناعية ق .يرتكز أساسا على املعلوماتية لومايتمعفصناعي إىل جمتمع 
فإن املعلومات مبفهومها احلديث قلصت ، اإلنسان األعمال اليت يؤديهامن أمهية اجلهد العضلي يف 

يف شىت  استخداما شامال ذلك عن طريق استخدام التكنولوجياو، من األعمال الذهنية الروتينية
توفر  بواسطةإنتاج وإنشاء املعلومات على نطاق واسع ال ميكن حتقيقه إال  نّأإذ ، جماالت احلياة

واستثمارها  ،ومعاجلتها ،قة للسيطرة على املعلوماتتقنية متقدمة تتيح أساليب متطورة ودقي
واليت من أبرزها ، ستراتيجية تأخذ على عاتقها هذه املهمة االاملؤسسات اليت قبلِبالطريقة املثلى من 

املكتبات اجلامعية اليت تسهم يف خدمة اتمع والدولة ككل واالرتقاء باألمة حضاريا وتطوير 
ة على االستثمار السليم املبين بدوره على أسس علمية سعيا لتحقيق األمن االقتصاد والتنمية املبني

 .والرفاهية لكل فئات اتمع
 أكثر وضوحا حيث تواصل تكنولوجيا بصورةستربز مظاهر الثورة املعلوماتية  واألكيد أن

املكتبات ومنها ما يشهده جمال ، املعلومات تأثريها املباشر على خمتلف القطاعات احليوية للحياة
  .الشديد باألخذ بأساليب التقنية احلديثة االرتباطواملعلومات من خالل 

ز أساسا على تكنولوجيا املعلومات إن جمتمع املعلومات هو ذلك اتمع الذي يرتك
لكبري يف حجم املعلومات والتراكم حيث تصبح املعلومات جماال لإلستثمار نظرا للتزايد ا ،واالتصال

وما صاحبه من تطورات كبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصال  ،يز العصراملعريف الذي مي
وهي مجلة من  اإلنترنتشبكة الوسائط املتعددة وو مصادر جديدة للمعلومات اإللكترونية وظهور

نعكست بصفة كبرية على توجيه ازادت يف أمهية املعلومات يف حياة اإلنسان واتمع واإلجنازات 
ؤسسات يف شىت جماالت احلياة وجعلتها تغري من أساليب عملها مبا يتماشى مع طبيعة املأنشطة 

  . جديدة تقتضي مناهج عمل جديدةمعلوماتية املهام املنوطة ا يف ظل بيئة 



 2 املقدمـة

جمتمع املعلومات يف خمتلف  إرساء يفمن أهم املؤسسات اليت تسهم تعد املكتبات اجلامعية و
وتسخري أجنع ومعاجلتها وختزينها يع املعلومات دور الذي تلعبه يف جتمبلدان العامل وذلك بالنظر لل

سترجاعها تلبية للطلب املتزايد عليها يف بيئة تتميز باالنفجار االطرق وأحدث التكنولوجيات يف 
املعلومايت والسرعة والدقة اليت يستدعيها العمل يف قطاع املعلومات والذي يستدعي بدوره طاقات 

 . املعلومات ييأخصائإلعداد املعتمدة مكونة ضمن املناهج احلديثة بشرية مؤهلة و

خاصة  ن التغريات احلاصلة يف العاملععزل مبواملكتبات اجلامعية اجلزائرية ال ميكنها أن تكون 
 د.م.لتطبيق نظام  بعد االنطالق يف اإلصالحات اجلديدة يف قطاع التعليم العايل من خالل

)L.M.D( ،على تطوير مناذج جديدة للتكوين تعتمد على قوم الذي ي ه دكتورا ـ ماستر ـ ليسانس
يف  لإلنترنتكثف امل االستعمالو ليم عن بعدكالتع االتصالو اجلديدة لإلعالم تالتكنولوجيا

 حسب ما ورد يف ملف إصالح التعليم العايل الصادر عن وزارة التعليم العايلوذلك البحث 
وجيعلها  أن بزيد من أمهية املكتبة اجلامعية يف العملية التعليمية وهذا من شأنه ؛)1(البحث العلميو

 ويرسخ، إجناح اإلصالحات اليت يشهدها قطاع التعليم العايل يف اجلزائرو عنصرا حموريا يف تفعيل
  .املعلومات يف السياق نفسه وأخصائيدور املكتيب و كذلك أمهية

  

  مهية البحثأ ـ أ

  :نطلقات التاليةأمهيته من امل هذا البحث يستمد
  .االتصاالتو تطور التكنولوجيات احلديثة يف جمال املعلومات ـ
 .ظهور جمتمع املعلومات ـ

 .حتمية التعامل معهماو بروز العوملة ـ

 .خدمااو اظائفهيف واملكتبات اجلامعية انعكاسات التطورات التكنولوجية على  ـ

 .ية يف ظل جمتمع املعلوماتإبراز التحديات اليت تواجهها املكتبات اجلامع ـ

 .واقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف البيئة املعلوماتية اجلديدة ـ

  .دورها يف إرساء جمتمع املعلومات يف اجلزائرو املكتبات اجلامعية ـ
  أسباب اختيار البحث ـ ب

  اختيار موضوع البحث نوردها علىأدت إىلالذاتية و املوضوعية هناك مجلة من األسباب
  : النحو التايل

                                                 
  .15.ص .2004 جانفي .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. إصالح التعليم العايل. ملف ـ 1
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العلماء والباحثني  اهتمامللبحث أصبح يشد  اموضوعبوصفه " جمتمع املعلومات" حداثةو أمهية ـ
  .يف شىت أحناء العامل

عنصر حموري يطرح يف أغلبية الدراسات اليت يتناوهلا علم املكتبات كبروز جمتمع املعلومات  ـ
  .واملعلومات

  .امعية يف اجلزائر يف ظل جمتمع املعلوماتإلقاء الضوء على واقع املكتبات اجل ـ
حمافظ للمكتبة املركزية اجلامعية حيث توىل منصب ، ملقدم هذا البحثالتجربة الشخصية  ـ

وما لذلك من تأثري يف معايشة الواقع ، جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة" أمحد عروة.د"
  .سلبياتو امليداين بكل مل حيمله من إجيابيات

بني و مدى التالؤم بينهو ث الشخصية السابقة واليت تناولت التكوين يف علم املكتباتاألحبا ـ
واملهنة املكتبية يف مؤسسات التعليم العايل مبدينة ) الدبلوم العايل للمكتبيني(املمارسة امليدانية 

          ).  ماجستري يف علم املكتبات(قسنطينة 

  .باجلزائر املعلوماتو علم املكتباتختصص  يف إثراء البحوث اجلامعية يف املشاركة ـ
  

  البحث أهداف ـ ج

   :يف ما يأيتحتقيق مجلة من األهداف نوجزها  إىل يسعى إن هذا البحث
  .وما يتصل به من مفاهيم جتمع املعلوماتالتعريف مب ـ

 .مؤسسات للمعلومات يف جمتمع املعلوماتبوصفها إبراز أمهية املكتبات اجلامعية  ـ

  .املكتبات اجلامعية يفتأثري جمتمع املعلومات  دراسة ـ
 .جمتمع املعلوماتالتعريف بالتحوالت اليت طرأت على املهنة املكتبية يف ظل  ـ

 .التحديات اليت تواجههاو اجلزائريةكتبات اجلامعية واقع امل ـ

 .يف اجلزائر باملكتبات اجلامعيةالنهوض كيفية البحث يف  ـ

 .للمعلومات م وطينبأمهية وضع نظا حسيستال ـ

  .ة وطنية للمعلوماتسعلى أمهية انتهاج سيا التأكيد ـ
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  إشكالية البحث ـد 
التطورات اليت تشهدها املكتبات اجلامعية عرب العامل يف ظل جمتمع و إن تسارع وترية التغريات

من  وانطالقا .االتصالاملعلومات و اتكنولوجيبتطبيق لذلك من ارتباط وثيق ما و املعلومات
ن هذا البحث يطرح إشكالية الفجوة أو اهلوة ة للمكتبات اجلامعية اجلزائرية فإالوضعية احلالي

عن مستوى املكتبات اجلامعية املتطورة يف العامل والبحث يف الكيفيات املعلوماتية اليت تفصلنا 
ية فيما خيص املالئمة للتقليص منها كما يطرح مجلة من املشكالت اليت تعانيها مكتباتنا اجلامع

  ).تشريعاو ممارسةو تكوينا(ووضعية املهنة املكتبية يف اجلزائر  املعلومات اتكنولوجيتطبيقات 
  :يطرح البحث مجلة من التساؤالت نصوغها يف ما يأيتو

  ما مدى تأثري جمتمع املعلومات على املكتبات اجلامعية ؟ ـ
 علومات؟ما هي نظرة العاملني يف املكتبات اجلامعية تمع امل ـ

 ما مدى إسهام املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات؟ ـ

 ما طبيعة التحديات اليت تواجهها املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف ظل جمتمع املعلومات؟ ـ

ما هي العوائق اليت حتول دون مسامهة املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف إرساء جمتمع  ـ
  املعلومات يف اجلزائر؟

  البحث فرضيات ـ ه

  :بين البحث على أربع فرضيات أساسية جاءت على النحو التايل

  الفرضية األوىل
مل يتبلور بعد بصورة واضحة لدى القائمني على مكتباتنا  إن مفهوم جمتمع املعلومات

  .اجلامعية
  الفرضية الثانية

كتبات اجلامعية املعلومات يف امل اإن الوضعية السائدة حاليا يف جمال تطبيقات تكنولوجي
  .اجلزائرية ال تؤهلها للتكيف مع متطلبات جمتمع املعلومات

  الفرضية الثالثة

ال تستجيب ملواصفات ) ممارسة وتشريعاو تكوينا(إن وضعية املهنة املكتبية يف اجلزائر حاليا 
  .وبالتايل فهي ال تتماشى مع متطلبات جمتمع املعلومات  "أخصائي املعلومات"
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  ة الفرضية الرابع

تضافر جهود كل القطاعات احليوية للبالد يف إطار و يف ظل غياب سياسة وطنية للمعلومات
ال ميكن للمكتبات اجلامعية يف اجلزائر التكيف مع متطلبات جمتمع ، نظام وطين للمعلومات

  .هئيف إرسا سهاماملعلومات أو اإل
  

  الدراسات السابقة  ـ و

 :يف ظل التقنيات احلديثة ورها يف البحث العلمياملكتبات اجلامعية ود: الدراسة األوىل
حث صورة املكتبة اجلامعية عرب فترات االب فيها تناول )1(نزار عيون السودهي دراسة للدكتور و

إضافة إىل  هي عليه اآلن طويلة من الزمن والتغريات املختلفة اليت طرأت عليها وصوالً إىل ما
إىل املكتبة اجلامعية وعصر  بعد ذلك منتقال، ا يف البحثأهدافها الكثرية املتنوعة وقد ورد ذكره

  .املعلومات واألسباب اليت دفعت املكتبات اجلامعية إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
أن ، بل وال حيق هلا، املكتبة اجلامعية ال ميكنهايف هذه الدراسة كوا تؤكد على أن  الالفتو
وال بد هلا من أن تتغري بتغري هذه ، عن روح العصر وال أن تنأى عن مساته وخصائصه تتخلف

 لكل ألا إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية والعلمية والثقافية والتربوية، السمات واخلصائص
اطالعنا على هذه الدراسة أكد على وجود عالقة كبرية وتوافق أكيد بينها وبني و  .اتمع

خاصة ، األساسية لبحثنا هذا يف اعتبار املكتبات اجلامعية جمربة على التكيف مع املتغرياتاملنطلقات 
وعصر الثورة املعلوماتية بكافة مستجداا  -وحنن اليوم نعيش عصر العوملة بكل إشكالياا 

ور تتطور وتتغري بتط، واملكتبات اجلامعية خاصةً، املكتبات عامةً مما جعل، ومتطلباا ونتائجها
جتمع بني الشكل (العصر وتتحول من مكتبات كالسيكية تقليدية إىل مكتبات هجينة خمتلطة 

كما يدور احلديث اآلن  .ورقمية، وإىل مكتبات إلكترونية، )التقليدي والشكل اإللكتروين احلديث
 .واملكتبة السيربانية ةضيكاملكتبة االفترا، دة للمكتبةبني العلماء عن تسميات جدي

عبد  الدكتور ذصدر لألستاوهو كتاب  :املكتبات يف جمتمع املعلومات :الثانية الدراسة
مع  تناولت املكتبات يف جمتمع املعلوماتفصول  يتكون من ثالثةو )2( 2003سنة صويف  اللطيف

املعلومات اإللكترونية وكذلك و تركيز الفصل الثالث على املكتبات اجلامعية بني التقليد والتجديد

                                                 
 :متاح على .]على اخلط[. تقنيات احلديثةيف ظل ال املكتبات اجلامعية ودورها يف البحث العلمي .نزار ،عيون السود ـ 1

> 2002/16.html-http://www.arabcin.net/arabiaall/3.4<  )22 /1 /2006 (  
  .2003 دار اهلدى، :عني مليلة: املكتبات يف جمتمع املعلومات. عبد اللطيف ،صويف ـ 2
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التكوين واخلدمات إضافة إىل الوسائط و اإلنترنتاليت تواجه املكتبات اجلامعية كتحدي التحديات 
  .الدوريات اإللكترونية واألطروحات على اخلطو املتعددة

ن استخدام التكنولوجيات املتطورة يف املكتبات ومراكز املعلومات إمنا ويرى الدكتور صويف أ     
واألقراص املدجمة والوسائط املتعددة يف  اإلنترنتتخدام شبكة وأن اس .وصالبة، يزيدها قوة وتأثريا

فضال عن الفهارس اآللية وما إليها ، املكتبات وغريها من مصادر ووسائط املعلومات اإللكترونية
صويف يف  روهذا ما أكده الدكتوسيؤثر بوضوح على املهنة املكتبية ويضعها أمام حتديات كبرية 

أن صورة املكتبيني وخباصة منهم العاملني يف املكتبات  هب إىلذحيث ، 179 الكتاب نفسه ص
يستدعي مناقشات مستفيضة على حد قوله فيما خيص مستقبل  اجلامعية ستتغري بشكل كبري مما

  .املهنة املكتبية يف ظل جمتمع املعلومات
فصل الثالث لقد ساعدنا هذا الطرح على التأكد من جدوى األمهية اليت أوالها حبثنا يف ال       

ئرية يف ظل التغريات بالعاملني يف املكتبات اجلامعية اجلزا االهتمامللمهنة املكتبية وإىل ضرورة 
أخذ اجلانب التشريعي بعني التكوين املتواصل مع  أواحلاصلة يف العامل سواء من ناحية التكوين 

  .االعتبار
  مستعملني جدد ؟ ؟أماكن جديدة : املكتبات يف العصر الرقمي :الثالثةالدراسة 

 ( Les bibliothèques à l'ère du numérique: nouveaux lieux ? Nouveaux usagés ?   )  

احملور  االتصالو تكنولوجيا املعلومات تطبيقات يف ظل املكتبات اجلامعية موضوع شكل
 جبامعة باريس 2005يف شهر ماي نظم مت تناوله ضمن فعاليات امللتقى الذي  الذي األساسي

املعطيات اجلديدة اليت ستواجهها املكتبات اجلامعية  علىركزت أغلبية املداخالت  حيث )1(الثامنة
 الرواد أو احلديثة بل تساءلت حىت عن طبيعة ومميزات املستعملني ةالتكنولوجييف ظل التطورات 

القراءة أو حىت  اجلدد انطالقا من ميوالم القرائية خاصة فيما يتعلق باألوعية اإللكترونية ووسائل
احلقيقة أن إدراج هذا و .شكل املكتبة وتصميمها وكل ذلك من أجل التكيف مع جمتمع املعلومات

أمهية البحث وحداثته حىت يف البلدان املتطورة على امللتقى ضمن الدراسات السابقة إمنا جاء ليؤكد 
 .معلوماتية مرموقةو ةتكنولوجياليت تتمتع مبرتبة 

                                                 
1 - Les bibliothèques à l'ère du numérique : nouveaux lieux ? Nouveaux usages? Jeudi 12 Mai 2005 - Université 

Paris 8 [en ligne] disponible sur : <http://www.semioweb.msh-paris.fr/AAR/451/accueil.asp?id=451> 
(13/12/2005) . 
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املعاصر وتأثريها يف  البيئة التكنولوجية يف جمتمع املعلومات العريب :الدراسة الرابعة

تأثري البيئة مدى  فيهاوهي دراسة لألستاذ الدكتور عامر قندجيلي بني ، خدمات املكتبات
بالنظر للتطور اهلائل يف خدمات املكتبات  التكنولوجية على املستفيدين من خدمات املكتبات

فقد تطورت مثل هذه اخلدمات يف ، اليوم نعايشهاة املعلومات اليت يف ظل ثور، ومراكز الوثائق
فهنالك عدد متزايد من . ضوء استثمار التكنولوجيات املعاصرة يف ختزين واسترجاع املعلومات

ومتكني املستفيدين من الوصول إىل ، التحوالت يف الوثائق واملصادر التقليدية إىل الشكل اإللكتروين
نه ميكن إحىت . اإلنترنتكاحلواسيب والشبكات و، لتكنولوجيات املتطورةمعلوماا بواسطة ا

ومن   عرب احلواسيب املنقولة،، الوصول إىل املعلومات من أي موقع خيتاره ويكون املستفيدون فيه
نتباه يف هذه الدراسة هو إدراج اخلدمات وامللفت لال. دون احلاجة إىل التوجه حنو بناية املكتبة

التجاوب و رتقاءبات أن تأخذ ا حىت تتمكن من االاألولويات اليت جيب على املكت املكتبية ضمن
لوجيا ومع مقتضيات جمتمع املعلومات وهذا ما يتأكد يف ختصيص الفصل الثاين من حبثنا لتكن

  .املعلومات وتطبيقاا يف املكتبات اجلامعية
عبارة عن حبث لألستاذ روس وهي ، دور املكتبات يف جمتمع املعلومات :الدراسة اخلامسة

 تعريفا للمكتبة يف القرن الواحدفيه قدم  )1(حتاد الدويل جلمعيات املكتباتاألمني العام لال شيمون
ولعل  .العشرين على أساس أا وسيلة وصول إىل املعلومات واألفكار واألعمال واالختراعاتو

بة إىل أعلى الدرجات ضمن املؤسسات أهم ما أثار انتباهنا يف هذا التعريف هو االرتقاء باملكت
مكانا املكتبة  عدتعدى هذا املستوى يف املقارنة ووصل إىل حد إنه بل ، األخرى والبحثية التعليمية

  .أو وسيلة للوصول إىل األفكار واالختراعات فهي بذلك منارة كل اتمع
يمون عن ماهية البحث فخصص للمكتبيني حيث تساءل األستاذ ش من هذاأما اجلزء األخري 

أو نوع التكوين الذي جيب اعتماده بالنسبة للمكتبيني يف جمتمع املعلومات دون أن يغفل اجلانب 
 اكبري اأن هناك تقارب يتبني دراسةال لنظر إىل األفكار املطروحة يف هذهباو .التشريعي للمهنة املكتبية

 املكتباتوخدمات إىل وظائف خري بينه وبني احملاور األساسية لبحثنا هذا خاصة أنه تطرق يف األ

وضرورة تطوير التعاون فيما بينها خاصة يف إنشاء الشبكات والفهارس يف البيئة املعلوماتية اجلديدة 
 ةالتكنولوجية يف حني وصف وضعية املكتبات أمام حتديات جمتمع املعلومات بالصدمة ـاملشترك

)Le choc technologique(  ل معهااليت جيب أن حتسن التفاع .  
  

                                                 
1- Ross Shimmon . Secretary General. I.F.L.A. P.O. Box 953122509 CH The Hague – Netherlands Trad. 

Françoise Félicité  [En ligne] Disponible sur : < http://www.ifla.org/III/wsis_af.html >  (11/03/05). 
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  د مصطلحات البحثحتدي ـ ز

 جمتمع املعلومات

تمع الذي يوظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجمتمع املعلومات تسمية تطلق على 
ولقد عرف اتمع احلديث تسميات  .يف كل نشاطاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

تمع ما بعد الصناعي وانظرا للتزايد الكبري يف ، تمع االستهالكي وجمتمع املعرفةعديدة مثل ا
ر وما صاحبه من تطور يف تكنولوجيا العص حجم املعلومات والتراكم املعريف الذي ميز هذا

وهي عوامل زادت من أمهية املعلومات يف حياة ، اإلنترنتاملعلومات واالتصال وظهور شبكة 
مدى تطور اقتصاديات خمتلف بلدان  ثماريا ومعيارا لقياسا جماال استالفرد واتمع بل جعلت منه

  .العامل
  األثـر

ها األقرب إىل ما نقصده ناولكن مع .كبريالكلمة األثر يف اللغة معان متعددة ومتباينة تباينا 
بقية  األثر لغةً" :العربجاء يف لسان  .آخرشيء ما يف شيء  التغري الذي حيدثهيف هذا البحث هو 

ما بقي  :بالتحريك واألثر،. (...)يف إثره ويف أثره أي بعده  وخرجت .وأثورع آثار واجلم الشيء،
وهذا هو املعىن  .)1("ترك فيه أثرا: وأثَّر يف الشيء. إبقاء األثر يف الشيء والتأثري .الشيءمن رسم 

   .أي جمتمع املعلومات وأثره يف املكتبات اجلامعيةالذي نقصده بكلمة األثر يف هذا البحث 
  تبات اجلامعيةاملك

 هي ملحقةو البحث العلميو من املؤسسات التابعة لقطاع التعليم العايلاملكتبات اجلامعية 
أو مكتبة املدرسة باجلامعة وقد تكون مكتبة مركزية جتمع كل التخصصات العلمية جلامعة إداريا با

هذا النوع من م فإن على العموو، معنيأو ملعهد متخصصة أي أا تكون تابعة لكلية أو قسم 
 .باحثنيو أساتذةو ته من طلبةئااتمع اجلامعي مبختلف فاملكتبات موجه خلدمة 

ما لذلك يف كل ميادين احلياة وتضطلع ا الذي أصبحت اجلامعة  الرسالة احليويةومن خالل 
مسامهتها يف  يف خمتلف البلدان يتزايد دور املكتبات اجلامعية وتتطورالشاملة لتنمية من تأثري يف ا

 .توفري املادة العلمية واملعلومات العلمية اليت هي القاعدة األساسية لكل الدراسات والبحوث

                                                 
  .21. ص. 1. ج. أثر: مادة ]ت. د [.دار لسان العرب: بريوت. لسان العرب. ابن منظور ـ  1
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  املعلومات 1

 تعريف املعلومات 1.1

املعلومات هي احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس يف حيام اليومية، ويكون ذلك لغويا 
سقة بطريقة املختلفة، وهي جمموعة من البيانات املنظمة واملن االتصالالتبادل باستعمال وسائل 

منها يف الوصول  واالستفادة استغالهلامنطقية، حبيث تعطي األفكار واملفاهيم اليت متكن اإلنسان من 
  . إىل املعرفة

لكي نبحث عن مفهوم املعلومات ونصل إىل رؤية واضحة حوله جيدر بنا قبل كل شيء "
  .حتديد معىن هذه الكلمة لغة واصطالحا
ويورد الدكتور حشمت قاسم ) ع ل م(ملشتقة من املصدر املعلومات هي إحدى املفردات ا

شرحا لكثري من املعاين املشتقات ما يتصل بالعلم، أي إدراك طبيعة األمور، واملعرفة أي القدرة 
على التمييز، والتعليم والتعلم والدراية واإلحاطة، واليقني، واإلتقان والوعي، واإلرشاد والتوعية 

  .، والتسيري، وحتديد املعامل إىل اآلخر ذلك مما يناقض اجلهل والغفلةواإلعالم والشهرة والتمييز
ما نتلقاه أي فهي إيصال املعرفة، . عملية االتصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيهتعين املعلومات 

أو حنصل عليه عن طريق اإلعالم، كاملعرفة اليت يبثها آخرون أو يتم احلصول عليها بالبحث 
  .، والدراية بواقعة أو موقف معني، واحلقائق أو املعطيات اجلاهزة للبثوالدراسة أو التوجيه

أما بالنسبة للمفهوم االصطالحي فقد أشار املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات 
  :واملعلومات إىل أربعة مفاهيم للمعلومات على النحو اآليت

ألغراض اختاذ  البيانات اليت متت معاجلتها لتحقيق هدف معني أو الستعمال حمدد ـ
القرارات، أي البيانات اليت أصبح هلا قيمة بعد حتليلها، أو تفسريها، أو جتميعها يف شكل ذي 

  .معىن، واليت ميكن تداوهلا وتسجيلها ونشرها وتوزيعها بصورة رمسية أو غري رمسية ويف أي شكل
 .املقومات اجلوهرية يف أي نظام للتحكم ـ

 .يجة لتجميعها وتناوهلااملفهوم املتصل بالبيانات نت ـ

 )1(.بيانات جمهزة ومقيمة خاصة إذا مت استقاؤها من جمموعة من الوثائق أو األشكال ـ

، ومفردها الذي يستخدم أحيانا باسم معلومة، تعرفها املوسوعة )Information(املعلومات 
يكون ذلك التبادل عادة عرب و. الربيطانية بأا احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس يف حيام العامة

                                                      
 .28- 27.ص. 2001، دار الفكر: دمشق. مع إشارة إىل الواقع السوري: صناعة النشرو املعلومات .عيسى، عيسى العسافني ـ 1
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واإلنسان الذي حيتاج . وسائل االتصال املختلفة، وعرب مراكز ونظم املعلومات املختلفة يف اتمع
ال ـإىل املعلومات ويستخدمها هو نفسه منتج ملعلومات أخرى وناقل هلا عرب وسائل االتص

  .ة لهـاملتاح
، وهي أي املعلومات مشتقة من الكلمة )Inform" (يعلم؟"وكلمة معلومات هي مشتقة من كلمة 

  .)Information(اليت تكتب بنفس الطريقة ةالفرنسية والالتيني
متت معاجلتها بغرض حتقيق هدف  )Data(وتعرف املعلومات أيضا بأا عبارة عن بيانات 

قرارات ومن الواضح أن هذا التعريف متأثر بعالقة املعلومات بصناعة ال. معني، يقود إىل اختاذ قرار
  .واختاذها

ويف تعريف آخر، فإن املعلومات هي توصيل احلقائق واملفاهيم إىل األفراد من أجل زيادة 
  .ومن هنا ارتبطت املعلومات باملعرفة. معرفتهم

ويف تعريف آخر، فإن املعلومات هي توصيل احلقائق واملفاهيم إىل األفراد من أجل زيادة 
  .باملعرفة ومن هنا ارتبطت املعلومات. معرفتهم

ويف تعريف ثالث يشري إىل أن املعلومات هي جمموعة من البيانات املنضمة واملنسقة بطريقة 
توليفية مناسبة، حبيث تعطي معىن خاص، وتركيبة متجانسة من األفكار واملفاهيم، متكن اإلنسان 

  .من االستفادة منها يف الوصول إىل املعرفة واكتشافها
لتعاريف السابقة، فإن البيانات هي املواد اخلام، اليت تعتمد من جانب آخر، وعلى أساس ا

عليها املعلومات، واليت تأخذ شكل أرقام أو رموز أو عبارات أو مجل، ال معىن هلا إال إذا ما مت 
معاجلتها، وارتبطت مع بعضها بشكل منطقي مفهوم لتتحول إىل معلومة أو معلومات، ويكون 

  . األساليب الفنية املستخدمة يف احلواسيب عادةو الربجمياتذلك عادة عن طريق 
  :ربة أخرى، نلخصها باآليتاوعلى هذا األساس فإن للمعلومات تعاريف متق

  .هي بيانات متت معاجلتها بواسطة نظام احلاسوب ـ
 .هي بيانات جرت معاجلتها فأخذت شكال مفهوما، يقود إىل املعرفة ـ

 .ملعرفةهي بيانات جرت معاجلتها لالستخدام وا ـ

  )1(.هي جمموعة من البيانات حتتوي على معىن ـ
ن فإن مصطلح املعلومات هو مرتبط مبصطلح البيانات من جهة، ومبصطلح املعرفة من ذإ"

                                                      
. 2002ع، ـر والتوزيـمؤسسة الوراق للنش :عمان .يا املعلومات وتطبيقااتكنولوج. إميان فاضل، السامرائي عامر إبراهيم،قنديلجي،  ـ 1

   .29.ص
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هي احلصيلة النهائية الستخدام واستثمار املعلومات  (Knowledge)كذلك فإن املعرفة . جهة أخرى
املستخدمني اآلخرين، الذين حيولون املعلومات إىل من قبل الباحثني ومتخذي القرارات والطلبة و

  .معرفة، وعمل مثمر خيدمهم وخيدم جمتمعام
اجلانبية عليها  وإن عالقة املعلومات باملعرفة، من جهة والبيانات، من جهة ثانية والتأثريات

  )1( :"الشكل اآليتميكن أن نوضحها من خالل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نات واملعلومات واملعرفةالشكل يبني العالقة بني البيا
  

  أمهية املعلومات  2.1

  :تتجلى أمهية املعلومات يف العديد من ااالت احلياتية نذكر منها على اخلصوص
   املعلومات واختاذ القرارات 1.2.1

املعلومات عنصر أساسي يف أي نشاط بشري؛ فنحن حباجة إىل معلومات لكي نعبد اهللا "
هل يستوي الذين يعلمون قل  [:تقاته، حيث يقول يف كتابه العزيزتعاىل كما أمرنا ونتقيه حق 

كما أننا حنتاج إىل املعلومات . (**)]إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء[و (*)]والذين ال يعلمون
ورمبا تزداد أمهية هذا . ألغراض التعلم وألغراض الترفيه وألجل حل املشكالت أو اختاذ القرارات

                                                      
 .31ـ30.ص .السابق املرجع .إميان فاضل، السامرائي عامر إبراهيم،، قنديلجي ـ 1

  ةـالمعرف
Knowledge 

 

  المعلومات
Information 

 

  البيانات
Data 
 

  وثائق ومصادر للحصول

 على البيانات المدخلة

توثيق وأجهزة 

  وحواسيب

  وسائـل وتكنولوجيـا

 تصــالا

  إنجاز/ قرارات  اتخاذ

 أعمالو بحوث
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أي  نأا إذا علمنا أن حياة الفرد اخلاصة والعامة سلسلة متصلة من القرارات، وخري وضوحاال األ
  :قرار بصرف النظر عن جماله ومستواه عادة ما مير باملراحل التالية

  .إدراك املشكلة أو التحقق منها. 1
 .حتديد أبعاد املشكلة . 2

 .حتديد املعلومات املناسبة وجتميع هذه املعلومات. 3

 .ى البدائل املتاحة للتعامل مع املشكلةالتعرف عل. 4

 .تقييم البدائل. 5

 .اختيار أفضل البدائل أو احللول. 6

 .تنفيذ القرار. 7

  .مراجعة النتائج أو األداء املترتب على تنفيذ القرار. 8
ا كان جمال القرار ومستواه فان املعلومات عادة ما تنطوي على احلد من اللبس أو وأي
ملعلومات هي ما يؤدي فعال إىل احلد من اللبس أو الغموض ومن مث ما يساعد يف بل أن ا. الغموض

إال أن مدى ما . ول عن اختاذ القرار فعال من نظام املعلوماتاختاذ القرارات، وما يتوقعه املسؤ
يواجهه متخذ القرار من لبس أو غموض عادة ما خيتلف من مكان آلخر ومن جمال آلخر ومن 

مث فإن كمية املعلومات اليت تدعو احلاجة إليها أو اليت يتم احلصول عليها من مستوى آلخر، ومن 
وهلذا فان املعلومات تعترب كمية نسبية ومن املمكن قياسها . نظام املعلومات البد وأن ختتلف أيضا

  )1(.كميا على أساس ما هلا من أثر علة حالة متخذ القرار يف حلظة بعينها
  لعلمي املعلومات والبحث ا 2.2.1

واالرتباط بني اختاذ القرارات وحل املشكالت من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى "
واضح ال لبس فيه؛ فعادة ما يكون اهلدف من إجراء البحث العلمي هو اإلجابة على سؤال معني 

ول عن اختاذ القرار ال ؤوكل ما هنالك من اختالف أن املس. أو املسامهة يف حل مشكلة معينة
لديه عادة متسع من الوقت إلجراء التجارب أو املالحظة وإمنا يعتمد وبشكل أساسي يكون 

أما الباحث العلمي فال هم له سوى إنتاج املعلومات . ومباشر على ما يقدمه له مركز املعلومات
إال أنه يف ممارسته لنشاطه حيتاج أيضا لإلفادة من . باستخدام املناهج املعتمدة يف جمال ختصصه

ومات؛ فهو حيتاج إىل املعلومات ليتجنب تكرار جهود سابقة، كما حيتاج إىل املعلومات املعل

                                                      
 .18ـ17 .ص .1984 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،. القاهرة.أشكاهلاو مقوماا: خدمات املعلومات. قاسمحشمت،   ـ 1
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وبصرف النظر عن جمال . للتخطيط لبحثه ولتحليل نتائجه ومقارنة هذه النتائج وتفسريها
  :التخصص فإن أي حبث عادة ما مير باملراحل التالية

  .نوعية للمشكلةحتديد األبعاد املوضوعية واجلغرافية والزمنية وال. 1
 .صياغة الفروض العلمية. 2

 .حتديد موقع البحث على خريطة االهتمامات املوضوعية يف اال. 3

 .ربط البحث بالبحوث األخرى اجلارية يف اال. 4

 .حتديد األسلوب املناسب لتجميع البيانات. 5

 .حتديد وتصميم األداة املناسبة جلمع البيانات. 6

 .التجهيزات املختربيةتصميم أو تعديل . 7

 .حتديد األساليب املناسبة لتحليل البيانات. 8

 .حتليل وتفسري النتائج. 9

بنتائج عامة  املقارنة وربط النتائج املستخلصة بنتائج البحوث املناظرة يف اال للخروج. 10
 .وإبراز القضايا اليت ميكن تتبعها يف حبوث الحقة

كل مرحلة من هذه املراحل واضحة ال لبس فيها، إال أن  وحاجة الباحثني إىل املعلومات يف
. هذه االحتياجات والسبل الكفيلة بتلبيتها عادة ما ختتلف من مرحلة إىل أخرى ومن جمال إىل آخر

  )1(."وكما هو معروف فإن نتيجة جهود الباحثني دائما ما تنتهي مبعلومات جديدة
  املعلومات والتنمية 3.2.1 

وارد البشرية، ورمبا تكون أمهية هذا املورد أيضا يف حتكمه يف فعالية املعلومات أحد امل"
استغالل كل من املوارد الطبيعية واملوارد البشرية؛ فبدون املعلومات ال نعرف كيف نستفيد من 

كما أننا بدون املعلومات ال نعرف كيف ، اخل... املوارد الزراعية واملوارد املعدنية ومصادر الطاقة
  )2(".طاقات رفاهية اتمع، فال توجيه وال تعليم وال تدريب بدون معلومات نستفيد من

  علم املعلومات  3.1

بتجميع ومعاجلة خمتلف أنواع املعلومات  عىني(Information Science) فعلم املعلومات "
مات وارتبط هذا العلم مبفهوم االستخدام اآليل واإللكتروين للمعلو. وختزينها وبثها واسترجاعها

  .والتعامل معها، خزنا ومعاجلة واسترجاعا

                                                      
 .19ـ18.ص. السابق املرجع .قاسمحشمت،  ـ 1
 .19. ص. نفسه املرجع .قاسمحشمت،  ـ 2
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كذلك نستطيع تعريف علم املعلومات بأنه العلم الذي يدرس خواص املعلومات وسلوكها 
والعوامل اليت حتكم تدفقها، وكذلك وسائل يئتها وجتهيزها لتسهيل اإلفادة منها واستخدامها إىل 

  :اآليتوتشمل أنشطة جتهيز املعلومات هذه . أقصى حد ممكن
  .إنتاج املعلومات وجتميعها. 1
 .تنظيمها مبختلف وسائل التصنيف والتكشيف واالستخالص. 2

 .خزا بالوسائل املتاحة، وخاصة الوسائل احلديثة اإللكترونية والليزرية. 3

 .بثها واسترجاعها وتفسريها واستخدامها. 4

ية أوال، يف اخلمسينيات من وقد ظهر مصطلح علم املعلومات يف الواليات املتحدة األمريك
والتوثيق  (Library Science)القرن العشرين، وجاء كامتداد طبيعي لعلم املكتبات 

(Documentation) ما بشكل وثيق إال أنه، أي علم املعلومات كان قد برز بشكل واضح . وارتبط
ة العلمية اليت حددت ورمسي يف مطلع القرن املذكور، وعلى أثر انعقاد عدد من املؤمترات واألنشط

له تعريفه بأنه العلم الذي يبحث يف ماهية املعلومات وحركتها، واجلهات اليت تتحكم يف تدفقها 
  .ونقلها، وكذلك الوسائل اليت تعاجل ا، ومن مث استخدامها على الوجه املناسب واملطلوب

تفاعل معها، مثل وعلم املعلومات، من جانب آخر، مرتبط مبجموعة من العلوم وااالت وم
تكنولوجيا احلواسيب، وحبوث العمليات، واالتصاالت، وعلم املكتبات، والرياضيات، واللغويات، 

  .واإلدارة، وبعض ااالت والعلوم األخرى
  :وعلى هذا األساس فإن علم املعلومات له مواصفات أساسية، هي

التدفق والتنظيم أو إعادة أنه علم يدرس ظاهرة املعلومات، من حيث التجهيز واخلواص و. أ
  .التنظيم، بغرض اإلتاحة واإلفادة

ألن علم املعلومات . ، والثاين نظري أكادميييلعلم املعلومات وجهان، األول عملي تطبيق. ب
يدرس خواص املعرفة وكياا وبثها من جهة، ويطور وسائل تنظيمها بغرض اإلفادة منها، من 

 .جهة أخرى

طات وتفاعالت وتداخالت موضوعية أساسية مع حقول وموضوعات لعلم املعلومات ارتبا. ج
 .متعددة

والذي أطلق عليه فيما بعد علم  (Library Science)والبد لنا من التأكد أن علم املكتبات 
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حيث قدم له أدوات . هو العلم األكثر إسهاما وعطاء لعلم املعلومات (Documentation)التوثيق 
اسية، بشكل متطور وحديث يتماشى مع التطورات والتكنولوجيات ووسائل العمل املهنية األس

  )1(."احلديثة املستخدمة يف اخلزن واملعاجلة واالسترجاع
علم املعلومات هو احلقل العلمي الذي يبحث يف املعلومات منذ تولدها كبيانات يف عامل "

صناعة القرارات، وحتويل  ستحصاهلا، ونقلها، ومعاجلتها، واالستفادة منها يفااملتغريات، مرورا ب
والبد من توفر . هذه القرارات إىل فعل يولد بيانات عن طريق أحداث التغريات يف البيئة احمليطة بنا

نظم "وأطلقنا على هذه البيئات تسمية . بيئات مالئمة لكي حتدث كل العمليات أعاله
اج إىل أدوات ومعدات ننا حنتإولكي جتري العمليات بيسر وسهولة وسرعة ودقة ف. "املعلومات

يقول روبرت تايلور يف حبث . "تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت" اصطلحنا على تسميتها
املعلومات يف إطاره النظري ) علم(إن " )The Information Sciences(بعنوان  1963نشره عام 

ة تقاطع عدد من وإنه نقط. مثل نظم املعلومات واألفراد االتصاليتعامل مع دراسة عناصر عملية 
أما يف اإلطار . ، وعلم اللغوياتنسانية واالجتماعيةم اإلوعلالالعلوم مثل الرياضيات، واملنطق، و

وإنه يستند . العملي، فأن علوم املعلومات، كحقل علمي، يهتم بتطوير نظم استرجاع املعلومات
م اإلدارية، واملكتبات، إىل عدد من التكنولوجيات، مثل اهلندسة الكهربائية، واحلاسوب، والعلو

  .وحبوث العمليات
يف النتاج العلمي املنشور  "علوم املعلومات"وقد حل مصطلح علم املعلومات حمل مصطلح 

 "علم املعلومات"حيث أن مصطلح . ويف التداول ألنه يأيت بصيغة املفرد فال خيتلط األمر على الناس
وقد استخدم هذا املصطلح . احدا فقطقد يعين ملن يسمعه جمموعة حقول وليس حقال علميا و

، 1959للمرة األوىل أثناء انعقاد املؤمتر الدويل للمعلومات العلمية يف واشنطن عام ) علم املعلومات(
ومت تعريفه  1962، 1961ووضع أول تعريف له خالل مؤمتري معهد جورجيا التكنولوجي عامي 

  :على أساس إنه
علومات، والقوى اليت تتحكم بانسياب املعلومات، العلم الذي يبحث يف خواص وسلوك امل"

واملعاجلة تشمل تنظيم املعلومات، . وأساليب معاجلة املعلومات لتحقيق أفضل حتصيل واستعمال
   )2(."ومجعها، والعثور عليها، وخزا، واسترجاعها، وترمجتها، واالستفادة منها وتوزيعها،

                                                      
. 2002ع، ـة الوراق للنشر والتوزيـمؤسس: عمان .تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا .إميان فاضل، السامرائي عامر إبراهيم،، قنديلجي ـ 1

 .33ـ32.ص
 .47ـ46.ص. 1986مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان.علم املعلومات .عماد عبد الوهاب، الصباغ ـ 2
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وطرق . رة املكتبات واملعلوماتعلم املعلومات مصطلح يستخدم لوصف جذور ظاه"
البحث ملعاجلة املعلومات اليت قد نتجت عن تطبيق جماالت علمية خمتلفة، مثل الرياضيات وعلم 
النفس يف مشكالت املعلومات، وألن هذا التطبيق قد ساعده وتزامن معه التطور اهلائل للميكنة يف 

بعلم املعلومات، ولكن دقة هذا الربط  مداولة املعلومات، فإنه غالبا ما تعرف ميكنة املعلومات
مسألة جدلية داخل هذا اال وتعريف هذا اال يف احلقيقة كان وال يزال الشغل الشاغل لعلماء 

  .املعلومات
مبعهد التكنولوجيا بوالية جورجيا األمريكية عرف علم املعلومات  1963، 1962ويف مؤمتر 

علومات، والقوى اليت حتكم انسياب املعلومات بأنه العلم الذي يبحث يف خصائص وسلوك امل
وتشمل املعاجلات تنظيم املعلومات، وبثها . ووسائل معاجلتها، وإتاحتها واإلفادة القصوى منها

أو مرتبط بالرياضيات،  ـومجعها وختزينها، واسترجاعها وتفسريها واستخدامها واال مشتق من 
جيا احلاسبات، وحبوث العمليات، والفنون اخلطية، واملنطق، واللغويات، وعلم النفس، وتكنولو

  .واالتصاالت، وعلم املكتبات، واإلدارة، وبعض ااالت األخرى
ولعلم املعلومات خصائص العلم؛ فله جانبان، جانب العلوم البحتة الذي يبحث يف املوضوع 

   )1(."املنتجاتوت بصرف النظر عن تطبيق، وجانب العلوم التطبيقية الذي يعمل على تطوير اخلدما
  جمتمع املعلومات  .2 

تمع الذي يوظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجمتمع املعلومات تسمية تطلق على 
  .يف كل نشاطاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

ولقد عرف اتمع احلديث تسميات عديدة مثل اتمع ما بعد الصناعي واتمع 
الكي وجمتمع املعرفة نظرا للتزايد الكبري يف حجم املعلومات والتراكم املعريف الذي ميز هذا االسته

العصر وما صاحبه من تطور يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وظهور شبكة اإلنترنت وهي 
 ومعياراعوامل زادت من أمهية املعلومات يف حياة الفرد واتمع بل جعلت منها جماال استثماريا 

   .مدى تطور اقتصاديات خمتلف بلدان العامل لقياس
ويقصد مبجتمع املعلومات مجيع األنشطة واملوارد والتدابري واملمارسات املرتبطة باملعلومات "

ويشمل إنتاج املعلومات أنشطة البحث على اختالف مناهجها . إنتاجا ونشرا وتنظيما واستثمارا

                                                      
 .12.ص .1994دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة. دراسات يف علم املعلومات. حممود، حممود عفيفي ـ 1
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لتطوير واالبتكار على اختالف مستوياا كما يشمل أيضا وتنوع جماالا باإلضافة إىل اجلهود وا
  )1(.ةوالتطبيقياجلهود اإلبداعية والتأليف املوجه خلدمة األهداف التعليمية والتثقيفية 

واملالحظ أن أغلبية التعريفات اليت وردت بشان جمتمع املعلومات ترتكز يف جمملها على ربط 
ولوجيا املعلومات ووسائل االتصال املتطورة ويبقى القول أنه بناء هذا اتمع على املزاوجة بني تكن

ليس من السهل وضع تعريف حمدد، واضح وشامل ملفهوم جمتمع املعلومات إذ ال يكفي توفري "
وسائل االتصال احلديثة وتكنولوجيا املعلومات بأنواعها وأشكاهلا يف جمتمع ما ليحمل هذه 

ر هذا اتمع على درجة عالية من التكوين والتأهيل التسمية، بل البد فوق ذلك من أن يتوف
 )2(."والوعي

لقد تعددت مفاهيم جمتمع املعلومات بناء على املنطلقات أو األسس اليت تقوم عليها خمتلف 
التعريفات اليت قدمت بشأنه ومدى ارتباطها ضمنيا مبصطلحات حتمل مسات مظاهر التطورات 

هكذا فإىل جانب مصطلح جمتمع املعلومات جند جمتمع املعرفة احلاصلة يف خمتلف جماالت احلياة و
  . ...وجمتمع االتصاالت وجمتمع ما بعد الصناعي

بالرغم من رواج كثري من املصطلحات الفكرية يف حياتنا، ومن بينها جمتمع املعلومات، "إنه و
. عدد املفاهيم أحيانافإا ال تزال غري واضحة املعامل بشكل تام وغري متفق عليها، بل وتعاين من ت

وبشكل عام فإن تمع املعلومات صفات عامة أولية عديدة، يف حني أن التمايزات تأيت من 
 ـجمتمع املعلومات  ـوهكذا فإن ما مييز . اختالف الرؤى املستقبلية واملصاحل السياسية واالقتصادية

كبري جدا، وهو ما نسميه عادة بشكل أساسي هو وجود املعلومات، املتوافر واملتوالد بشكل دائم و
  . باالنفجار املعلومايت والتراكم املعريف

ويرافق ذلك وجود إمكانيات واسعة لتنظيم هذه املعلومات والسيطرة عليها واستخدامها "
بواسطة تكنولوجيا املعلومات من جهة ووجود إمكانيات نشرها وتبادهلا حبرية وسهولة وسرعة 

  )3(".متعددة ومفتوحة من جهة أخرىبواسطة شبكات اتصال عاملية 

                                                      
دار الفجر للنشر : القاهرة. ملعلوماتحنو إستراتيجية عربية ملستقبل جمتمع ا: التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات. بكر حممود أبو، اهلوش ـ 1

 .13. ص. 2002، والتوزيع
 .81. ص. 2003، دار اهلدى :عني مليلة. املكتبات يف جمتمع املعلومات. عبد اللطيفصويف،  ـ 2

 .63 .ص .1998 يوليو . 418.ع. جملة املعرفة. جمتمع املعلومات .مازنعرفة،  ـ 3
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لقد مت تعريف جمتمع املعلومات كدائرة متحدة تم باألوضاع العامة من روابط ومصادر "
متنوعة تتشكل من الشراكة ما بني املؤسسات واألفراد لرعاية اهتمامات اتمع حول توفري وتبادل 

   .ومات وزيادة املعرفةاملعلومات أو املعرفة اهلادفة إىل سرعة الوصول إىل املعل
وإذا كان اتمع الصناعي هو نتاج الثورة الصناعية اليت ظهرت يف القرن الثامن عشر فإن 
جمتمع املعلومات هو التعبري الفكري والثقايف عن روح اتمع احلديث والقوى الفاعلة فيه، هذه 

ذي مشل الكرة األرضية كلها القوى اليت هي وليدة التطور التكنولوجي ووليدة التمدن احلضاري ال
   )1(".يف هذه املرحلة

   2003تعريف جمتمع املعلومات يف قمة جنيف 1.2  

إنه من الضروري التطرق إىل مفهوم جمتمع املعلومات من وجهة نظر ممثلي الدول 
واحلكومات وكل املشاركني من مفكرين وخرباء يف القمة األوىل تمع املعلومات اليت انعقدت 

  ."حتد عاملي يف األلفية اجلديدة: بناء جمتمع املعلومات"حتت شعار  2003سنة جبنيف 
كان املفهوم الذي اعتمدته القمة هو اعتبار جمتمع معلومات جمتمع جامع هدفه اإلنسان و

ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها 
 مويتمكن فيه األفراد واتمعات والشعوب من تسخري كامل إمكانا واستخدامها وتقامسها،

للنهوض بتنميتهم املستدامة ولتحسني نوعية حيام، وذلك انطالقا من مقاصد ومبادئ ميثاق 
وتسخري إمكانات  ،األمم املتحدة والتمسك باالحترام الكامل لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

صاالت للنهوض بأهداف التنمية وأنه جمتمع للجميع يسعى إىل ضمان تكنولوجيا املعلومات واالت
وتعزيز التنوع الثقايف  ،استفادة اجلميع من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واحترامه واالعتراف بدور التعاون الدويل واإلقليمي لبناء جمتمع معلومات جامع ألن التنوع الثقايف 
وينبغي أن يقوم جمتمع املعلومات على أساس احترام هذه . شترك لإلنسانية مجعاءهو التراث امل

  .املفاهيم، وأن يشجع احلوار بني الثقافات واحلضارات
أن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها ميثل حتقيق فوائد يف كل  اكم

االت تنطوي على أمهية يف العمليات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتص. جوانب احلياة اليومية
واخلدمات احلكومية والرعاية الصحية واملعلومات الصحية والتعليم والتدريب والعمل وتوفري فرص 
العمل واألعمال التجارية والزراعة والنقل ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية والوقاية من 

                                                      
 .69 .ص .السابقاملرجع  .مازنعرفة،  ـ 1
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  )1(.ألهداف اإلمنائية املتفق عليهاالكوارث، والثقافة، واستئصال الفقر وغريها من ا
   2005تعريف جمتمع املعلومات يف قمة تونس 2.2  

جمتمع عاملي جامع ذي توجه تنموي يضع البشر يف صميم اهتمامه هذا  "جمتمع معلومات"
  :اتمع يتميز بسمات عديدة، لعل أبرزها أنه 

ن إنشاء املعلومات واملعارف ميكن األفراد واتمعات والشعوب يف كل مكان يف العامل م ـ
والنفاذ إليها واإلفادة منها وتبادهلا وتقامسها واملشاركة فيها حىت يتسىن هلم حتقيق كامل إمكانام 
يف النهوض وحتسني نوعية احلياة وبلوغ أهداف ومقاصد التنمية املستدامة املتفق عليها، مبا يف ذلك 

راد يف هذا اإلطار بكافة حقوق اإلنسان وحرياته وأن يتمتع األف. األهداف اإلمنائية لأللفية
  .األساسية والترابط بينها وعدم قابليتها للتجزئة ويف مقدمتها حرية التعبري وحرية تدفق املعلومات

يسخر إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة أهداف التنمية، ملا هلا من  ـ
حتدثه من حتول يف األنشطة البشرية والتفاعل بني البشر،  تأثري هائل على مجيع مظاهر احلياة، ومبا

وذلك يف إطار من الوعي بأا أداة أو وسيلة جبارة تزيد اإلنتاجية وتولد النمو االقتصادي وتدعم 
 .خلق فرص العمل، فضال عن قدرا على تذليل العقبات التقليدية

ا، أي بني البلدان املتقدمة حيقق التضامن واملشاركة والتعاون بني احلكومات وبعضه ـ
القطاع اخلاص واتمع املدين، أي داخل : والبلدان النامية، وبينها وبني أصحاب املصلحة اآلخرين

جمتمعات هذه البلدان، من أجل سد الفجوة الرقمية وحتقيق تنمية متناسقة وعادلة ومنصفة 
بني مجيع الدول، واحترام التعدد  وكذلك يف إطار من احترام ملبدأ املساواة يف السيادة. للجميع

الثقايف واللغوي، واحلفاظ على التراث واإلرث الثقايف للشعوب، فضال عن إتاحة فرص أفضل 
للنفاذ للمعلومات واإلفادة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل هذه اتمعات 

لساعني لتطبيقها وهم القوى العاملة للشباب، باعتبارهم يف طليعة مبتكريها وأوائل ا: بصفة خاصة
يف املستقبل، وكذلك للمرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة والفئات ملهمشة والضعيفة 

وحتقق مستويات أرفع  والفقراء، ملا ميكن أن حيققه ذلك من يئة بيئة متكينية تتيح املساواة والعدل
 )2(.من التنمية

                                                      
  :متاح على . ]على اخلط[. تونس. القمة الثانية تمع املعلومات ـ 1

   )05/01 /2006 ( <  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=1161|0  > 

  :متاح على . ]على اخلط[؟  قمة تونس تمع املعلومات وماذا بعد. ينحسام الد ،مصطفى ـ 2
< http://www.cybrarians.info/journal/no7/open.htm>)23/12/2006( 
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 3.2 تمع املعلومات تعريف جامعة الدول العربية  

بالقاهرة ضمن تقرير عن األمانة الفنية لس الوزراء العرب  2005هو تعريف صدر يف ماي 
حنو تفعيل خطة عمل "إدارة االتصال وتكنولوجيا املعلومات حتت عنوان  ـلالتصال واملعلومات 

  ."رؤية إقليمية لدفع وتطوير جمتمع املعلومات يف املنطقة العربية: جنيف
بأنه البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت تطبق "جمتمع املعلومات يف هذا التقرير ويعرف 

االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة مبا يف ذلك اإلنترنت، وتعين بنشر 
. هذه التكنولوجيات وتوزيعها توزيعا عادال ليعم النفع على األفراد يف حيام الشخصية واملهنية

وتتنوع أمثلة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وختتلف جماالا حبيث تشمل التعليم، 
واخلدمات االجتماعية والصحية، والبنوك واملوارد التمويلية، وفاعلية اجلهاز احلكومي، وغريها، إذ 

يتمتع بشكل عام أن جمتمع املعلومات يستغرق وقتا أقل يف العثور على املعلومات اليت حيتاج إليها و
  .بفاعلية وإنتاجية أفضل

ومتتد منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضا إىل املهام اليومية الصغرية؛ مثل البحث 
عن جداول القطارات، أو مستشفى تقدم خدمات، أو عنوان إحدى اجلهات احلكومية املسئولة 

ين وما هلما من انتشار يف كل مكان كما يضيف كل من اإلنترنت والربيد اإللكترو. عن نشاط ما
   ".إىل القدرة على تبادل املعلومات ونشرها بسرعة وبأسعار منخفضة

وينشغل العامل امجع مبشكلة الفجوة الرقمية وكيفية رأا وتقام من أجل ذلك القمة العاملية 
مرحلتني األوىل كانت تمع املعلومات واليت تتبناها األمم املتحدة واإلحتاد الدويل لالتصاالت على 

وقد أسفرت املرحلة األوىل للقمة جبنيف عن . والثانية يف تونس الشقيقة 2003يف جنيف يف ديسمرب 
  .التوصل إلعالن مبادئ وخطة عمل للعامل لبناء جمتمع املعلومات وتعميم االستفادة منه

اتمع العريب  وإدراكا من الدول العربية ألمهية التحرك الفوري الذي يستهدف أن يتبوأ  
جمال املكانة اليت تليق به وحبضارته يف عصر تكنولوجيا املعلومات، مت إقرار اإلستراتيجية العربية يف 

  )1(.2001قمة عمان عام  املعلومات يف

  

  التطور التارخيي ملفهوم جمتمع املعلومات 4.2  
تطور التارخيي ملفهوم تناول العديد من املفكرين املهتمني بالدراسات املستقبلية موضوع ال

                                                      
اي م .جامعة الدول العربية: القاهرة .إدارة االتصال وتكنولوجيا املعلومات ـات األمانة الفنية لس الوزراء العرب لالتصال واملعلوم ـ 1

 .4 .ص .2005
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وسنحاول طرح بعض " جمتمع املعلومات واألسباب اليت أدت إىل ظهوره كنمط اجتماعي جديد
إال أن البحث هنا ال ميكن أن يتم دون . القضايا واإلشكاليات والتناقضات اليت يثريها هذا املفهوم

لعناصر األساسية هلذا اتمع الرجوع إىل التشكل التارخيي، املعريف واالجتماعي، والقصري نسبيا، ل
. ضمن مفاهيم أخرى ظهرت يف الثالثني سنة األخرية يف حماوالا رسم صورة املستقبل القريب

فقد أعطت الدراسات املتعلقة ذه املفاهيم دورا متميزا شيئا فشيئا للمعلومات واالتصاالت يف 
  . يزهاحياة اتمعات يف إطار التقدم العلمي والتكنولوجي الذي مي

هذا الدور املتزايد واملتناغم مع ثورة املعلومات وثورة االتصاالت هو الذي دفع يف النهاية إىل 
. "جمتمع املعلومات"تشكل مفهوم جديد ومستقل ومنفصل عن املفاهيم السابقة حتت تسمية 

ر وسوف نتحدث هنا عن بعض املفاهيم اليت قدمها مفكرون متميزون كنماذج حمددة لعبت الدو
  .األساسي واملهم يف صياغة هذا اتمع

عن جمتمعات ما بعد صناعية،  )Alain Tourin( يف اية الستينات حتدث الفرنسي أالن تورين
نسبة إىل السلطة اليت تسيطر عليها، وبنفس الوقت  "اتمعات التكنوقراطية"وكانت تعين له 

ويبدو أن تورين قد أعطى يف . تنظيم االقتصادي فيهبالنظر إىل طبيعة اإلنتاج وال "اتمعات املربجمة"
جمتمعه اجلديد األمهية الكربى لطبقة التكنوقراط وذلك حتت تأثري األحداث الطالبية يف فرنسا عام 

ار الدور الفاعل التارخيي للطبقة العاملة وظهور شروط جديدة يف الصراع صوهو يرى احن 1968
  .ولوجيا احلديثة وتزايد تأثري وسيطرة طبقة التكنوقراطاالجتماعي حتت تأثري التطورات التكن

أن البلدان  )Alvin Toffler(وألفني توفلر  )Daniel Bell(يف حني يرى األمريكيان دانييل بل 
الغربية قد دخلت يف مرحلة تارخيية متقدمة جديدة، وهي مرحلة املعرفة النظرية املنظمة واملوجهة 

يسمى األول منهم هذه . خاصة على مستوى تكنولوجيا املعلوماتحنو التطبيقات التكنولوجية، و
  ."املوجة الثالثة"ب، يف حني يسميها الثاين "اتمع ما بعد الصناعي"باملرحلة التارخيية 

 "قدوم اتمع ما بعد الصناعي"وضمن نفس السياق يقدم عامل االجتماع دانييل بل يف كتابه 
ر ا اتمعات، وهي مرحلة ما قبل الصناعة ومرحلة الصناعة ثالث مراحل مت 1973الذي نشر عام 

واتمع ما بعد الصناعي املمثل للمرحلة الثالثة هو صورة من صور . ومرحلة ما بعد الصناعة
اتمعات التكنوقراطية املربجمة، إال أنه أيضا جمتمع معلومات يف شكل من أشكاله أو يف وصف 

. ى مركزية وتشفري املعرفة باستخدام التكنولوجيا املعلوماتية اجلديدةبارز فيه، يعتمد علالاجلانب 
ويرى بل أن العلماء والباحثني واالختصاصني املهنيني هم الذين يسيطرون على اتمع ما بعد 
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الصناعي، حيث يعمل معظم األفراد يف املعلومات وليس يف إنتاج السلع والبضائع، وذلك بدال من 
ل يف اتمع السابق، ويعين هذا انتقال السلطة من مؤسسات رجال األعمال سيطرة رجال األعما

إىل اتمع الذي يعتمد اقتصاده على اخلدمات الصناعية من النمط التقليدي، ليتمحور الشكل 
اجلديد من اتمع حول اخلدمات املتعلقة خبلق املعلومات وتوزيعها واستخدامها، والذي تصبح فيه 

  .ية املورد والرأمسال االستراتيجي للمجتمعاملعرفة العلم
وهناك بعض املفكرين يربطون ظهور جمتمع املعلومات مبدى تطور تكنولوجيا املعلومات 

قرية "خبري االتصاالت وهو يتحدث عن  )J. Pelton(واالتصال وهذا ما ذهب إليه جوزيف بيلتون 
جمتمع "ساسي واحليوي لتكوين ، تشكل فيها خدمات االتصال العامل األ"إلكترونية عاملية

  )1(.، وإن بدرجات خمتلفة، وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية واليابان"املعلومات
ويعتمد بيلتون يف حتديد ذلك على إحصائيات عن عدد أجهزة احلواسب والتلفاز   

يثة، وبالتايل والراديو واهلاتف والفاكس املنتشرة يف هذه الدول وارتباطها بشبكات معلوماتية حد
سيطرة خدمات املعلومات واالتصاالت فيها على النشاطات االقتصادية لألفراد واملؤسسات 

  .بأنواعها املختلفة
أخذ يصبح  "جمتمع املعلومات"هذا التركيز الشديد على دور تكنولوجيا االتصاالت يف 

معلومات واتصاالت، حامسا لدى كثري من الباحثني، ومن بينهم علماء اجتماع ومفكرون وخرباء 
يف نشر املعلومات بأشكاهلا املختلفة يف  االتصاالتوذلك باالرتباط مع النتائج احلامسة لتطور عامل 

  )2(.أي بقعة من العامل
   جمتمع املعلومات ريمعاي5.2  

يقوم جمتمع املعلومات على مجلة من املعايري األساسية ذكرها الدكتور عبد اللطيف الصويف 
  )3(:على النحو التايل "ملكتبات يف جمتمع املعلوماتا"يف كتابه 

  املعيار التكنولوجي

ويعكس مدى انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل مكان داخل املدن والقرى 
  .واملؤسسات واملنازل واملدارس وما إليها ومدى استخدامها والتحكم فيها

                                                      
 .66.ص .1998يوليو .418.ع. جملة املعرفة. جمتمع املعلومات. مازنعرفة،  ـ 1
 .67. ص .املرجع السابق. جمتمع املعلومات .مازنعرفة،  ـ 2
 .81. ص. 2003 دار اهلدى،. عني مليلة: علوماتاملكتبات يف جمتمع امل. عبد اللطيفصويف،  ـ 3
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  املعيار االقتصادي

ي، ودخلهم املادي، ومواردهم االقتصادية، واملوارد ويعكس مستوى األفراد االقتصاد
  .االقتصادية للمعلومات اليت ينتجها ومدى تطور الريف من الناحية االقتصادية

  املعيار السياسي

ويعكس مدى ترسيخ الدميقراطية وتعزيزها وحرية التداول والتعبري واختيار املسؤولني 
  .والنضج السياسي لألفراد واتمع

  لثقايفاملعيار ا

  .ويعرب عن املستوى العلمي املعريف لألفراد وإدراكه ألمهية املعلومات كقيمة ثقافية
   ياملعيار االجتماع

وجود وعي داخل اتمع بأمهية املعلومات ودورها يف حياة اتمع وسعي كل أفراده إىل 
  .استعمال الوسائط واملعلومات يف حيام اليومية

  SUISSEـ GENEVE 2003 /سويسرا ـ جنيف املعلومات القمة األوىل تمع 6.2 

انعقدت القمة العاملية األوىل تمع املعلومات بالعاصمة السويسرية جنيف مبشاركة أكثر من   
رئيس دولة ملناقشة العديد من القضايا اليت أصبحت حمل اهتمام دول العامل  56و مشارك 6000

  :واليت برجمت ضمن أولويات هذه القمة مثل
  .أمن املعلومات وشبكة اإلنترنيت ـ
 .حقوق امللكية الفكرية ـ

 .دعم ومتويل جمتمع املعلومات العاملي ـ

 .الربجميات ـ

 .حرية الرأي والتعبري ـ

 .دور وسائل اإلعالم ـ

ولعل أكرب إجناز قامت به القمة العاملية األوىل تمع املعلومات وباتفاق كل املتتبعني 
مرجعية وقاعدة لبناء جمتمع املعلومات الذي كعمل البادئ وخطة املإعالن واملهتمني يتمثل يف 

الناس ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه  جمتمع غايته. و إليه كل دول العاملتصب
استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها حبيث ميكن األفراد واتمعات 

يف النهوض بتنميتهم املستدامة ويف حتسني نوعية حيام  مخري كامل إمكاناوالشعوب من تس
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وذلك انطالقا من مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والتمسك باالحترام الكامل لإلعالن العاملي 
 .حلقوق اإلنسان

   إعالن املبادئ1.6.2  

وكان " ة اجلديدةي يف األلفيحتد عامل: بناء جمتمع املعلومات"جاء إعالن املبادئ حتت شعار 
 واليتذه املبادئ  بااللتزام) ممثلي الشعوب(طرف رؤساء الدول املشاركة تعهد من و مبثابة إقرار

     :على النحو التايلجز أهم ما ورد فيها ون
   ))1تمع املعلوماتة املشتركة ؤيالر
لعقد  2003ديسمرب  12إىل  10ممثلي شعوب العامل يف جنيف من  اجتماعاإلعالن الرمسي عن  1.

 جامع لبناء جمتمع معلوماتهم املشتركة والتزامتهم رغبوتمع املعلومات، األوىل القمة العاملية 
يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف جمتمع هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية، 
  والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها

وجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض بأهداف التنمية الواردة يف إعالن تسخري إمكانات تكنول  2.
  .األلفية، وهي استئصال الفقر؛ وتعزيز املساواة

عاملية كل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والترابط فيما بينها وعدم قابليتها التأكيد على   3.
   .للتجزئة

من اإلعالن العاملي حلقوق  19يف املادة  لكل فرد احلق يف حرية الرأي والتعبري كما ورد  4.
اإلنسان؛ وأن هذا احلق يشمل حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء املعلومات واألفكار 

فاالتصال عملية اجتماعية . وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية
  . اجتماعي، وهو حمور جمتمع املعلومات أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، وهو أساس كل تنظيم

حتقيق املقتضيات العادلة واملصلحة العامة واألخالق يف واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ب متزالالا  5.
 .لنهوض مبجتمع للمعلومات حتترم فيه كرامة البشرل. جمتمع دميقراطي

  .تعهد بدعم مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع الدولال 6.

بأن العلوم هلا دور مركزي يف تطوير جمتمع املعلومات، فالكثري من العناصر املسامهة يف  إلقرارا 7.
بناء جمتمع املعلومات إمنا هي حصيلة خطوات التقدم العلمي والتقين اليت حتققت بفضل تبادل 

  .نتائج البحوث

                                                      
 :متاح على . ]على اخلط [  .النسخة العربية. 2003.جنييف  .وثيقة القمة العاملية تمع املعلومات ـ 1

  )23/02/2005 ( <  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=1161|0   > 
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ذلك ل. ساعيها ورفاههاالتعليم واملعرفة واملعلومات واالتصاالت هي بؤرة تقدم البشرية ومإن   8.
  .فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤثر تأثرياً هائالً على مجيع مظاهر احلياة تقريباً

.. ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي أن تستخدم كأدوات وليس كغاية حبد ذااإ  9.
  .ومبقدورها أيضاً تعزيز احلوار بني الناس واألمم واحلضارات

افع ثورة تكنولوجيا املعلومات ليست موزعة توزيعاً متساوياً يف الوقت احلاضر سواء بني ن منإ  10.
  البلدان املتقدمة والبلدان النامية أو يف داخل اتمعات

الشباب هم القوى العاملة يف املستقبل وأم يف طليعة مبتكري تكنولوجيا املعلومات  إن11. 
ولذلك جيب متكينهم كدارسني ومطورين  ،طبيقهاواالتصاالت ومن أوائل الساعني إىل ت

  ..ومسامهني وأرباب مشاريع وصانعي قرارات
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر فرصاً هائلة للمرأة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من  12.

  .جمتمع املعلومات وعنصراً فاعالً رئيسياً فيه
االحتياجات اخلاصة لدى الفئات املهمشة بتمام االهجيب ولدى بناء جمتمع املعلومات  13.

   .والضعيفة يف اتمع
وحنن مصممون تصميماً راسخاً على متكني الفقراء، وخاصة منهم الذين يعيشون يف املناطق  14.

النائية والريفية ويف املناطق احلضرية املهمشة، من النفاذ إىل املعلومات واستخدام تكنولوجيا 
  .الت كوسيلة لدعم جهودهم للخالص من براثن الفقراملعلومات واالتصا

ر جمتمع املعلومات، جيب توجيه اهتمام خاص إىل األوضاع اخلاصة للشعوب األصلية يتطو  15.
  .والعمل على صون تراثهم وإرثهم الثقايف

خاص لالحتياجات اليت تنفرد ا شعوب البلدان النامية والبلدان اليت متر توجيه اهتمام   16.
  اخلاضعة لالحتالل  واألراضيوالبلدان الفقرية املثقلة بالديون والبلدان صعبة اا مبرحلة ياداقتص

بناء جمتمع معلومات جامع يتطلب أشكاالً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بني إن   17.
 سد الفجوة الرقمية سعيا إىل القطاع اخلاص واتمع املدين واملنظمات الدوليةواحلكومات 

  .ومنصفة للجميع .وحتقيق تنمية متناسقة وعادلة
أحكام ميثاق األمم املتحدة اقض مع جيوز تفسريه بأنه ينال  إن إعالن مبادئ جمتمع املعلومات18.

  .قوانني وطنية أي واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو
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  )1(مبادئ أساسية: جمتمع معلومات للجميع
اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات  الفرصميع من اجل السعي من أجل ضمان استفادة 1.

لبناء التعاون الدويل واإلقليمي  العتراف بدوروا واحترامه؛ التنوع الثقايفتعزيز و ،واالتصاالت
  .جمتمع معلومات جامع

  

    دور احلكومات* 

 يةالدولاألمم املتحدة واملنظمات واتمع املدين والقطاع اخلاص كذلك و ،احلكوماتتضطلع   2.
  ، املعلوماتيف تطوير جمتمع كبرية بدور هام ومبسؤولية  ،األخرى

  . التحتية للمعلومات واالتصاالت أساس ضروري لبناء جمتمع معلومات جامع البنية 1.2

ملراعاة  مكيفة ، تكونمن شبكات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاامتطورة بنية حتتية  توفر إن  2.2
  .معقولةبتكلفة إليها النفاذ  ويسهلاحمللية ة واإلقليمية والوطنيلظروف ا

املكتبات ودور و املدارسوتطوير  ستقرارمن االاتياً ومناخاً م توفرسياسات وتنفيذ وضع  ينبغي .3
وسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إىل البنية التحتية واخلدمات اليت يوفرها جمتمع كاحملفوظات 
  .املعلومات

النفاذ إىل املعلومات واألفكار واملعارف واملسامهة فيها هي مسألة أساسية  علىإن قدرة اجلميع   .4
  .يف جمتمع معلومات جامع

إزالة احلواجز بألغراض التنمية  على الصعيد العاملي وتعزيزها املعارف تبادل تدعيم ومن املمكن  .5
   .النفاذ املنصف إىل املعلومات أمام

شاريع ملفرص العمل اجلديدة، واالبتكار، وتوفري فرص توفري جيب  لنمو جمتمع املعلومات  6 .
  .األعمال وتقدم العلوم

وميكن تعزيز النفاذ إىل املعلومات واملعارف من خالل اإلمكانيات اليت توفرها خمتلف مناذج   7 .
الربجميات، مبا فيها الربجميات اخلاضعة حلقوق امللكية، واملفتوحة املصدر، واانية، وذلك لزيادة 

  .نافسة ومتكني املستعملني من النفاذ إليهاامل
  .الشامل إىل املعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام اجلميع النفاذإىل تعزيز  السعي  8 .
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   )1(اء القدراتـبن* 
  .املعلومات جمتمعأن يتاح لكل شخص فرصة اكتساب املهارات واملعارف الالزمة لفهم ينبغي  1.
التعليم والتدريب وتنمية يف مجيع مراحل نولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز استعمال تك 2.

  .والضعيفةاحملرومة  لألشخاص املعوقني والفئات اخلاصة مراعاة االحتياجاتاملوارد البشرية مع 
   .للعاملني وإعادة التدريبوتعليم البالغني املستمر مدى احلياة والتعليم التعليم ب االهتمام  3.
وناشريه ومنتجيه وكذلك على املدرسني واملدربني وأمناء  احملتوىعلى مؤلفي  ويتعني   4.

سيما يف  احملفوظات وأمناء املكتبات والدارسني القيام بدور نشط يف تعزيز جمتمع املعلومات، وال
 .أقل البلدان منواً

من . صاالتتكنولوجيا املعلومات واالتتدعيم القدرة الوطنية يف البحوث والتطوير يف جمال  5.
  .الشراكات، خاصة بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميةخالل 

لتمتع بالعضوية الكاملة يف جمتمع املعلومات، واالندماج اإلجيايب يف اقتصاد إتاحة الفرصة للجميع ل 6.
  .املعرفة

  

  واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الثقة بناء* 
ويتطلب  .للمعلومات املستهلكامللكية الفكرية و ومحاية مات وأمن الشبكاتأمن املعلو تعزيز  1.

   .السيرباينثقافة عاملية لألمن  إشاعةاألمر 
   .املعلومات واالتصاالت تكنولوجيامن  األممميع جل ةالشامليف االستفادة  ةاملساوا 2.
السيرباين على املستويات الرسائل االقتحامية واألمن مواجهة القرصنة و مسألة وينبغي تناول  3.

  .الوطنية والدولية املالئمة
  

  البيئة التمكينية* 

وينبغي استعمال . من بيئة متكينية على الصعيدين الوطين والدويل تمع املعلومات ال بد  1.
  .من أدوات احلُكم الرشيدرئيسية هامة كأداة  واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 

ويتعني . جوهري لبناء جمتمع معلومات غايته الناس تنظيمي أمرإطار بوجود  القانون سيادة إن 2.
 .العمل لتحقيق ذلكعلى احلكومات 
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توفر بيئة دولية دينامية ومتكينية تدعم االستثمار األجنيب املباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون   3.
  .لبناء جمتمع املعلومات الدويل

منو اقتصادي واسع النطاق سواء يف البلدان املتقدمة أو أمهية تطوير جمتمع املعلومات يف حتقيق   4.
  .النامية

  .محاية امللكية الفكرية عنصر هام من عناصر تشجيع االبتكار واإلبداع يف جمتمع املعلومات  5.

طريقة لدفع التنمية املستدامة يف جمتمع املعلومات هي اإلدماج الكامل للجهود  أفضل إن  6.
 الوطنيةجيا املعلومات واالتصاالت يف االستراتيجيات اإلمنائية املتصلة بتكنولو والربامج

  . واإلقليمية
  . هو إحدى اللبنات األساسية يف بناء جمتمع املعلومات يف شىت ااالت املقاييس توحيد 7.
 مركزيةوينبغي أن تشكل إدارا قضية  مرفقاً عاملياً متاحاً للعامة لتصبحقد تطورت اإلنترنت ل 8.

تكون اإلدارة الدولية لإلنترنت متعددة األطراف  أنينبغي و. أعمال جمتمع املعلومات لجدويف 
كاملة من احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين واملنظمات  مبشاركةووشفافة ودميقراطية، 

تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام اجلميع وأن تكفل تشغيالً  أنوجيب . الدولية
  .وآمناً لإلنترنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات مستقراً

إننا نطلب من األمني . معاجلة القضايا املتعلقة بإدارة اإلنترنت على الصعيد الدويل بطريقة منسقة  9.
العام لألمم املتحدة أن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة اإلنترنت يف عملية مفتوحة وجامعة تكفل 

  )1(.يف إدارة االنترنت الكاملة إجياد آلية للمشاركة
  

  يف مجيع جوانب احلياة فوائد: واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيا  تطبيقات* 

هو حتقيق  ونشرها يكون اهلدف من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ينبغي  10.
  .فوائد يف كل جوانب حياتنا اليومية

  )2(اللغوي واحملتوى احملليتنوع الثقايف واهلوية الثقافية وال التنوع* 

وينبغي أن يقوم جمتمع املعلومات على أساس . التنوع الثقايف هو التراث املشترك لإلنسانية مجعاء 1.
  .احترام اهلوية الثقافية والتنوع الثقايف واللغوي والتقاليد واألديان
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  .لغات وأنساق متعددةبإلنشاء احملتوى  جامع جمتمع معلوماتبناء أولوية عالية يف  إعطاء 2.

إن احلفاظ على التراث الثقايف هو عنصر حاسم يف تكوين اهلوية وفهم األفراد لذام وربط   3.
وينبغي تمع املعلومات أن يعمل على االستفادة من التراث الثقايف واحلفاظ عليه . اتمع مباضيه

  .للمستقبل بكل الوسائل املناسبة، مبا فيها الرقمنة
  اإلعالم وسائط* 

حرية الصحافة وحرية املعلومات وكذلك مببادئ االستقالل والتعددية والتنوع يف وسائط   1.
  . اإلعالم، وهي عناصر جوهرية يف جمتمع املعلومات

  األبعاد األخالقية تمع املعلومات* 

املساواة ينبغي تمع املعلومات أن حيترم السلم وأن يدافع عن القيم األساسية مثل احلرية و  .2
  .والتضامن والتسامح واملسؤولية املشتركة واحترام الطبيعة

  . أمهية األخالق تمع املعلومات، الذي ينبغي أن يرعى العدالة وكرامة اإلنسان وقيمته .3
  واإلقليمي الدويل التعاون* 

والقطاع ال بد من تدعيم اجلهود الوطنية، بإقامة تعاون دويل وإقليمي فعال بني احلكومات    1.
  .اخلاص واتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية

البلدان النامية وأقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة حتول، من خالل  مساعدة  .2
  .التمويل وتوفري املساعدة املالية والتقنية

تكنولوجيا املعلومات يف جماالت  حتاد الدويل لالتصاالتلالالرئيسية  االختصاصاتإن   .3
  .يف جمال املعلوماتاملساعدة على عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدويل هي  واالتصاالت

  حنو جمتمع معلومات للجميع يرتكز على تقاسم املعرفة* 

جامع يرتكز على  أجل تنفيذ خطة العمل اليت ستحقق رؤيتنا تمع معلوماتالتعاون بتعزيز  1.
  .املبادئ الرئيسية الواردة يف هذا اإلعالن

  .ومتابعة التقدم احملرز يف عبور الفجوة الرقمية، مع مراعاة مستويات التنمية املختلفةتقييم  2.
العمل معاً لبناء جمتمع معلومات جديد يقوم على تقاسم املعرفة ويرتكز على التضامن العاملي   3.

  .ضل بني الشعوب واألمموعلى حتقيق فهم أف
      ة العملخط 6.2 .2

جاءت خطة العمل املعتمدة يف القمة العاملية األوىل تمع املعلومات اليت انعقدت جبنيف سنة 
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لتترجم الرؤية املشتركة الواردة يف إعالن املبادئ وسعيا لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق  2003
نهوض باستعمال املنتجات والشبكات واخلدمات والتطبيقات عليها دوليا من خالل التركيز على ال

القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومساعدة البلدان على جتاوز الفجوة الرقمية 
  .وإرساء تعاون فعال بني احلكومات لتنفيذ خطة العمل اليت مت تبنيها باإلمجاع

توجيهية الواردة يف إعالن املبادئ إىل خطة العمل هذه تترجم الرؤية املشتركة واملبادئ ال
، من خالل النهوض اف اإلمنائية املتفق عليها دولياًلتقدم يف إحراز األهدلخطوط عمل ملموسة 

باستعمال املنتجات والشبكات واخلدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات 
سيقوم جمتمع املعلومات املتوخى يف و. واالتصاالت ومساعدة البلدان على جتاوز الفجوة الرقمية

  )1(.إعالن املبادئ بتعاون وتضامن بني كل احلكومات
  

  الغايات واألهداف واملقاصد* 

، املبادئمن أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن  .1
يتعني . صعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةوالتصدي للتحديات اجلديدة تمع املعلومات على األ

من أجل حتليل وتقييم التقدم احملرز حنو   تمع املعلومات القادمة اغتنام الفرصة يف للقمة العاملية
  .تقليص الفجوة الرقمية

  .وطنيا ودولياسيتم رسم مقاصد حمددة تمع املعلومات حسب االقتضاء  .2

 ائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية،استناداً إىل األهداف اإلمن. 3
   :اليت تقتضي التعاون الدويل، يستحسن التركيز على العناصر التالية

  توصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية؛ ـ
  دائية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛توصيل اجلامعات والكليات واملدارس الثانوية واالبت ـ
  توصيل املراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ـ
توصيل املكتبات العامة واملراكز الثقافية واملتاحف ومكاتب الربيد واألرشيفات بتكنولوجيا  ـ

  املعلومات واالتصاالت؛
  جيا املعلومات واالتصاالت؛توصيل املراكز الصحية واملستشفيات بتكنولو ـ
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توصيل مجيع اإلدارات احلكومية احمللية واملركزية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنشاء  ـ
  مواقع على شبكة الويب وعناوين الربيد اإللكتروين؛

تكييف مجيع املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية ملواجهة حتديات جمتمع املعلومات،  ـ
  مراعاة الظروف الوطنية؛ مع

  تأمني نفاذ مجيع سكان العامل إىل اخلدمات التلفزيونية واإلذاعية؛  ـ
التشجيع على تطوير احملتوى ويئة الظروف التقنية الالزمة لتيسري وجود واستخدام كل لغات  ـ

  العامل يف شبكة اإلنترنت؛
وجيا املعلومات واالتصاالت من تأمني متتع أكثر من نصف سكان العامل بالنفاذ إىل تكنول ـ

  .أماكن قريبة
 )1(دور احلكومات* 

  .تعترب املشاركة الفعالة من جانب احلكومات أمراً حيوياً يف تنمية جمتمع املعلومات 1.

، 2005ينبغي أن تشجع مجيع البلدان على صياغة استراتيجيات إلكترونية وطنية حبلول عام   2.
  .لبشرية، وتأخذ يف اعتبارها الظروف الوطنية املختلفةتشمل ما يلزم من بناء القدرات ا

تشجيع كل بلد على إنشاء شراكة واحدة فعالة على األقل بني القطاعني العام واخلاص أو   3.
  .كنموذج حيتذى لألعمال املستقبلية 2005شراكة بني قطاعات متعددة حبلول عام 

اإلقليمية والدولية، من أجل استهالل وتعزيز و، على املستويات الوطنية الالزمة لياتاآلحتديد   4.
  .الشراكات بني أصحاب املصلحة يف جمتمع املعلومات

 أساس مكني تمع املعلومات: البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت* 

البنية التحتية عامل حموري للوصول إىل هدف الشمول الرقمي الذي ميكّن من حتقيق نفاذ اجلميع   1.
   .يا املعلومات واالتصاالت نفاذاً شامالً ومستداماً يف كل مكانإىل تكنولوج

ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات يف إطار السياسات اإلمنائية الوطنية من أجل دعم بيئة   2.
متكينية وتنافسية لالستثمار الضروري يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن 

  .أجل إنشاء خدمات جديدة
تشجيع تصميم وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليتمكن اجلميع، مبن   3.
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فيهم كبار السن واملعوقون واألطفال، واألطفال املهمشون خاصة، وغري هؤالء من اموعات 
احملرومة والضعيفة، من النفاذ إليها بسهولة وبتكلفة معقولة، والنهوض بتنمية التكنولوجيات 
والتطبيقات واحملتوى مبا يليب احتياجام، وذلك يف ضوء مبدأ التصميمات العاملية وتعزيز ذلك 

  .باستخدام التكنولوجيات الداعمة
يف  ،الساتلية، مبا يف ذلك القدرات غري املستعملةالالسلكية  القدراتالتشجيع على استعمال   4.

النفاذ يف املناطق النائية إلنشاء بنية حتتية  نيالبلدان املتقدمة وخصوصاً يف البلدان النامية، لتأم
  .لالتصاالت

حتقيق التوصيلية املثلى بني شبكات املعلومات الكربى من خالل التشجيع على إنشاء وتنمية  5.
شبكات مركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقاط تبادل اإلنترنت على الصعيد 

  .يين وتوسيع النفاذ إىل الشبكاتاإلقليمي، لتخفيض تكاليف التوصيل الب
  )1(النفاذ إىل املعلومات واملعرفة* 

تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للناس يف أي مكان يف العامل النفاذ إىل املعلومات   1.
وينبغي أن يستفيد األفراد واملنظمات واتمعات من النفاذ إىل . واملعرفة نفاذاً يكاد يكون فورياً

  .املعلوماتاملعرفة و
تشجيع احلكومات لكي توفر قدراً وافياً من النفاذ إىل املعلومات الرمسية العامة عن طريق خمتلف   2.

سيما اإلنترنت، وتشجيعها على وضع تشريعات بشأن النفاذ إىل املعلومات   موارد االتصال ال
  .واحلفاظ على البيانات العامة وال سيما يف جمال التكنولوجيات اجلديدة

تشجيع أنشطة البحث والتطوير لتيسري قدرة اجلميع على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات   3.
  .واالتصاالت، مبن فيهم الفئات احملرومة واملهمشة والضعيفة

تشجيع البحث والنهوض بتوعية مجيع أصحاب املصلحة باإلمكانيات اليت تتيحها خمتلف 
ك الوسائل املشمولة حبقوق امللكية والربجميات املفتوحة مناذج الربجميات، ووسائل إنشائها، مبا يف ذل

املصدر واانية، من أجل زيادة املنافسة وحرية االختيار والقدرة على حتمل التكاليف، ومتكني 
  .مجيع أصحاب املصلحة من تقييم احللول اليت تليب احتياجام على أفضل وجه

ذلك ما يتعلق باألشكال املبتكرة للربط  تشجيع البحوث بشأن جمتمع املعلومات، مبا يف  4.
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الشبكي، وتطويع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألدوات والتطبيقات اليت 
  .تيسر النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع، وخصوصاً اجلماعات األقل حظاً

دمات األرشيفات الرقمية املكيفة تمع دعم إنشاء خدمات املكتبات العامة الرقمية وخ  5.
املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق إعادة النظر يف االستراتيجيات والتشريعات اخلاصة باملكتبات 

، وتعزيز التعاون بني املكتبات على "مكتبات مهجنة"الوطنية، وإجياد تفهم عاملي للحاجة إىل 
  .الصعيد العاملي

اذ، مبا يف ذلك النفاذ احلر وبتكلفة معقولة، إىل االت العلمية والكتب تشجيع مبادرات تيسري النف  6.
  .املفتوحة للنفاذ احلر، واألرشيفات املفتوحة للمعلومات العلمية

دعم البحث والتطوير يف تصميم األدوات املفيدة جلميع أصحاب املصلحة من أجل تعزيز   7.
من أجل ضمان االختيار األمثل للربجميات  الوعي مبختلف مناذج وتراخيص الربجميات وتقييمها

  .املالئمة اليت تسهم على أفضل حنو يف حتقيق األهداف اإلمنائية يف إطار الظروف احمللية
  

  )1(بناء القدرات* 

. ينبغي أن تتوفر لكل فرد املهارات الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من جمتمع املعلومات  1.
وميكن . رات ونشر املعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتولذلك فمن اجلوهري بناء القد

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف حتقيق التعليم للجميع يف مجيع أحناء العامل، من 
خالل تعليم وتدريب املدرسني وتوفري ظروف أفضل للتعليم مدى احلياة، لشمول من هم 

  .سني املهارات املهنيةخارج العملية التعليمية الرمسية، وحت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكامل يف التعليم لضمان إدماج  احملليةتطوير السياسات   2.

والتدريب على مجيع املستويات، مبا يف ذلك تطوير املناهج الدراسية، وتدريب املدرسني، وإدارة 
  .ةوتنظيم املؤسسات التعليمية، دعماً ملفهوم التعليم مدى احليا

وضع وتعزيز برامج حمو األمية، من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على   3.
  .املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

تصميم وتنظيم دورات  وذلك مثالً من خاللحمو األمية اإللكترونية للجميع،  مهاراتتعزيز   4.
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ت املتوافرة مثل املكتبات، واملراكز اتمعية احمللية مع االستفادة من التسهيالملوظفي اإلدارة العامة، 
إنشاء مراكز حملية للتدريب على تكنولوجيا املعلومات متعددة األغراض، ونقاط النفاذ العمومية أو ب

وينبغي إعطاء اهتمام خاص للفئات احملرومة . واالتصاالت بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة
  .والضعيفة

مل التطوعي دون تضارب مع السياسات الوطنية والثقافات احمللية فإنه ميكن أن ميثل الععندما جيري   5.
عنصراً قيماً يف رفع مستوى القدرات البشرية الستعمال أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وينبغي تنشيط برامج املتطوعني إلتاحة . استعماالً مثمراً وبناء جمتمع معلومات جامع بصورة أكرب
ناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، وخصوصاً يف البلدان ب

  .النامية
 .تصميم برامج لتدريب املستعملني على تطوير قدرات التعلم الذايت والتنمية الذاتية 6.

  

  بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت* 

بني احلكومات يف األمم املتحدة ومع مجيع أصحاب املصلحة يف احملافل املالئمة تشجيع التعاون   1.
األخرى من أجل تعزيز الثقة لدى املستعملني، وبناء الطمأنينة ومحاية البيانات وسالمة الشبكات؛ 
والنظر يف األخطار احلالية واحملتملة اليت دد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ والتعامل مع 

 .ضايا األخرى املتصلة بأمن املعلومات وأمن الشبكاتالق

ينبغي أن تعمل احلكومات، بالتعاون مع القطاع اخلاص، على منع واكتشاف ومواجهة اجلرائم   .2
وضع خطوط توجيهية : السيربانية وإساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق

ااالت؛ والنظر يف تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق تأخذ يف االعتبار اجلهود اجلارية يف هذه 
ملساعدات الفعال يف حاالت إساءة االستعمال ومقاضاا؛ وتشجيع اجلهود الفعالة يف جمال ا

املتبادلة، وتعزيز الدعم املؤسسي على املستوى الدويل ملنع مثل هذه اجلرائم واكتشافها وإصالح 
  .وض بالوعي العامما يترتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنه

لحكومات أن تعمل على قيام إطار سياسي وقانوين وتنظيمي يعزز جمتمع املعلومات لينبغي 
، يوفر حوافز مناسبة لالستثمار ويتسم بالشفافية ويتيح اال للمنافسة ومن املمكن التنبؤ به

  .والتنمية اتمعية يف جمتمع املعلومات
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  )1(فوائد يف مجيع جوانب احلياة: االتصاالتتطبيقات تكنولوجيا املعلومات و* 

ميكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنمية املستدامة يف جماالت اإلدارة   1.
العامة واألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يف إطار 

  :وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات يف القطاعات التالية. االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية
  

  احلكومة اإللكترونية* 

تنفيذ استراتيجيات احلكومة اإللكترونية اليت تركز على تطبيقات دف إىل االبتكار وتعزيز   1.
  .الشفافية يف اإلدارات العامة والعمليات الدميقراطية وحتسني الكفاءة وتعزيز العالقة مع املواطنني

استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة اإللكترونية على مجيع املستويات، تتفق مع   2.
  .احتياجات املواطنني ودوائر األعمال، من أجل حتقيق توزيع أكفأ للموارد واألصول العامة

دعم مبادرات التعاون الدويل يف ميدان احلكومة اإللكترونية من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة   3.
  .كفاءة على مجيع املستويات احلكوميةوال

  

  األعمال التجارية اإللكترونية* 

فوائد التجارة الدولية  على تعزيزالقطاع اخلاص وحلكومات واملنظمات الدولية ا تشجيع  .1
ستعمال األعمال التجارية اإللكترونية، والنهوض باستعمال مناذج األعمال التجارية وا

  .مبرحلة حتول ااقتصادياية والبلدان اليت متر اإللكترونية يف البلدان النام
  

  الصحة اإللكترونية* 

تشجيع اجلهود التعاونية للحكومات واملخططني واملهنيني يف اال الصحي وسائر الوكاالت   1.
مبشاركة من املنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية ال 

ويعتمد عليها ومن نوعية عالية ويف متناول اجلميع، ومن أجل تعزيز التدريب تعاين من التأخري 
الطيب املتواصل والتعليم واألحباث الطبية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احترام 

  .ومحاية حقوق املواطنني يف اخلصوصية
ملي وموارد احملتوى املالئمة على تيسري النفاذ إىل املعلومات الطبية املتوفرة على الصعيد العا  2.

الصعيد احمللي، من أجل دعم حبوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض بصحة املرأة وصحة 
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الرجل، مثل مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي واألمراض 
  .اإليدز واملالريا والسل/شريةاليت تستحوذ على اهتمام العامل مثل فريوس نقص املناعة الب

معدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها، من خالل حتسني أنظمة ـالتحذير من األمراض ال  3.
 .املعلومات املشتركة

  

  اإللكتروين لتوظيفا* 

تشجيع صياغة أفضل املمارسات للعاملني وأرباب العمل الذين يعملون عن بعد باستخدام   .1
واستناد هذه املمارسات على املستوى الوطين إىل مبادئ العدالة واملساواة  الوسائل اإللكترونية،

 .بني اجلنسني، ومبراعاة مجيع املعايري الدولية ذات الصلة

تشجيع الطرق اجلديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات األعمال دف زيادة اإلنتاجية والنمو   .2
  .ت واالتصاالت واملوارد البشريةوالرفاه من خالل االستثمار يف تكنولوجيا املعلوما

تشجيع العمل عن بعد لتمكني املواطنني ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان   .3
االقتصادات الصغرية من العيش يف وسط جمتمعام ومن العمل يف أي مكان وزيادة فرص عمل 

  .ويف العاملة املاهرة. املرأة واملعوقني
ج التدخل املبكر يف جمال العلوم والتكنولوجيا اليت ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات تشجيع برام  .4

  )1(.وذلك لزيادة عدد النساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  البيئة اإللكترونية* 

تشجيع احلكومات، بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، على استعمال تكنولوجيا   .1
صاالت وتعزيزها الستغالهلا كأداة للحماية البيئية واالستفادة املستدامة من املعلومات واالت
  .املوارد الطبيعية

تشجيع احلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج   .2
من أجل استدامة اإلنتاج واالستهالك والتخلص اآلمن بيئياً من خملفات معدات وأدوات 

  .كنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة تدويرهات
إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية   .3
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والكوارث من صنع اإلنسان ورصد آثارها، خاصة يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان 
  .ات الصغريةياالقتصاد

  

  يةالزراعة اإللكترون* 

ضمان نشر املعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية املواشي ومصائد األمساك والغابات واألغذية،   .1
وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إتاحة النفاذ السريع إىل املعارف 

  .واملعلومات الشاملة واحملدثة والتفصيلية ذات الصلة، ال سيما يف املناطق الريفية
  

  العلم اإللكتروين* 

تعزيز التوصيل باإلنترنت توصيالً يعتمد عليه وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل اجلامعات   .1
ومعاهد البحوث دعماً لدورها احليوي يف إنتاج املعلومات واملعرفة ويف التعليم والتدريب، ودعم 

  .تإقامة الشراكات ودعم التعاون والربط الشبكي بني هذه املؤسسا
 لتوفري املعلومات العلمية النفاذ املفتوحمبادرات النشر اإللكتروين والتسعري التمايزي وتشجيع   .2

  .يف مجيع البلدان منصف أساسوتيسري النفاذ إليها على  بتكلفة معقولة
تعزيز استعمال تكنولوجيا االتصال بني النظراء لتقاسم املعارف العلمية واحلصول على نسخ   .3

خ مكررة من كتابات املؤلفني العلميني الذين يتنازلون عن حقهم يف احلصول على مسبقة ونس
  .مدفوعات مالية

تعزيز مجع البيانات الرقمية العلمية األساسية ونشرها وحفظها على املدى الطويل بشكل منهجي   .4
  .وفعال يف مجيع البلدان، ومنها مثالً بيانات السكان واألرصاد اجلوية

مبادئ ومعايري تتصل بالبيانات من أجل تيسري التعاون واالستعمال الفعال تعزيز وضع   .5
للمعلومات والبيانات العلمية امعة من أجل استخدامها يف األحباث العلمية، حسب 

 )1(.االقتضاء

   )2(التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي* 

وي عامالً حافزاً على احترام اهلوية الثقافية والتقاليد واألديان وهو يف يعترب التنوع الثقايف واللغ .1
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الوقت نفسه عامل جوهري يف تطوير جمتمع معلومات يقوم على أساس احلوار بني الثقافات وعلى 
  .وهو عنصر هام يف التنمية املستدامة. التعاون اإلقليمي والدويل

واللغوي والتراث الثقايف يف داخل جمتمع املعلومات، وضع سياسات تدعم احترام التنوع الثقايف  .2
واحلفاظ على هذا التنوع والتراث وتعزيزمها وتطويرمها، كما جاء يف وثائق األمم املتحدة 

ويتضمن هذا تشجيع . املعتمدة ذات الصلة، مبا فيها إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف
ع على إنتاج احملتوى الثقايف والتعليمي والعلمي احلكومات على وضع سياسات ثقافية تشج

  .وتطوير صناعات ثقافية حملية تناسب السياق اللغوي والثقايف للمستعملني
  

  وسائط اإلعالم* 
وسائط اإلعالم مبختلف أشكاهلا وتنوع ملكيتها، بصفتها طرفاً فاعالً، دوراً أساسياً يف تؤدي  .1

  .مسامهاً مهماً معترفاً به يف حرية التعبري وتعددية املعلومات تطوير جمتمع املعلومات كما أا متثل
على مواصلة  ـمبا فيها الوسائط املطبوعة واإلذاعة والوسائط اجلديدة  ـتشجيع وسائط اإلعالم   .2

  .الدور اهلام الذي تؤديه يف جمتمع املعلومات
  .اتشجيع وضع تشريعات حملية تضمن استقالل وسائط اإلعالم وتعدديته .3
احملتوى غري القانوين واملسيء يف حمتوى  ملناهضة ـال تتعارض مع حرية التعبري  ـمالئمة اختاذ تدابري   .4

  .وسائط اإلعالم
تشجيع اإلعالميني احملترفني يف البلدان املتقدمة على إقامة شراكات وشبكات مع وسائط   .5

  .سيما يف جمال التدريب اإلعالم يف البلدان النامية، ال
  .وسائط اإلعالم يفالنساء والرجال التوازن والتنوع يف املوضوعات املعروضة عن  تشجيع .6
تقليل اختالالت التوازن الدولية اليت تؤثر على وسائط اإلعالم وخاصة يف صدد البنية التحتية   .7

لومات واملوارد التقنية وتنمية املهارات البشرية، مع االستفادة الكاملة من أدوات تكنولوجيا املع
  .واالتصاالت يف هذا الصدد

تشجيع وسائط اإلعالم التقليدية على سد الفجوة املعرفية وتسهيل تدفق احملتوى الثقايف وخاصة   .8
  .يف املناطق الريفية
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  )1(األبعاد األخالقية تمع املعلومات* 

الصاحل العام وإىل  ينبغي أن خيضع جمتمع املعلومات لقيم معترف ا عاملياً وأن يسعى إىل حتقيق  .1
  .جتنب إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز احترام السلم والنهوض بالقيم األساسية وهي احلرية واملساواة  ـ
  .والتضامن والتسامح وتقاسم املسؤولية واحترام الطبيعة

ع املعلومات إىل تعزيز الصاحل العام ومحاية ينبغي أن تسعى مجيع األطراف الفاعلة يف جمتم  .2
اخلصوصية والبيانات الشخصية واختاذ إجراءات مناسبة وتدابري وقائية حيددها القانون ملنع إساءة 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل التصرفات غري القانونية وغريها من األعمال 

راهية األجانب وما يتصل ا من أشكال التعصب القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وك
والكراهية والعنف ومجيع أشكال االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك اشتهاء األطفال واستغالل 

  .جتار باألشخاص واستغالهلماألطفال يف مواد إباحية، واال
ة األعمال البحثية دعوة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وخباصة اهليئات األكادميية، إىل مواصل  .3

  .بشأن األبعاد األخالقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

  التعاون الدويل واإلقليمي* 

تكنولوجيا شروعات النسبية ملولوية األاحلكومات يف البلدان النامية درجة  ترفعينبغي أن   .1
ملساعدة الدولية املعلومات واالتصاالت يف الطلبات املقدمة للحصول على التعاون الدويل وا

  .بشأن مشاريع تنمية البنية التحتية من البلدان املتقدمة واملنظمات املالية الدولية
دعوة املنظمات الدولية واإلقليمية إىل إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج عملها   .2

ط عمل وطنية لدعم ومساعدة مجيع مستويات البلدان النامية على املشاركة يف إعداد وتنفيذ خط
الوفاء باألهداف املوضحة يف إعالن املبادئ ويف خطة العمل هذه، آخذة يف االعتبار أمهية 

  .املبادرات اإلقليمية
  

  جدول أعمال التضامن الرقمي* 

  . للتغلب على الفجوة الرقمية الدول التعاون الوطين واإلقليمي والدويل الوثيق فيما بني مجيع .1
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ن أن تنظر يف إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل يف كل من املناطق الريفية ينبغي للبلدا .2
  .واحلضرية الفقرية يف اخلدمات، وذلك يف سبيل سد الفجوة الرقمية

  

  املتابعة والتقييم* 

ملتابعة حتقيق الغايات واألهداف واملقاصد الواردة يف خطة العمل هذه، ومع مراعاة الظروف   .1
ختلفة، ينبغي صياغة خمطط واقعي ودويل لتقييم األداء وحتديد عالمات القياس الوطنية امل

  .بواسطة املؤشرات اإلحصائية املقارنة ونتائج البحوث) النوعية والكمية(
  

  )1()تونس(املرحلة الثانية من القمة العاملية تمع املعلومات  حتضري* 

تائج مرحلة جنيف من القمة العاملية تمع ومع مراعاة ن ،56183عمالً بقرار اجلمعية العامة 
الستعراض قضايا جمتمع  2004املعلومات، سيعقد اجتماع حتضريي يف النصف األول من عام 

املعلومات اليت ينبغي أن تشكّل بؤرة تركيز ملرحلة تونس من القمة العاملية تمع املعلومات 
وتبعاً لقرار هذه القمة بشأن مرحلتها يف . نيةواالتفاق على هيكل العملية التحضريية للمرحلة الثا

  :تونس، ينبغي أن تنظر املرحلة الثانية من القمة يف مجلة أمور منها
العاملية تمع املعلومات  من القمةنتائج مرحلة جنيف صياغة وثائق ائية مالئمة استناداً إىل   .1

لفجوة الرقمية وحتويلها إىل فرص عمالً على دعم عملية بناء جمتمع معلومات عاملي، وتقليص ا
  .رقمية

ابعة وتنفيذ خطة عمل جنيف على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك منظومة تم  .2
األمم املتحدة، كجزء من ج متكامل ومنسق، مما يتطلب مشاركة مجيع أصحاب املصلحة 

  .راكات بني أصحاب املصلحةاملعنيني، على أن يكون ذلك من خالل مجلة أمور منها الش
  

   ـ TUNIS 2005تونس  ـالقمة العاملية الثانية تمع املعلومات 7.2 

 2005نوفمرب  18و 16جاءت الطبعة الثانية للقمة العاملية تمع املعلومات املنعقدة بتونس بني 
اليت تواجه  يف ظرف عاملي سياسي واقتصادي وأمين متميز واستثنائي مما يزيد يف كرب التحديات

اتمع الدويل لتحقيق مبادئ وأهداف جمتمع املعلومات وحماربة الفقر يف العامل ونشر السلم 
لى اإللزام الدويل بالتقليص من اهلوة الرقمية بني عوالعدالة والدميقراطية يف ربوع املعمورة والتأكيد 

  .الشمال واجلنوب
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مندوب عن املنظمات األممية  800كني دولة وفاق عدد املشار 174حضرت القمة وفود متثل 
  .واملؤسسات والقطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين

ولقد حاول املنظمون هلذه القمة العاملية الثانية تمع املعلومات السعي لتجاوز مرحلة املبادئ 
وذلك من خالل  2003وخطة العمل اللذان شكال أهم حماور القمة األوىل املنعقدة جبنيف سنة 

  .جتسيد مشروع حقيقي وفعال إلرساء جمتمع املعلومات ووضع اآلليات املناسبة لتنفيذ ذلك
  :ولقد تركزت أشغال قمة تونس العاملية تمع املعلومات على املوضوعات التالية

 .مسألة الفجوة الرقمية ـ  

 .عيةلتحقيق التنمية االقتصادية واالجتما واالتصايلاستغالل الرصيد التكنولوجي   ـ 

 .تدويل إدارة االنترنيت ـ 

   )1(.صندوق التضامن الرقمي الدويل ـ 
وبرأي املتتبعني فإن قمة تونس عرفت جناحا كبريا وأعطت أمال يف مستقبل واعد تمع 
املعلومات وكان االحتاد الدويل لالتصاالت من السباقني إىل التأكيد على جناح قمة تونس وكان يف 

واملتاح  18/11/2005ت ذلك من خالل البيان الصحفي الذي أصدره يوم صدارة اجلهات اليت عرب
  .على املوقع اإللكتروين اخلاص بقمة تونس

  )2( :حو التايلنوجاء هذا البيان على ال  
من كيانات املنظمات  800دولة واملشاركني من أكثر من  174لـأمجعت الوفود املمثلة 

ت اتمع املدين يف قمة تونس بأا حققت جناحا األممية واملؤسسات والقطاع اخلاص ومنظما
، أن املرحلة 2005نوفمرب  18ويشري االحتاد الدويل لالتصاالت يف بيان صحفي، صدر يوم . باهرا

الثانية من القمة العاملية حول جمتمع املعلومات قد شهدت مفاوضات مكثفة على امتداد أسبوع إذ 
وقد . ندوة صحفية 33منظمة و 264موازية نظمتها  تظاهرة 308مت عقد مثاين جلسات عامة و

صادق قادة الدول يف اختتام أشغال هذه القمة اليت عكفت على تدارس مسألة الفجوة الرقمية 
تصايل حلفز التنمية االقتصادية واالجتماعية على وثيقتني حول واستغالل الرصيد التكنولوجي واال

  ".    املعلومات أجندا تونس لتكنولوجيا"و "التزامات تونس"
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وأكد السيد بوشيو أوتسومي يف اختتام أشغال هذه التظاهرة أن القمة العاملية حول جمتمع 
املعلومات ليست قمة عادية باعتبار أا انعقدت على مرحلتني األوىل يف بلد متقدم وثانية يف بلد 

جمتمع املعلومات يف طريق النمو وتوخت مقاربة مسحت مبعاجلة كل اإلشكاليات اليت يطرحها 
  .وأبرزت أمهية احلد من الفجوة الرقمية

 االتفاقكما توفقت هذه القمة إىل وضع اتفاق عاملي حول املسائل األساسية وال سيما منها 
  .سالمة والتواصل لشبكة األنترنات

ومن العناصر اهلامة اليت أسفرت عنها وثيقة تونس إحداث منتدى جديد حول إدارة 
ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خالل السداسي األول من السنة القادمة حيث سيعقد األنترنات الذي 

ومن شأن هذا املنتدى أن يساعد يف إجياد . اجتماعه االفتتاحي يف أثينا بدعوة من احلكومة اليونانية
احللول للصعوبات النامجة عن االستخدام السيئ لشبكة األنترنات اليت تشغل بال املستغلني 

  .العاديني
ويشكل هذا القرار منعرجا يف جمال تدويل إدارة األنترنات إذ إن الدعم املطرد يف جمال   

التصرف يف موارد األنترنات على املستويات اإلقليمية والوطنية من شأنه أن يضمن حقوق كل بلد 
  .يف التصرف يف موارده اخلاصة للشبكة مع إجراء تنسيق على الصعيد الدويل

مدعوة إىل التأقلم مع تطور عامل تكنولوجيات االتصال ذلك أنه على  إن نتائج قمة تونس
وثقافة رقمية تنصهر صلب  تاملستوى الوطين فان كل الدول مدعوة إىل وضع إستراتيجيا

وينتظر أن يتم إجراء . 2015وقد حدد آخر أجل إلرساء مثل هذه اخلطط يف أفق . خمططاا الوطنية
كما ينتظر أن تقرر اجلمعية العامة  2015قبل األمم املتحدة يف عام حصيلة شاملة لنتائج القمة من 

  .ماي من كل سنة يوما عامليا تمع املعلومات 17لألمم املتحدة يوم 
إىل  10إن ما ميكن قوله حول القمة العاملية األوىل تمع املعلومات اليت انعقدت جبنيف من 

ني هو كوا مل تفلح يف إحداث إمجاع حول القضايا وبإمجاع أغلبية املتتبع 2003ديسمرب سنة  12
املهمة اليت انعقدت من أجلها مثل تضييق الفجوة الرقمية بني الشمال واجلنوب والدفاع عن 

أن حتقق اتفاقا على إعالن مبادئ  استطاعتالتعددية يف املعلومات وترسيخ حقوق اإلنسان إال أا 
 استطاعتيف حد ذاته يشكل جناحا هلذه القمة ألا  وخطة عمل لتحقيق جمتمع املعلومات وهذا

وضع معامل ومالمح جمتمع املعلومات وكيفية تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعميم 
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االستفادة منها لكل شعوب العامل إضافة استئصال الفقر واجلوع، وتطوير التعليم بكل مراحله 
ية حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية واحلكم للجميع كما أكدت القمة وباإلمجاع على عامل

  )1(.الراشد
    2005تونس  ـقراءة يف القمة العاملية الثانية تمع املعلومات 1.7.2 

 2003رغم املبادئ النبيلة اليت تبناها قادة شعوب العامل يف قمة جنيف تمع املعلومات سنة 
ض يبقى الوصول إىل حتقيق جمتمع بني مؤيد ومعار 2005ورغم كل ما قيل عن قمة تونس 

املعلومات مببادئه وقيمه ومعايريه أكرب حتد أمام البشرية يف بداية األلفية الثالثة ألن جمتمع املعلومات 
يلعب دورا كبريا يف تفعيل دور اإلنسان أو املواطن العادي يف التنمية البشرية باعتباره عنصرا 

سعيا إىل فيه رأس املال احلقيقي الذي جيب االستثمار  لإلبداع والتفاعل واالتصال وكذلك لكونه
حتقيق حياة أفضل على هذه األرض وتسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطور 

 .     العلوم لتحقيق تنمية أفضل وترسيخ قيم وحسن اجلوار بني األمم
  

  جمتمع املعلومات مظاهر3  

 احلكومة اإللكترونية 1.3

املواطنني   هي البيئة اليت تتحقق فيها خدمات  مفهومها،اللكترونية من حيث احلكومة ا
فيما بني  أواحلكومية للدائرة املعنية من دوائر احلكومة بذاا  األنشطةواستعالمام وتتحقق فيها 

 .الدوائر املختلفة باستخدام شبكات املعلومات واالتصال عن بعد

جتميع اخلدمات يف موضع  أساساللكترونية تقوم على ذا كانت بعض املفاهيم للحكومة اإو
ال يرى البعض حاجة النتهاج مسلك التجميع،  إذتناقض هذه الفكرة،  أخرىواحد، فان مفاهيم 

من مركز للعمل احلكومي االلكتروين، وهذا  أكثر إنشاءمت  إن أفضل اإلجنازيتحقق  أنبل ميكن 
  .فضل يف الواقع التطبيقيأيهما أي والالمركزي ومن جديد يعيد التساؤل حول النظامني املركز

حد مواقع احلكومات أ إىليف حماولة لتصور حمتوى احلكومة االلكترونية، ميكن الدخول 
ال تزال تطور  أوجناز العمل على بناء احلكومة االلكترونية، إعن  أعلنتلكترونية الغربية اليت اإل

    الفدرايل األمريكيةكومة االلكترونية ومثال ذلك موقع احل اهلدف،نشاطها لبلوغ هذا 
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www.firstgov.gov جيد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره، يوفر مدخل على السلطات  إذ
الثالث يف الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن خالهلا تتوفر مداخل على كافة املؤسسات 

يضا مداخل على هيئات ومنظمات احلكومات احمللية أات اليت تتبع كل سلطة، وتتوفر ئواهلي
لكترونيا يف حقل إن مثة خدمات متكاملة تتم أوبكل سهولة جتد . التشريعية والتنفيذية والقضائية

شؤون اهلجرة ويف حقل الضرائب حوال الشخصية والصحية والضمان االجتماعي واأل الرعاية 
  اخل ... ستثمار وعمال واالواأل

و مببالغ معينة لقاء أرسوم ومثة وسائل للدفع على اخلط لدى اجلهات املتعني الوفاء هلا بال
ي منوذج ورقي حكومي أعلى يح احلصول ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية، كما تتخدمات

حمرك حبث ة البحث عرب ينامكإرساله، وتوفر إعادة إبصورة رقمية على اخلط وتعبئته رقميا و
ىل دليل إضافة إو غريه، أالناجم عن التهجئة  أعمالق يوصل للنتائج املطلوبة حىت يف حاالت اخلط

  )1(.مفهرس لغري الراغبني باستعمال تقنية البحث
  متطلبات احلكومة اإللكترونية 1.1.3

شرية، لكننا دارية وقانونية وبإلكترونية، تقنية وتنظيمية ومثة متطلبات عديدة لبناء احلكومة اإل
ليها الكثري من اخلرباء يف هذا اال، وميكن تلخيصها فيما إهم املتطلبات اليت أشار أنركز تاليا على 

  :يلي
  .توفر بنية حتتية مناسبة  .1
  .التشريعات املناسبةو وجود األنظمة. 2
  .إعادة النظر يف طريقة سري املعامالت احلكومية  .3
  .ملعلوماتتوفري القدر الكايف من أمن ا  .4
  .ميكنة أعمال الوزارات واهليئات واإلدارات احمللية  .5
  .الطاقات البشريةو بناء القدرات  .6

  هداف احلكومة اإللكترونيةأ 2.1.3

تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي  أنن احلكومة االلكترونية وفق للتصور الشامل يتعني إ
 قوي،اعية تساهم يف بناء جمتمع وتساهم يف حل مشكالت اقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتم

                                                      
  : متاح على . ]على اخلط [  .مفهومها ونطاقها وعناصرها  ـاحلكومة االلكترونية  .يونسعرب،  ـ 1
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والبطء  التأخريز كل مظاهر وجالت أداءوسيلة  أيضاوهي    وكلفة اقل أعلى بأداءووسيلة تفاعل 
خري وسيلة للرقابة ملا تتمتع به النظم  أاقلنا  إنوال نبالغ . يف اجلهاز احلكوميالذي قد يسجل 

نظر  فإذااليت تتم على املوقع،  لألنشطةمؤمتت  التحليل واملراجعة آليا وبشكل إمكانياتالتقنية من 
مل خيطط لبنائها  إن إعاقةحققت غرضها، وبغري ذلك رمبا تكون وسيلة  األبعادمن هذه  إليها

من تطبيق  ةجوروفيما يلي عرض ألبرز األهداف امل. بالشكل املناسب وضمن رؤية واضحة
  :اإللكترونية احلكومة

  .حتسني مستوى اخلدمة  .1
  .قليل من التعقيدات اإلداريةالت  .2
  .العمالءلدى  ىرضالحتقيق أقصى درجات   .3
  .تقدمي خدمات جديدة مل تكن ممكنة من قبل  .4
  .اخلاص معا حتت مظلة واحدةو ربط القطاع العام  .5
  .وضغط اإلنفاق احلكومي ختفيض التكاليف   .6
  التعليم اإللكتروين 2.3

من تنمية  ر خصوصاً يف اال اإللكتروين، وما تبعهإن التقدم العلمي الذي يشهده هذا العص
احلياة وأساليبها، ومل يكن قطاع  معلوماتية قد أثر على كافة مناحي احلياة، وغير كثرياً من أمناط

التعليمية بالتقنية شيئاً فشيئاً وصوالً إىل ما اصطلح عليه  التعليم استثناًء من ذلك، إذ تأثرت العملية
      .الذي أصبح حتمية يتم من خالهلا استشراف املستقبل روين،بالتعليم اإللكت

  تعريف التعليم اإللكتروين 1.2.3

عملية نقل  التعليم اإللكتروين هو طريقة التعليم والتعلم باستخدام الوسائط اإللكترونية يف
   .توإيصال املعلومات بني املعلم واملتعلم مثل احلواسيب والشبكا

. وغريها رسومات، واملكتبات اإللكترونية، واإلنترنتالالصورة، ووالوسائط مثل الصوت و
عرض ومناقشة  وقد يكون هذا االستخدام بسيطاً كاستخدام هذه الوسائل اإللكترونية يف

اليت تتم فيها العملية  املعلومات داخل القاعات، وقد يتعداه إىل ما يسمى بالفصول االفتراضية
يعرف اصطالحاً بالتعليم  و ماـوه ،و وغريهاـات والفيديـالتعليمية من خالل تقنيات الشبك

   )1(.عن بعد

                                                      
  :متاح على . ]على اخلط [ . مميزاتهو أهدافه ،ماهيته  :التعليم اإللكتروين. عادل، محاد عثمان ـ 1
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ميكن تعريفه بأنه طريقة للتعليم و ,فالتعليم اإللكتروين هو شكل من أشكال التعليم عن بعد
بوابات اإلنترنت من و الوسائط املتعددةو الشبكاتو باستخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسب

بصورة متكن من إدارة العملية و للمتعلمني بأسرع وقت وأقل تكلفةأجل إيصال املعلومات 
  .التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء املتعلمني

ويف مؤسسات التعليم العايل كاجلامعات تشتمل خطوات التحول حنو التعليم االلكتروين 
خطوات إعداد احملتوى التعليمي وحتديد خطة احملاضرات وحتديد جمموعات الطالب  للمقرر على

 .املتلقية للتعليم االلكتروين وإدارة العملية التعليمية وتقومي الطالب وإعداد التقارير واإلحصائيات
  :هم مميزات التعليم اإللكتروينأومن 

  .الزمان يف العملية التعليميةو جتاوز قيود املكان ـ
  .جتاوز عقبات حمدودية األماكنو توسيع فرص القبول يف التعليم العايل ـ
  .مؤسسات التعليم العايل من حتقيق التوزيع األمثل ملواردها احملدودة متكني ـ
  .سهولة الوصول إىل املعلم حىت خارج أوقات العمل الرمسية ـ

   هداف التعليم اإللكتروينأ 2.2.3
  :مهمة ملختلف املنظومات التعليمية أمهها أهدافاحيقق التعليم اإللكتروين 

  .متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة والتحليل والتقييم توفري مصادر ـ
  .عادة هندسة العملية التعليمية بتحديد دور املُعلم واملُتعلم واملؤسسة التعليميةإ ـ
املُعلم، واملُتعلم،  املنظومة التعليمية استخدام وسائط التعليم اإللكتروين يف ربط وتفاعل ـ

  .واملؤسسة التعليمية، والبيت، واتمع، والبيئة
 .تبادل اخلربات التربوية من خالل وسائط التعليم اإللكتروين ـ
آلخرين ا تنمية مهارات وقدرات الطالب وبناء شخصيام إلعداد جيل قادر على التواصل مع ـ

 .صر من خالل الوسائل التقنية احلديثةوعلى التفاعل مع متغريات الع
 .الثقافة التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكتروين قادر على مواكبة مستجدات العصر نشر ـ

  :ويشار إىل أن حتقيق ذلك يتطلب التهيئة لذلك من خالل ما يلي على سبيل املثال
  .الربجمياتتوفري البىن التحتية الالزمة، املتمثلة يف الشبكات واألجهزة و ـ
، بأمهية )والبيئة واتمع، املُعلم، واملُتعلم، واملؤسسة التعليمية، والبيت،(توعية املنظومة التعليمية  ـ

 .هذه املنظومة وكيفية وفعالية التعليم اإللكتروين، خللق التفاعل بني
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 .التقنية مبا ميكن تسهيل استخدام هذه) املُعلم، املتعلم(تدريب  ـ
  

  .ئد التعليم اإللكتروينمميزات وفوا
  .مبا يواكب متطلبات العصر سرعة تطوير املناهج والربامج ـ
  .تقليل تكلفة تطوير املناهج والربامج ـ
 أو يفاملدن الكبرية إىل الطالب سواء يف ) املناهج، واملراجع(ادة العلمية وصول امل سهولة ـ

  .ت التعليمية، أو حىت يف املناطق البعيدة جغرافيا عن املؤسسااألرياف
.سعة أفق ومدارك الطالب من خالل تنوع مصادر املعلومات  ـ

)1(  
  

  لكترونيةلصحة اإلا 3.3

رسالة الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية تشكل 
يف  االتإىل املؤمتر العريب األول لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتص )إقليم شرق املتوسط(

طرحا   2003 مارس  14- 12القاهرة، مصر،  اليت انعقدت يف ااالت الطبية والسريرية والتعليمية
  :جاء يف هذه الرسالةمما علميا وأكادمييا لتطبيقات الصحة االلكترونية و

على مدى السنوات الثمان املاضية واصل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية تنفيذه 
وح خاص بإدارة املعلومات الصحية يهدف إىل إرساء أسس علمية وعملية على لربنامج طم

  : املستوى اإلقليمي ويسعى يف الوقت نفسه للتأكيد على املبادئ التالية
  إن قطاع الرعاية الصحية والطبية هو قطاع معتمد أساساً على املعلومات؛  ـ
م واملتابعة، وأن استخدام معلومات حمدثة إن املعلومات هي أساس اختاذ القرار والتخطيط والتقيي ـ

   وشاملة وذات موثوقية عالية هو أحد املتطلبات املسبقة لتنمية القطاع الصحي واستمراريته؛
إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي جزء ال يتجزأ من إدارة املعلومات الصحية، ومن  ـ

واملعلومات حبيث تكون التكنولوجيا الضروري احملافظة على توازن طبيعي بني التكنولوجيا 
   عنصراً مساعداً لتحقيق أهداف إدارة املعلومات؛

إن إدارة املعلومات الصحية هي جزء ال يتجزأ من املنظومة الوطنية للرعاية الصحية، وأن قطاع  ـ
إدارة املعلومات هو أحد الربامج األفقية اليت تلزم كل القطاعات الصحية وعلى املستوى الوطين 

   .وبال استثناء
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من خالل هذه املنطلقات فقد قام املكتب اإلقليمي بعدد من املبادرات اليت دف إىل دعم 
  : جهود الدول األعضاء لبناء نظُم وطنية للمعلومات الصحية مبا يف ذلك

  تطوير النظُم وأساليب العمل؛   ـ
   تدريب الكوادر والقوى البشرية العاملة يف هذا اال؛ ـ
   مشروعات الصحة اإللكترونية على املستوى اإلقليمي والوطين؛ دعم ـ
   تطوير املواصفات واملقاييس واملعايري اخلاصة بالصحة اإللكترونية؛ ـ
   تقييم االحتياجات وتوفري املشورة التقنية؛ ـ

ات دعم البين التحتية اخلاصة بالصحة اإللكترونية، والسيما ما يتعلق منها باملعدات والتجهيزـ 
   .اإلنترنت ـوالربجميات والربط بالشبكة الدولية للمعلومات 

لقد تغير وبشكل جوهري خالل السنوات القليلة املاضية تنظيم وإدارة وإيتاء اخلدمات 
كما تغير يف الوقت نفسه فهمنا للصحة وحمدداا، وأصبح معتمداً اعتماداً كامالً على . الصحية

ا التغير رافقه تطور هائل يف نظُم إدارة املعلومات الصحية واإلمكانات هذ. املعطيات والبيانات
وعليه، فإن التوقعات والطلب على املعلومات قد ازدادا بشكل مل . التكنولوجية املواكبة لذلك

من هنا فإن العديد من الدول قد بدأت بوضع استراتيجيات من أجل تطوير قدرا . يسبق له مثيل
وبدأت هذه الدول باالستثمار الفعلي يف جمال تطوير إدارة نظُم املعلومات . علوماتعلى إدارة امل

الصحية منطلقةً من مبدأ أن املعلومات املوثوقة حول حمددات الصحة وأسباب املرض واملؤشرات 
    .واالجتاهات الصحية هي املُرتكَز األساسي لتطوير برامج وسياسات صحية فعالة

الكلمة أَود أن أؤكد على بعض التوجهات اليت آمل أن تلقى وقتاً كافياً  ويف ختام هذه
  : للنقاش والوصول إىل توصيات وخطة عمل بشأا، وهي

املعلومات واملعرفة يف اختاذ القرار والتخطيط والتقييم من جمرد شعار ومطَامح إىل  أمهيةأن تترجم  ـ
  . األمهية يف عملية اختاذ القرار والتخطيط هلاخطوات عملية نستطيع من خالهلا بناء تلك 

أن تلقى عملية تعليم وتدريب طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية يف جمال تكنولوجيا  ـ
املعلومات واالتصاالت ما تستحقه من اهتمام من قبل مؤسسات التعليم الطيب، ليس فقط 

   .كأدوات عمل بل أيضاً كأدوات للتعلُّم والتعليم
أن تتم االستفادة من التجارب الوطنية يف إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ااالت  ـ
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الصحية بشكل يضمن عدم تكرار األخطاء وعدم االزدواجية وعدم اختيار احللول األغلى كلفةً 
   .واألكثر تعقيداً ألا ليست بالضرورة هي األفضل

انني وأنظمة وتشريعات وسياسات واستراتيجيات السعي حنو إدخال مواصفات ومعايري وقو ـ
وطنية تساهم بشكل مباشر يف استيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودجمها ضمن 

   .القطاع الصحي
أن تعمل وزارة الصحة العامة ووزارة أو هيئة االتصاالت واملعلومات يف بلدان اإلقليم يداً بيد من  ـ

جماين أو بأسعار خمفَّضة جداً إىل كافة املستشفيات،  أجل توصيل خدمات اإلنترنت بشكل
واملراكز الصحية، واملكتبات الطبية وكليات العلوم الصحية لكي يتسنى للعاملني يف هذه 
املؤسسات االستفادة من موارد املعلومات اإللكترونية اليت تتيحها منظمة الصحة العاملية 

  )1(.ون معهاواملؤسسات األكادميية والناشرون املتحالف
  

 الصحة اإللكترونية تصف كيفية االستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت الرقمية
على أسس  واإلنترنت يف األغراض الصحية، وتم باستخدام أحدث أساليب تقنية املعلومات املبنية

منها أهداف عدة  طبية وإدارية لتخزين واسترجاع وإدارة املعلومات يف القطاع الصحي لتحقيق
  .لتقدميها زيادة اجلودة يف تقدمي الرعاية الصحية واختصار الوقت والتكلفة

قول بأن أاملفهوم فدعين  والصحة اإللكترونية من املفاهيم احلديثة وإذا أردت التفصيل يف
تقنية املعلومات واالتصاالت  املعلوماتية الصحية علم تقين اجتماعي علمي متطور يعتمد على

وحتليل وإدارة املعلومات يف ااالت  عن الكيفية املثلى جلمع وختزين واسترجاعويتميز ببحثه 
حدث أساليب تقنية أالصحية، علم يستخدم  إضافة إىل ذلك فاملعلوماتية. الصحية املختلفة

تطبيقية متطورة لتقدمي املعلومة الصحيحة يف الوقت  املعلوماتية املبنية على أسس طبية وإدارية
احللول املناسبة واختاذ القرارات الصائبة متالزمة مع تقدمي  شخص املناسب إلجياداملناسب ولل

قول أيضاً بأن لنا السبق يف أستطيع أن ألالرتقاء باخلدمة الصحية للمجتمع و اجلودة الصحية الفائقة
 :واليت نذكر منهاكثرية الوتطبيقات الصحة اإللكترونية  املنطقة

                                                      
 :على اخلط  متاح على. وسطألاملدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إقليم شرق ا .عبد الرزاقحسني،  ـ 1

> RDMessage0303.htm-tp://62.193.78.3/his/ehealth/meetingsht< )12/04/2004( 
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 )Patient Tele-consultations(لمرضى ستشاريات الطبية لالا 1.3.3

مكانيات املتوفرة يف املستشفى واليت من بينها مثل للموارد واإلمن خالل االستخدام األ
خذ الرأي الطيب وإعطاء الوصف العالجي للمرضى سواء بني ومع ألوسائط االتصال الفضائي 

  . املراكز الطبية العامليةمستشفيات املناطق واملستشفى التخصصي أو بني املستشفى التخصصي و
 (International Patient Tele-consultations)  

خذ ألقدم وما زال يقدم مركز الطب االتصايل االستشارات الطبية مع املراكز الدولية العاملية 
ها ريحيث كانت هذه احلاالت يف السابق يتم تسف. الرأي الطيب الثاين للحاالت املرضية املستعصية

  )1(.طلباً للعالج إىل اخلارج
املخربية للمريض  األنسجةوشرائح  األشعةباإلمكان مناقشة كافة التقارير وصور  اآلنأصبح 

مشقة  وذلك لتفادي خذ الرأي الطيب الثاين له عرب االتصال الفضائي مع أي مركز طيب يف العاملأو
   . ما يسببه من أتعاب للمريضالسفر و
  (Teleradiology) دبععن طب األشعة   2.3.3

تتم قراءة صور األشعة للمرضى سواء حملياً بني املستشفى التخصصي ومستشفيات املناطق يف 
حيث يقوم املختصون ، اململكة العربية السعودية أو بني املستشفى التخصصي واملراكز العاملية

امللك  كما أن مركز الصحة اإللكترونية يف مستشفى. بقراءة صور األشعة وكتابة تقارير بشأا
فيصل التخصصي ومركز األحباث بالرياض لديه تعاون يومي مع مستشفى امللك فيصل التخصصي 
ومركز األحباث جبدة وأرامكو السعودية يف إرسال صور األشعة وقراءا يف الرياض وإرسال 

   .التقارير عرب شبكة األلياف البصرية
  (Telepathology)بعد عن طب علم األمراض  3.3.3

كز الطب االتصايل خدمة مناقشة شرائح التشخيص والتحاليل املخربية للمرضى بني يقدم مر
املستشفى التخصصي يف الرياض ومستشفيات املناطق أو بني املستشفى التخصصي يف الرياض 
وجدة واملراكز واملستشفيات الطبية العاملية والوصول لوضع عالج مناسب للمريض وتشخيص 

  )2(.أدق

                                                      
  : متاح على . ]على اخلط [ . برنامج الصحة اإللكترونية يف اململكة العربية السعودية ـ 1

&lang=ar18&childof=55e.org/index.php?id=http://www.kfshlivecm>  < )03/02/2007 ( 
  : متاح على . ]على اخلط [ . برنامج الصحة اإللكترونية يف اململكة العربية السعودية ـ 2

&lang=ar18&childof=55hp?id=http://www.kfshlivecme.org/index.p>  < )03/02/2007 ( 
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  تروين النشر اإللك 4.3

احلديثة كشبكات املعلومات  االتصالتقنية جديدة لنقل املعرفة عرب قنوات  اإللكتروينالنشر 
ذات الكثافة التخزينية ) Multimédia(أو عرب الوسائط املتعددة ) Internet(املختلفة واإلنترنيت 

  .العالية
وخاصة ( كترونية عملية إصدار عمل مكتوب بالوسائل اإلل" ويعرف النشر اإللكتروين بأنه  

تصاالت، أو هو جمموعة من العمليات مبساعدة سواء مباشرة أو من خالل شبكات اال) احلاسب
ن ـختزان وحتديث احملتوى املعلومايت مال وـتشكيو جتميعو دم عن طريقها إجياـاحلاسب يت

  )1(."أجل بثه
سائط اإللكترونية ويتميز النشر اإللكتروين بكون مجيع مراحله تتم بواسطة احلاسبات والو

التخزين مث إنتاج النسخة األصلية إلكترونيا إىل أن نصل إىل مرحلة النسخ و بدءا من عملية اجلمع
   )2(."الليزرية أو البث من خالل شبكات املعلومات  كاألقراصوالتوزيع على الوسائط اإللكترونية 

  :عتمد عليهاوميكن كذلك أن نعرف النشر اإللكتروين من خالل طرق البث اليت ي
  .الذي يتم من خالل شبكات املعلومات واألنترنتو )En ligne(النشر اإللكتروين على اخلط  ـ
من  ميثل أوعية املعلومات اإللكترونية كاألقراصو )Hors ligne(اخلط  خارجالنشر اإللكتروين  ـ

  ).CD-ROM, DVD-ROM( نوع
  

   بدايات النشر اإللكتروين  1.4.3
تصاالت إىل بروز أنواع ت من القرن املاضي أدى تطور املعلومات وااليف منتصف الستينا

تواصل ذلك التطور بسرعة فائقة خاصة يف و جديدة من النشر تعتمد على األساليب اإللكترونية
   .بداية األلفية الثالثة

كانت تنتج و ات تشكلت يف الواليات املتحدة األمريكية أوىل قواعد املعلوماتييف الستينو
عتبار ذلك أول شكل من النشر اشكال األوىل من األوعية اإللكترونية للمعلومات وميكن األ

  .نتبادله متطورة مثل ما هي عليه اآلو اإللكتروين وإن مل تكن شروط نقله
حيث  1978بتداء من سنة املعلومات تطورا ملحوظا يف فرنسا وعرف إنشاء قواعد وبنوك ا

                                                      
 .25. ص] ت. د  [.الدار املصرية اللبنانية : القاهرة .مصادر املعلومات اإللكترونية يف املكتبات ومراكز التوثيق. شريف، كامل شاهني ـ 1
 .301. ص. 2001. الفكر دار: شق دم. صناعة النشر مع إشارة خاصة إىل الواقع السوريو املعلومات. عيسى، عيسى العسافني ـ 2
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يف جمال اإلعالم القانوين  1979التقين مث يف سنة و م العلميظهرت بعض القواعد يف جمال اإلعال
تصال عن بعد كما تواصل تطور قواعد املعلومات يف فرنسا اوهي يف جمملها قواعد معلومات ذات 

  .تصالاالو احلاصلة يف شبكات املعلوماتمتاشيا مع التطورات 
مات النصية يف كل من بنوك املعلوو ظهور أوىل قواعدسجل  )الستينيات(يف نفس الفترة 

بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا وكانت تلك املرحلة قد شهدت كذلك ظهور ما يعرف بالقراءة بواسطة 
والتحليل )  Interactive Lecture(أو القراءة التفاعلية  Lecture assistée par ordinateur)(احلاسوب 

    )Analyse multidimensionnelle(.)1(املتعدد األبعاد  
ال ـانت تلك املرحلة مقدمة لظهور النشر اإللكتروين الذي بدأ يتجلى يف خمتلف أشككو

ط ـالنشر على اخلو أوروبا حيث ظهرت النصوص الرقميةو بث املعلومات املستعملة يف أمريكا
)En ligne (إىل البث خارج  افةضاملعلومات باإل بثاألنترنت يف و واستعمال شبكات املعلومات

الذي يعتمد على األوعية احملمولة كاألقرراص املرنة واألقراص الضوئية وأقراص ) Hors ligne(اخلط 
)DVD (توزيع للمعلومات و كوسائل بث.  

أدى إىل ) Hors ligne(وخارج اخلط ) En ligne(فالتكامل بني بث املعلومات على اخلط 
ها ثقلة ليتم بعد ذلك بظهور أمناط جديدة من النشر حيث أصبح ممكن نقل حمتويات على أوعية متن

  .أو إدخاهلا يف شبكة األنترنت وذا ظهرت األشكال األوىل من الكتب اإللكترونية
أن النشر اإللكتروين مل يزد عن عشرين سنة عمرا أي  اهلوش بكر حممودويرى الدكتور أبو   

  )2(.من التطور اجلننياحلقيقة أنه يف مرحلة و أنه مل يتم طفولته
أن مستواه مل يرقى بعد إىل و يف الظرف احلايلحمدودا  ال زال شر اإللكتروينواحلقيقة أن الن

حتتاج إىل مزيد من الوقت حىت تفرض تقنية جديدة ميكن ربط ذلك بكونه و الدرجة املطلوبة
  .مستقبالنفسها 
  نواع النشر اإللكتروين أ 2.4.3

  ) Image(النشر بالصورة  1.2.4.3

ة إخراج حمتوى الوثيقة يف شكله األصلي على شاشة يعتمد النشر بالصورة على إعاد

                                                      
1    : Alain, Vuillemin. L’édition électronique. [ En ligne ]. Disponible sur ـ 

<  http : // www.uottawa.ca/academic/arts/astrolable/articles/art0026.htm  >  ( le 02/04/2004 ) 
  .154. ص. 1996. مطبعة اإلشعاع الفنيةو اإلسكندرية مكتبة. مكتبة املستقبلو تقنية املعلومات. بو بكر حممودأ، اهلوش ـ 2
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أو ) La photographie numérisée(آالت التصوير الرقمية  باستعمالتتم هذه العملية و احلاسوب
تساعد هذه الطريقة على احلصول على احملتويات املصورة بالشكل و )Scanner(جهاز السكانري 

ت اليت هلا رصيد من املخطوطات ويف مراكز الذي طبعت عليه كما تستعمل كذلك يف املكتبا
  .األرشيف حينما يتعلق األمر بوثائق ذات أمهية علمية أو تارخييةو يقثالتو

كبريا حيث أن العديد من املكتبات  انتشاراويف السنوات األخرية عرفت هذه الطريقة 
تناول مبذلك يف  أصبحتو حناء العامل قامت بتصوير أرصدا كاملةأاجلامعية يف شىت و الوطنية

  .القراء من خالل شبكة األنترنت
شرعت املكتبة الوطنية الفرنسية يف إعداد رصيد وثائقي رقمي يتكون من  1995يف سنة و

على موقع  اإلنترنتمتوفرة على ) مسعية بصرية(ساعة تسجيل  10.000و كتاب 300.000
)GALLICA( تبة الوطنية الفرنسية إىل حتقيق كما تسعى املك، على النشر بالصورة باالعتمادذلك و

 Bibliotheca(عاملية مسيت مبكتبة ) Immatérielle(مشروع كبري يتمثل يف إنشاء مكتبة غري مادية 

universalis( املكتبة الوطنية اليابانية و سيتم إجنازها بالتعاون بني املكتبة الوطنية الفرنسيةو
)National Del Library( جتميع أرصدة جمموعة من املكتبات  يهدف هذا املشروع إىلو) مكتبة

 Deutsche(املكتبة األملانيا الوطنية  ،)British library( املكتبة الربيطانية، الكونغرس  األمريكية

Bibliothek (املكتبة الوطنية الكندية )National Library of Canada ( واملكتبة الوطنية اإليطالية
)Discothéca di stato Italia.()1(   

سيسمح و من أكرب املشاريع العاملية املشتركة يف جمال النشر اإللكتروين العملعد هذا يو
  .العاملالقراءة عرب و بإنشاء فضاء دون حدود للمطالعة

  )Les Hypertextes( النصوص الفائقة 2.2.4.3
من رتباطها بنصوص أخرى اتعد النصوص الفائقة أحدث أنواع الكتابة اإللكترونية وتتميز ب

رتفاع متواصل يف نسبة النصوص اواملالحظ أن هناك  .خالل الروابط املتاحة داخل النص نفسه
فالنص الفائق هو نص إلكتروين نتعامل " .نترنتالفائقة كنوع من النشر اإللكتروين يف شبكة اإل

، سترجاع والتصفحمعه من خالل احلاسب، سواء عند اإلنشاء أو التعديل أو اإلضافة أو عند اال
النصوص (املعلومات  ويتكون من عدة عقد أي جمموعات من ،أي أنه ال غىن له عن احلاسب

  .)الفرعية
                                                      

1
   : Alain, Vuillemin. L’edition electronique. [ En ligne ]. Disponible sur ـ 

<  http : // www.uottawa.ca/academic/arts/astrolable/articles/art0026.htm  >  ( le 02/04/2004 ) 
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مبا يسمى بالواصالت أو الروابط للداللة على العالقات  النصوص الفرعية يتم الربط بنيو
طريق  وتتم مطالعة النصوص الفائقة عن" .املنطقية اليت تربط بني تلك اموعات الفرعية أو العقد

صفحة بكل حرية مثل مطالعة كتاب مطبوع لكن  ـ تصفح النص عرب شاشة احلاسوب صفحة
  .عدم وجود نسق معني يلزم القارئ باتباعه فهو نص غري تتابعيو الفرق يكمن يف سرعة التصفح

الصوت أو مجلة من وسائل اإليضاح وذا فهو و وقد يكون النص الفائق مرفق بالصورة
مع وصالت ) وثائق أو صور أو أصوات(ت متفاعلة تتكون من جمموعة عقد يشكل قاعدة بيانا

  )1(.متبادلة بني تلك العقد
  الوسائط الفائقة و الوسائط املتعددة 3.2.4.3

الوسائط املتعددة تسمية تستعمل للداللة على تعدد : )Multimédia( الوسائط املتعددة ـ
الوسيلة اليت متكننا من احلصول  أاوحد أي الوسائط أو توفر جمموعة وسائط مندجمة يف شكل م

  .على معلومات عن طريق وسائط متعددة داخل التطبيق الواحد
، احلية الصورو بأا الوسائط اليت توفر مشاهدة لقطات الفيديو) 1995(ويعرفها أمحد محيض 

لزبائن هلا، هي تتميز حبماس او .ستخدام األقراص املدجمةاومساع صوت جبودة عالية على احلاسب ب
  .األعمارو حتوائها على برامج تناسب كل األذواقال

ا جمموعة مركبة من النصوص أفيعرف الوسائط املتعددة ب) 1995(أما أمحد الكسييب 
ائرة املعارف متعددة الوسائط ال حتتوي دف، والرسوم والصوت والرسوم املتحركة يف عرض واحد

  . أصواتو فيديوو لقطاتو صور متحركةا تشتغل على بل إ، على صور ثابثة فقط
متثل الوسائط الفائقة جمموعة النظم اليت تتكون من : )Hypermédia( الوسائط الفائقة ـ

  .واألصوات) ميةالفيل(املتحركة الصور الثابثة وو قاعدة بيانات واحدة جتمع بني النصوص والصور
وتطور  امتداداحلقيقة إال  ويرى العديد من األخصائيني أن الوسائط الفائقة ما هي يف  

بالنظم اليت تتكامل " الوسائط الفائقة) Elis( )1995(يف هذا اإلطار يعرف إليس و للنصوص الفائقة
الصور يف قاعدة بيانات واحدة، دون التعديل يف القاعدة التحتية و البياناتو فيها النصوص

   )2(".للنصوص الفائقة

                                                      
 .36. ص. السابق املرجع. مصادر املعلومات اإللكترونية يف املكتبات ومراكز التوثيق. شريف، اهنيكامل ش ـ 1
 .83ـ 82. ص. نفسه املرجع. شريف ،كامل شاهني ـ 2
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الوسائط الفائقة لكوا تستعمل للداللة على ) Mc Night( )1991(كما يعرف ماكنايت   
ن مصطلح النصوص الفائقة أالنظم اليت تدمج جمموعة متنوعة من وسائط املعلومات معا لكنه يعترب 

  .هو األصل
  :ساسيتني مهاأمرتبط بصفتني أو خاصيتني ) Media(يالحظ مما سبق أن مفهوم الوسائط 

  . جود عدة وسائط تشترك أو تندمج فيما بينهاأي و) Multi(التعددية : اخلاصية األوىل ـ
  .أي الوسائط ذات السعة الكبرية والوسائل املتعددة أو املتنوعة) Hyper(الفائقة : الثانيةاخلاصية  ـ

ة ـواحلقيقة أنه يوجد تشابه كبري يف املفاهيم بني املصطلحني وسائط متعددة ووسائط فائق
)et Hypermédia Multimédia (عض بوجود ترادف كامل بينهمابل يقر الب.  
  

  لنشر اإللكتروين كمصدر لتزويد املكتبات ا 3.4.3
ورا متسارعا للنشر اإللكتروين حيث أصبحت دور النشر طشهدت السنوات األخرية ت

ستعمال الوسائط اإللكترونية خاصة اتعمد إىل ) أوروبا واليابان ريكا،مأ(خاصة يف البلدان املتطورة 
اليت أصبحت تعرف رواجا كبريا لكوا أقل تكلفة باملقارنة و املوسوعية الكبريةبالنسبة لألعمال 

ختصار املسافة بني القارئ واملعلومات اليت االوقت و حن ربأمع أسعارها يف شكلها املطبوع كما 
  .يريدها من أهم مميزات هذا النوع اجلديد من النشر

جتاه حنو العامل كوسيلة للقراءة إال أن االحتفاظه مبكانة ريادية يف ارغم و فالكتاب املطبوع
يف خمتلف أرجاء العامل ملا يتميز به من قدرة ختزين جد مرتفعة  هالكتاب اإللكتروين بدأ يشق طريق

تصال والتعامل ستخدام الكلمات املفتاحية وسهولة التصفح كما أنه سهل االاوإجياد املعلومات ب
  .ناشر والقارئبني املؤلف والناشر وكذلك األمر بني ال

الدوريات من مرحلة النشر التقليدي إىل النشر اإللكتروين حيث أصبحت خمزنة  انتقلتكما 
نترنت ولعل طبيعة الدورية تتميز عادة حلداثة حمتوياا يف مراصد معلومات متوفرة عرب شبكة اإل

 مدةيأخذ  خالفا للكتاب الذي يبقى دراسات حديثةو لكوا حتتوي على نتائج، أحباث علمية
االت أصبحت و إىل أن معظم الصحف هنا جتدر اإلشارةو أطول قبل النشر حىت يكتمل تأليفه

تعتمد على تقنية النشر اإللكتروين أو كما يسميها البعض بالنشر املكتيب سواء على مواقع ويب 
   )CD-ROM.()1(خاصة ا أو على األقراص املدجمة 

  

                                                      
 .81. ص. السابق املرجع. شريف ،كامل شاهني ـ 1
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   مزايا النشر اإللكتروين  4.4.3

الفوائد للمستعملني أو القراء يف املكتبات ومراكز و يوفر النشر اإللكتروين مجلة من املزايا
  :اخلصوصاملعلومات نذكر منها على 

جهد الباحث ألن النشر اإللكتروين يغنيه عن  اختصارتوفري الوقت وذلك من خالل  ـ
  .تويات اليت يريدها مباشرةمن احلصول على املقاطع أو احمل ميكنهو القراءة الكاملة للمحتوى

ألن النشر اإللكتروين ميكن املؤلف  احلذفإمكانية التعديل يف احملتوى سواء باإلضافة أو  ـ
  .من التعديل يف حمتوى نصه دون عناء أو جهد أو أي إشكاليات أخرى

ج قرص مدم أنالسعة الكبرية يف ختزين املعلومات اليت تتميز ا الوسائط اإللكترونية حيث  ـ
قد جند موسوعات علمية خمزنة مع كل ما حتتويه من و واحد بإمكانه ختزين حمتوى مكتبة بكاملها

  ).صورة وصوتا(واملتحركة  الثابتةالصور و وسائل اإليضاح كاجلداول والرسومات البيانية

 مراكز املعلوماتو يتيح النشر اإللكتروين للباحثني إمكانية اإلطالع على حمتويات املكتبات ـ
ستعمال حاسوبه ابإمكان القارئ  أصبحواألرشيف اليت تقدم أرصدا على شكل إلكتروين حيث 

  .اأو يف بيته للوصول إىل املعلومات اليت يريدهبه الشخصي يف مكت
االت اليت تصدر يف خمتلف بلدان العامل و يوفر النشر اإللكتروين فرصة ملطالعة الصحف ـ

  .عرب األنترنت وفور صدورها
سهولة الرجوع إىل املصادر البيبليوغرافية املستخدمة من طرف املؤلفني ألن النص  ـ

مبجرد النقر عليها مبؤشر جهاز الكمبيوتر احلصول و اإللكتروين يتوفر على حواشي ميكن للقارئ
  . العودة إىل النص الذي هو بصدد مطالعتهمثعلى املصدر البيبليوغرايف املستخدم وتصفحه 

  لنشر اإللكتروينوائق اع 5.4.3

  :منها صادف ظهور وتطور النشر اإللكتروين مجلة من العوائق واملشكالت 
ع رقعة النشر اإللكتروين تسااأخطر املشاكل املترتبة عن و حقوق امللكية الفكرية من أكرب ـ

لفني ؤحيث أن أغلبية التشريعات املطبقة يف خمتلف األقطار مل تستطع بعد ضمان محاية حلقوق امل
  .االنسخ الغري قانوين ملؤلفات دون علم أصحاو مام القرصنةأ

فادة من خدمات النشر اإللكتروين كاحلواسيب تساألجهزة الالزمة لال اقتناءتكلفة  ارتفاع ـ
يف األنترنت وسائر شبكات  االشتراكوخمتلف الوسائط اإللكترونية احلديثة إضافة إىل رسومات 
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ؤسسة فقد يصبح عبئ مبللفرد الواحد أما إذا تعلق األمر املعلومات األخرى خاصة بالنسبة 
  .قل تأثرياأالتكاليف 

نسبة كبرية من قواعد املعلومات  أنذ إمشكلة اللغة بدورها من عوائق النشر اإللكتروين  ـ
على اخلط املباشر أو أقراص الليزر تكون بلغة ال يتقنها الباحث أو املستعمل وقد يزيد األمر تعقيدا 

  .إىل لغة القارئ وءة عدم توفر ترمجة للمحتوى املقريف حال
الولوج إىل احلاسبات احلاملة  أنخطر الفريوسات اليت يقوم قراصنة املواقع بإدخاهلا حيث  ـ

  .للبيانات واملعلومات أمرا ممكنا حىت يف البلدان األكثر تطورا يف العامل
) Hackers(طرف القراصنة  الناشرين من خطر ختريب البيانات املتوفرة داخل مواقع ـ

أصبحت تشكل خطرا كبريا على النشر اإللكتروين  اعتداءاتإىل برامج الكومبيوتر وهي املتسللني 
 .ومحاية حمتويات األوعية احلاملة للمعلومات

 الرقميةات ملكتبا 5.3

أي اليت يتكون رصيدها من املصادر اإللكترونية الرقمية ات املكتبتلك هي الرقمية ات املكتب
تتوفر على مداخل أو نقاط وصول إىل تلك و تلك املكتبات اليت تتوفر على معلومات رقمية خمتزنة

املعلومات من خالل شبكات املعلومات املختلفة أو عرب شبكة األنترنت العاملية وتوجد العديد من 
  .التسميات للداللة على هذا النوع اجلديد من املكتبات

مصطلحات مرتبطة  استعمالاملعلومات إىل و يف علم املكتباتويعمد العديد من املتخصصني 
  :اإلعالم اآليل لوصفها أو لتسميتها وهيو واالتصالبتقنيات املعلومات 

  .كترونيكوهي تسمية تربط املكتبة مبفهوم اإلل: املكتبة اإللكترونية ـ
  .)Virtuel Monde( االفتراضيتسمية تربط املكتبة مبفهوم العامل : االفتراضيةاملكتبة  ـ
   .مكتبة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية املستقبلية: مكتبة املستقبل ـ
  .)Library without walls(وهي مكتبة بدون حدود : مكتبة بدون جدران ـ
املكتبة اليت حتتوي على مصادر معلومات ورقية ): Hybrid Library(املكتبة املهيربة أو املهجنة  ـ

  .ماجتمع بينه ورقية أيوال 
النمو السريع يف إنتاج و يف ضل التطورات التكنولوجية احلديثة رقميةلقد ظهرت املكتبة الو

مصادر املعلومات اإللكترونية أو ما ميكن تسميته بالنشر اإللكتروين فأصبحت هذه املكتبات مبثابة 
يب احلواس باستعمالذلك و واجهات للتخاطب متعددة األشكال للوصول إىل مصادر املعلومات
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اليت توفرها  )Les autoroutes de l'information(لمعلومات لمن الطرق السريعة  باالستفادةو
  .شبكة األنترنت العامليةو شبكات املعلومات املختلفة

من احلصول على كم هائل من املعلومات عرب أوعية  ناملستفيدي رقميةن املكتبات الومتكّ
الصورة و معلومات خمتلفة جتمع بني النصو ل بياناتذات قدرة فائقة يف محو إلكترونية متنوعة

  .رقميةهذا ما مل يكن متوفرا يف شىت أنواع املكتبات اليت سبقت املكتبة الو والصوت
إن ما يعرف اليوم بعصر املعلومات هو عصر يتميز بتحقق تطور كبري يف تقنيات املعلومات، 

كتاب املطبوع عرب العامل لكونه املصدر فبعد ما كانت اجلهود مركزة على تطوير صناعة ونشر ال
التفكري يف كيفيات أ نفجار املعلومات فبدااألساسي لتزويد خمتلف املؤسسات التوثيقية جاء عصر 

توظيفه و ختزينهو وسبل السيطرة على هذا الكم اهلائل من اإلنتاج الفكري وإمكانية تنظيمه
املواد السمعية البصرية و رات الفيلميةغاملصبالكيفية املالئمة، فتطورت تقنية املعلومات وظهرت 

) أشكاهلااألقراص املرنة، األقراص الضوئية مبختلف (كما ظهرت حديثا املختزنات اإللكترونية 
العاملية و اإلقليميةو ساهم يف إنشاء شبكات املعلومات احمللية االتصاالتكما أن تطور تقنيات 

ورة معلوماتية يف تاريخ البشرية متمثلة يف شبكة حداث أكرب ثإا إىل هى التفاعل فيما بيندوأ
املعلومات حيث وفرت هذه الشروط والعوامل  انفجاراألنترنت األمر الذي سهل مواجهة ظاهرة، 

جمتمعة إمكانية متابعة املعلومات والتحكم يف اإلنتاج الفكري العاملي الذي أصبح مستحيال 
  .باألنظمة التقليدية السابقة

لتغريات تبنت العديد من املكتبات توظيف تقنيات املعلومات اجلديدة ويف خضم هذه ا"
وبدأ من اآلن التساؤل عن "واالجتاه من الشكل التقليدي إىل ما يعرف اآلن باملكتبات االفتراضية 
   )1(."سياسات االقتناء اليت ستنتهجها املكتبات مع ظهور الوثائق اإللكترونية

  ميةالرقمراحل إنشاء املكتبة  1.5.3
مير بثالثة مراحل  الرقمية إن التحول من منط املكتبة الورقية التقليدية إىل املكتبة الالورقية

                  :أساسية

  املرحلة األوىل 

إنشاء و ما يتصل ا من جتهيزات اإلعالم اآليلو وتبدأ هذه املرحلة بتزويد املكتبة باحلواسيب

                                                      
1 ـAnne ـ  Marie, Moulis. Les bibliothèques. Toulouse. Editions Milan. 1996. p .55. 
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سيري ت برنامج اقتناءخاصة باملكتبة مع وضع أو ) Base de données locale(قاعدة معلومات حملية 
الفهرسة و كذلك األمر بالنسبة للوظائف األساسية للمكتبة كالتزويدو ومعاجلة للمعلومات

املباشر مع مصادر  لالتصالأخريا إنشاء الفهرس اإللكتروين و .يف وخدمات اإلعارةشوالتك
  .املكتبة كخطوة ثانية خارجو املعلومات داخل املكتبة كخطوة أوىل

  الثانية املرحلة 

تنويع مصادر املعلومات اإللكترونية كاملصغرات الفيلمية و يفثترتكز املرحلة الثانية على تك   
  .واملواد السمعية البصرية إضافة إىل املختزنات اإللكترونية متمثلة يف األقراص مبختلف أنواعها

  املرحلة الثالثة

هو ما ميكنها من و يقية أخرىثلتركيز على ربط املكتبة مبؤسسات توويف هذه املرحلة يتم ا   
من مثة الشروع يف تقدمي خدمات املكتبة الرقمية و دوليةو وطنية، بقواعد معلومات حملية االرتباط

  .مع خمتلف شبكات ونظم املعلومات االتصالاملتميزة من خالل تنويع منافذ 
   لرقميةمميزات املكتبة او خصائص  2.5.3

  :ملة من اخلصائص أمههاجب رقميةتتميز املكتبة ال
  .بثها إلكترونياو معاجلتهاو إمكانية ختزين املعلومات ـ
  .تقدمي خدمات متميزة للمستعملني من خالل قنوات إلكترونية ـ
الفاعلية من حيث تنظيم املعلومات وختزينها و توفري أوعية املعلومات اإللكترونية ذات الدقة ـ

  .وحتديثها
  .ذلك بتوفري إمكانية احلصول على املعلومات عن بعدو الوقتو املسافات اختصار ـ
  .الترمجة اآلليةو برجميات خاصة مبعاجلة النصوص االفتراضيةتوفر املكتبة  ـ
توفري معلومات حديثة نظرا ملا يوفره النشر اإللكتروين من مزايا كنظام النص املترابط والوسائط  ـ

  .)Multimédia(املتعددة 
إمكانية احلصول على املعلومات دون التقيد بالتواجد باملكتبة حيث أنه بإمكان الباحث أن  ـ

  .أو يف أي مكان آخر ه حيصل على ذلك سواء كان يف بيته أو مكتب
  ألرشيف اإللكتروينا 6.3

األرشيف حارس أمني على ممتلكات األمم، وليس لدى األمم أغلى من تارخيها املوجود يف 
واملستندات اليت توثق األحداث واملواقف، لتحفظه يف خزائن تعترب جسراً للتواصل بني  الوثائق

  .األجيال
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. األجدادحضارة  إىلاجلديدة  األجيالحيفظ ذاكرة احلضارة وذه الذاكرة تتعرف  األرشيف
ت اليت ومواد االرشيفات املكتوبة أو املصورة ذاكرة اجتماعية وتراث بشري يزود اتمع باملعلوما

. التطور ومبوجبها يتصرف الساسة إىلاليت تؤدي  األحداثوفقها تؤخذ القرارات وتتفاعل 
واألرشيف يؤدي خدمات جليلة م كبار رجال الدولة ويعترب حارسا خملصا على الوثائق اخلاصة 

  . مبلكية وحقوق الدولة
ائق شهدت عملية األرشفة ومع االهتمام بالتاريخ ووثائقه وتزايد الرغبة يف احلفاظ على الوث

تطوراً ملحوظاً يف العقود األخرية اعتمد على االستفادة من التقنيات احلديثة اليت وصلت اىل حد 
وألن الدول العربية ذات تاريخ عريق وتضم بني حدودها عشرات املاليني . األرشفة االلكترونية

ورية ال بد من انتهاجها حفاظاً على من الوثائق املهمة، فاالهتمام باألرشفة يعترب استراتيجية ضر
  .، وكذلك ملواجهة حتديات جمتمع املعلوماتهذا اإلرث

  

  علوماتتسويق امل 4

  التسويقتعريف  1.4

اخلدمات من مراكز إنتاجها و نتقال السلعاهو عبارة عن مجيع أوجه النشاط اليت تعمل على "
ات واخلدمات املناسبة لألشخاص اخلدمو إىل مستهلكيها  كما يعرف بأنه عملية تقدمي السلع

   )1(."املناسبني يف الوقت املناسب وبالسعر املناسب
بأنه أداء أنشطة ) American Marketing Association( كما عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق

  )2(.اخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستعملو األعمال اليت تعىن بإيصال السلع
 ق املعلومات مفهوم تسوي 2.4

على دراسة حاجات املستفيدين  )Information Marketing(يقوم مفهوم تسويق املعلومات 
واخلدمات اليت ) فهارس، ببليوغرافيات، كشافات، قواعد، بيانات، إخل( ورغبام، مث إنتاج السلع 

ها وتروجيها تؤدي إىل إشباع تلك احلاجات والرغبات، إضافة إىل عملية تسعري هذه السلع وتوزيع
  .وإيصاهلا إىل املستفيدين

جمموعة من : تسويق املعلومات بأنه ) A.L.A(ولقد عرفت مجعية املكتبات األمريكية 

                                                      
 .13.ص .2001 التوزيع،و دار الصفاء للنشر: عمان .مبادئ التسويق. عبد السالم، عبد الغفور ؛ زياد حممد، الشرمان ـ 1
 .29.ص .2003، التوزيعو دار احلامد للنشر :عمان. التسويق مفاهيم معاصرة. شفيق إبراهيم، حداد ؛ نظام موسى، سويدان ـ 2
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األنشطة اهلادفة إىل تعزيز التبادل والبناء السريع واالستجابة بني موردي خدمات املكتبات 
وهذه األنشطة تعىن . ذه اخلدماتواملعلومات واملستفيدين أو املستخدمني الفعليني واملتوقعني هل
 )1(.بإنتاج هذه اخلدمات وتكلفتها وطرق توصيلها وطرق حتسينها

جمموعة من األنشطة واألعمال املتكاملة اليت تقوم ا إدارة متخصصة : تسويق املعلومات ـ
ر يف املكتبة أو مركز املعلومات، وتسعى من خالهلا إىل توفري السلع، أو اخلدمات، أو األفكا

للمستفيدين احلاليني املتوقعني بالكمية واملواصفات واجلودة املناسبة واملطلوبة، ويف الوقت واملكان 
وذلك بالتعاون مع الدوائر األخرى يف املكتبة أو ، املناسبني، وبأقل تكلفة ممكنة، وبأسهل الطرق

 . مركز املعلومات

لشخص املناسب، يف الوقت وتسويق املعلومات يعين أيضا تقدمي املعلومات الصحيحة ل
  )2(.املناسب، وبالسعر املناسب، دف تلبية احتياجات املستفيد ورغباته

تقدمي املعلومات الصحيحة للشخص  التسويق يف جمال املعلومات بأنه) King(ويعرف "
  .املناسب يف الوقت املناسب وبالسعر املناسب دف تلبية أو إشباع حاجات املستفيد ورغباته

التسويق بأنه مدخل ختطيطي للتعريف  )Rasab(ويف جمال املكتبات املتخصصة يعرف      
باخلدمات وخدمة مستفيدين معينني بطريقة تؤدي إىل تعزيز خدمات املعلومات يف املكتبة 

ن التخطيط خلدمات جديدة أو حتسني تلك إوال يقتصر األمر على ذلك فقط، ف. املتخصصة
  .ات املتخصصة وإعالم املستفيدين ا يعترب عملية لتلك اخلدماتاخلدمات اليت تقدمها املكتب

أما يف جمال إدارة املكتبات ومراكز املعلومات فيقدم مهشري التعريف التايل الشامل للتسويق 
جمموعة األنشطة واألعمال املتكاملة اليت تقوم ا إدارة متخصصة يف املكتبة أو مركز "بأنه 

ا إىل توفري السلع، أو اخلدمات، أو األفكار للمستفيدين احلاليني املعلومات، تسعى من خالهل
واملتوقعني بالكمية واملواصفات واجلودة املناسبة واملطلوبة ومبا يتماشى مع أذواقهم، ويف الوقت 
واملكان املناسبني، وبأقل تكلفة ممكنة، وبأسهل الطرق املتاحة، وذلك بالتعاون مع الدوائر األخرى 

  )3(."أو مركز املعلوماتيف املكتبة 
ورغباته وطلباته، وبعده ختطيط إنتاج ) اجلمهور ( ويتضمن هذا التعريف دراسة املستفيد 

                                                      
1 ـ   The ALA. Glossary of Library and information science. Chicago : ALA.,1983. p.140. 
2 ـ   King , Riahde .The Marketing Approach to special libraries in industry .Science and Technology library .vol. 

6.n.1.1985 1986ـ . 
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أو ) السعر(السلعة أو اخلدمة أو الفكرة اليت تطابق هذه الرغبات والطلبات، وحتديد املقابل املادي 
. ها إيصاهلا إىل املستفيد املقصوداملعنوي للسلعة أو اخلدمة أو الفكرة املنتجة، وتروجيها وتوزيع

وذا، يهدف التسويق إىل إشباع حاجات املستفيد النهائي ورغباته وطلباته احلالية واملستقبلية، 
وإجياد مركز تنافسي للمكتبة أو مركز املعلومات يف السوق ويساعدمها عل البقاء واالستمرار 

ويف ضوء اخنفاض مستمر يف امليزانيات واملوارد والتطور يف النماء يف بيئة دائمة التغري والتقلب، 
  .املالية

وإلعطاء مزيد من التوضيح ملفهوم التسويق يف املكتبات ومراكز املعلومات يورد مهشري 
   :النقاط التالية

التسويق نشاط إداري اقتصادي وخمطط له بذات الوقت، ينطوي على عملية تبادل بني طرفني . 1
 :مها

  ).املنتج(املعلومات  املكتبة أو مركز ـأ 
  .)املستهلك للسلعة أو اخلدمة أو الفكرة(املستفيد النهائي  ـب 

املستفيد هو اهلدف الرئيسي للنشاط التسويقي، ألن تلبية حاجاته ورغباته تعد حمور عملية  .2
  .التسويق

 التسويق عملية شاملة ومستمرة تبدأ قبل إنتاج السلعة أو اخلدمة وذلك بدراسة حاجات .3
 .املستفيدين ورغبام

يعتمد املركز التنافسي للمكتبات ومراكز املعلومات حاليا على مدى جناح نشاط التسويق يف  .4
 .أداء مهماته املختلفة اليت تتخلص يف املزيج التسويقي

التسويق ليس بيعا وتروجيا ودعاية وإعالنا وعالقات عامة، ولكنها مجيعا عناصر مهمة ملفهومه  .5
 )1(.كما أنه علم له أسسه ومبادئه وقواعده الشامل،

  خصائص املعلومات اجليدة للتسويق وأنواعها  3.4

  :لكي تكون املعلومات مفيدة وقابلة للتسويق جيب أن متتاز مبا يلي
  .أن تكون صحيحة وخالية من األخطاء: الدقة ـ
 .أن تقدم للمستفيد أو أن تسترجع يف الوقت املناسب: التوقيت ـ

 .أي مالئمة حلاجات املستفيد ومتطلباته: حيةالصال ـ
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قادرة على تأمني كل االحتياجات للمستفيد وتغطي خمتلف جوانب املوضع دون : الشمولية ـ
 .نقصان

 .أي بعيدة عن الغموض واللبس واخللط مع موضوعات أخرى :الوضوح ـ

 .ميكن الوصول إليها بسهولة ودون تعقيدات: سهلة الوصول ـ

 .بعيدة عن التحيز جلهة أو نظام معني: املوضوعية ـ

 )1(.قابلة للمراجعة والفحص والتحقق من صحتها ودقتها: قابلة للتحقق ـ
  

  أنواع املعلومات اليت ميكن تسويقها  4.4

  .اليت حنتاجها عند التخطيط لألعمال واملشروعات املختلفة: املعلومات التخطيطية ـ
 .جناز عمل معني أو الختاذ قرارات معينةاليت حنتاجها، إل: املعلومات اإلجنازية ـ

وهي اليت حيتاجها طلبة املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات : ةاملعلومات التعليمية واألكادميي ـ
وتدعم هذه . يف التخصصات املختلفة ولألغراض العلمية والتعليمية واألكادميية املختلفة

 .املعلومات املناهج الدراسية املقررة

وحيتاجها الباحثون مبختلف مستويام وختصصام واجتاهام البحثية يف : ومات البحثيةاملعل ـ
 .املؤسسات الرمسية وغري الرمسية

وهي املعلومات اليت حيتاجها الفرد لتنمية قدراته يف التخصص أو املهنة أو : املعلومات اإلمنائية ـ
 .لالوظيفة وتطويرها من خالل التعرف على اجلديد يف اا

وهي اليت حيتاجها الفرد للتسلية والترفيه والترويح عن النفس سواء كانت : املعلومات الترفيهية ـ
  )2(.مقروءة أم مسموعة أم مرئية

 التسويق يف املؤسسات املعلوماتية 5.4

من أهم أهدافها يئة مصادر و تعد املكتبات من أقدم املؤسسات الثقافية اليت عرفها اإلنسان
. مث مجعها وتنظيمها وختزينها من أجل تقدميها إىل املستفيدين بأسهل وأسرع الطرق املعلومات

وهذا يؤكد بأن اخلدمات واليت تتمثل بتقدمي املعلومات تعد من أبرز واجبات وأهداف هذه 
املؤسسة، وكانت املكتبات قدميا أو األسلوب التقليدي هو أن تقوم بتهيئة مصادر املعلومات 
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داخل جدران املكتبة للمستفيدين الذين يأتون إىل بناية املكتبة ) الورقية املطبوعة(دية وبالذات التقلي
  .ويأخذوا ما حيتاجونه دون مقابل مادي

األرباح املادية كانت بعيدة كل البعد عن و هلذا فإن فكرة التسويق اليت ارتبطت بالسلع
ال و ين أو اجلمهور بدون مقابل مايللكافة املستفيدو املكتبات اليت كانت تقدم اخلدمات املختلفة

  )1(.تقصد من وراء ذلك أي ربح مادي
  :إال أن هذا املفهوم قد تغري تدرجييا بسبب تغري ما يلي

  .التعامل معها كسلعةو النظر إليهاو تغري مفهوم املعلومات ـ 1
  .تأثري تكنولوجيا املعلومات ـ 2
ملعلومات املوجودة داخل جدران رغبات املستفيدين حبيث أصبحت او اتساع حاجات ـ 3

  .املكتبة ال تفي باملطلوب
  .االعتماد على التمويل الذايت احملدود للمكتبات مع اتساع حاجات املستفيدين ـ 4

  

  :تسويق املعلومات يف بيئة املكتبات 6.4

  :ميكن أن نعرف اخلدمات اليت تقوم عليها فكرة تسويق املعلومات يف هذه البيئة باآليت
  .تؤدي من أجل الغريو ال نقوم اأعم ـ 1
  .تقدير ـ اهتمام ـاحترام  ـ 2
  .عمل إجيايب من أجل املساعدة وتقدمي العون ـ 3
  .القيمة ملا يقدم من عمل ـ 4
  .أعمال تؤدي أو تقدم لألشخاص باستخدام شيء ما ـ 5

سات واملؤسسات املعلوماتية ومن ضمنها املكتبات ومراكز املعلومات تعد من أهم املؤس
وحاليا . اخلدمية وهذه صفة مهمة من صفات وأهداف أي مكتبة بل هي إحدى مواطن القوة

  .أصبحت شهرة وقوة املكتبات تقاس بقوة وفاعلية خدماا
املالحظ أن أغلب املكتبني ال يزالون خيجلون أو يترددون يف إطالق مصطلح العمل 

)Customer( على زبائنهم ويفضلون )User( )جمانااملستفيد يأخذ خدمته  نعلى أساس أ) املستفيد 
)Free( ،أما العميل فالكلمة مرتبطة بالدفع )Payment(.  املصطلحاتإن )Patron/client/user(  

  .من املصطلحات اليت ارتبطت بالفلسفة القدمية
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هذا املفهوم و .املساعدةو والتقليدية للمكتبات اليت تؤكد أا تدعم اجلمهور وتقدم له العون
أما اآلن فإن املكتبات كباقي املؤسسات . ندما كانت املكتبات مدعومة ماديا من قبل احلكوماتع

متقدمة مبصادر و قد حتولت إىل االعتماد على التمويل الذايت مع احلاجة إىل تقدمي خدمات متطورة
  )1(.مالية حمددة

  

  تسويق املعلومات يف بيئة املكتبات خصوصيات  7.4

وهذه القيم املعلوماتية يتم  )Values(ذه األشياء عبارة عن قيم هو) أشياء(إنه إجراء لتبادل 
إا عالقة عميقة مبنية على التفاهم . واملستهلك املستفيد) املكتبة وما متثله(تبادهلا ما بني املنتج 

  ).اتمع الذي ختدمه(والتقارب الذهين والفكري والعلمي ما بني املكتبة والسوق 
سويقي يتكون من سلسلة متعاقبة من الفعاليات اليت تبدأ بتحليل وجتزئة السوق إن اإلجراء الت

  .اتمع املستهدفو تنتهي باالتصاالت ما بني املكتبةو ةومتر بتحديد احتياجات السوق املستهدف
إن دور التسويق مهم جدا يف بيئة املكتبات ألنه يعمل على تعزيز موقعها يف اتمع يف حالة 

هو و تضع هلا أهم هدفو حيث تقوم املكتبة بالتركيزو ى حتقيق رغبات املستفيدينجناحها عل
 بناء اموعاتو فاملكتبة عندما متارس أعماهلا من التزويد.املستهلك وليس املؤسسة أو املكتبة ذاا

إمنا خلدمة مصاحل و الفهرسة عليها أن توجه هذه األعمال ليس ملصلحة املكتبة كمؤسسةو
هناك عناصر مهمة جيب أن تم ا املكتبة لنجاح التسويق و اتمع احمللي الذي ختدمهو ناملستفيدي

  )2(.تسعري اخلدمات وكذلك االتصاالت، تصميم اخلدماتخاصة فيما يتعلق ب

  

 النظام الوطين للمعلومات. 5

 نتاج املعلومات، ونشرإيتكون نظام املعلومات من جمموعة من النظم الفرعية املتصلة ب
املعلومات، والتعريف مبصادر املعلومات وجتميع مصادر املعلومات وتنظيم هذه املصادر، وميثل كل 

اليت ينطوي عليها نظام املعلومات، كما  Sub-Systemجانب من هذه اجلوانب أحد النظم الفرعية 
 ميكن أن ينقسم كل نظام فرعي إىل عدد من النظم األصغر وهكذا حىت نصل إىل أدق األنشطة
والعمليات وكما تتفرع نظم املعلومات إىل جمموعة من النظم الفرعية، فإا تتدرج أيضا يف 
مستوياا؛ فهناك نظام املعلومات اخلاص بكل مؤسسة، ونظام املعلومات اخلاص بكل جمال 
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هذا باإلضافة إىل نظام املعلومات اخلاص . اخل...موضوعي، ونظام املعلومات اخلاص بكل مهنة
ة ويسمى بالنظام القومي للمعلومات، فضال عن نظام املعلومات اخلاص بكل إقليم بكل دول

جغرايف، وكل هذه النظم تنضوي حتت ما يسمى بالنظام الدويل للمعلومات ألن املعرفة البشرية 
ينبغي أن تكون ملكا للجميع والبد من وجود قنوات تكفل التعريف ا على املستوى العاملي 

إال أننا حني نصل إىل املستوى العاملي . حيتاج إليها دون التقيد باحلدود اجلغرافية وإتاحتها لكل من
لتنظيم تدفق املعلومات نواجه موقفا أبعد ما يكون عن التوازن، كما أشرنا عند احلديث عن فجوة 
املعلومات؛ فأحوج اتمعات لإلفادة من ثروة املعلومات هي أقل اتمعات قدرة على حتقيق 

فادة الفعالة من هذه الثروة وعلى ذلك فإن وجود نظام دويل للمعلومات ال يعين بالضرورة اإل
حتقيق التوازن يف تدفق املعلومات، وإمنا يتوقف األمر على قدرة كل جمتمع على اإلفادة من قنوات 
هذا النظام واستيعاب املعلومات، ومن هنا كان االهتمام بدعم ما يسمى بالبنيات األساسية 

Infrastructure تمع . للمعلومات على املستوى الوطين أوالمع االهتمام بوجه خاص باكتساب ا
  )1(.القدرة على التعامل الفعال مع خدمات املعلومات بكل أشكاهلا

ويؤكد ذلك ارتباط نظم املعلومات بكل مستوياا بنظم التعليم؛ فالتعليم أحد املقومات 
علومات، كما انه بقدر ما تكون اجلهود الرامية إىل اكتساب اتمع األساسية لإلفادة من ثروة امل

القدرة على التعامل الفعال مع خدمات املعلومات جزءا ال يتجزأ من نظام التعليم على اختالف 
  )2(.مستوياته تكون فعالية النتائج احملققة

و مؤسسة، وإمنا وهكذا يتضح لنا من هذا العرض أن النظام الوطين للمعلومات ليس جهازا أ
شبكة من األجهزة واملؤسسات اليت تعمل على أساس من التنسيق والتكامل على حتقيق هدف 
موحد وهو ضمان تدفق املعلومات يف اتمع، وأن هذا النظام لكي حيقق أهدافه البد وأن يرتبط 

صادي واإلداري، ارتباطا وثيقا ببعض النظم األخرى يف اتمع وخاصة نظام التعليم والنظام االقت
  . فالتأثري املتبادل هو أساس العالقة بني هذه النظم مجيعا

  :ويبىن النظام الوطين على أربعة عناصر أساسية هي
 .يف خمتلف القطاعات املتصلة باملعلوماتتقييم االحتياجات . 1

  .األهداف العامة واألولوياتواإلطار العام لسياسة املعلومات الوطنية حتديد . 2

                                                      
 .76-75.ص .1984 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة. مقوماا وأشكاهلا: خدمات املعلومات .قاسمحشمت،  ـ 1
 .76 .ص. السابق املرجع .مقوماا وأشكاهلا: خدمات املعلومات.قاسم حشمت،  ـ 2
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  .املوارد االقتصادية والبشريةخري الوسائل الالزمة واملقصود هنا تس. 3
  . حتياجات كل قطاعاوفق خطط العمل واالستراتيجيات . 4

 

دارا خلدمة إهو تنظيم النشاطات املعلوماتية والوطين للمعلومات واهلدف من النظام 
يف تصميم ووضع النظام بني كل الشركاء  تنسيق اجلهودهلذا جيب . األهداف واملصاحل الوطنية

تتماشى مع القدرات واملؤهالت لسياسة معلومات وطنية  واحد تصوروإدراج  الوطين للمعلومات
وطنية للمعلومات هو تركيز اجلهود اللسياسة لن اهلدف من وضع إطار البشرية واملادية للبالد أل

لتغريات الكبرية فيما يتعلق الوطنية حنو حتقيق األهداف والطموحات العامة اليت ميكنها استيعاب ا
 االستراتيجيات املعلوماتيةاخلطط واملناسب تطوير جمموعة من  من هلذا فإنهباألهداف واألولويات 

   .الوطين الشامل يف خمتلف القطاعات لكنها تصب كلها يف اإلطار
  

  ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات السياسة الوطنية للمعلومات 6

   لوطنية للمعلوماتالسياسة اتعريف  1.6
 العامة اليت تنظم وتوجه تدفق ئبالسياسة الوطنية للمعلومات جمموعة القواعد واملباد يقصد

  .املعلومات مبا خيدم األهداف العامة للتنمية
وما صاحبها من تطورات تقنية  ,لقد أدى التطور املذهل يف مجيع امليادين العلمية والتقنية      
وكان لذلك التضخم انعكاساته املباشرة على  ،ة يف حجم املعلومات املنشورةإىل زيادة هائل ،حديثة

دولة مما أدى إىل إنشاء مؤسسات متخصصة يف مجع  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل
واسترجاعها ومن مث توصيلها إىل طالبيها من باحثني ودارسني وصانعي  املعلومات وتوثيقها ختزينها

  .ريهم بالقدر املناسب ويف الوقت املناسب أيضاوغ قرارات وعلماء
نشاط؛ فان تنظيم تدفق  وكأي  برنامج وخطة ومن هنا ظهرت احلاجة إىل وضع  

تنظيم تدفق املعلومات على النحو  وحيتاج .املعلومات ميثل أهم ضمانات استثماره لصاحل اتمع
ويف مقدمة هذه التدابري السياسة الوطنية  ،الالزمة املناسب وعلى املستوى الوطين؛ إىل اختاذ التدابري

وغريهم بالقدر  ودارسني وصانعي قرارات وعلماء استراتيجيات للمعلومات وما يتفرع عنها من
  .املناسب ويف الوقت املناسب أيضا

  

   عناصر السياسة الوطنية للمعلومات 2.6
نه أ إالهذه العناصر  املعلوماتية تعدد وتشعب ومشولية قد يرى الكثري من خمططي السياسات
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  :اآلتية ميكن التركيز على األطر
لتنفيذ على ا هيكلية التخطيط والتنسيق والتعاون ووضع السياسات واألشراف على عملية ـ

  .املستوى الوطين
مرافق املعلومات املختلفة، ومن خالهلا  حتديد األسس التنظيمية والقانونية اليت تعمل فيها ـ

  .املعلوماتية املقدمة لقطاع املستفيدين ضمان تكامل اخلدماتحتدد فيه املسؤوليات ل
إلدارة مرافق املعلومات وبشكل فعال وتعتمد هذه البيئة يف  العمل على توفري البيئة املالئمة ـ

التشريعات، التمويل، استقطاب : العناصر اآلتية على سبيل املثال ال احلصر جناحها على مدى توفر
  . اخل ...ياتاستخدام التقن اخلربات
عمل على إتاحة وتيسري سبل االستفادة ت مرافق املعلومات واليت تشمل مجيع املؤسسات اليت ـ

وجيب ... املعلومات، دور التوثيق، املراكز التخصصية املثلى من املعلومات، كاملكتبات، مراكز
1(.منظومة معلوماتية متكاملة تشكل فيما بينها االتعامل مع هذه املرافق على أ(  

تؤكد عناصر سياسة املعلومات الوطنية علي قيمة املعلومات، وعلى اإلطار القانوين و"
وتتناول هذه العناصر أيضا . ، مبا يف ذلك دور احلكومة يف هذا االوإداراوالتنظيمي لتروجيها 

رب اجلوانب السياسة املتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات وتكنولوجيا املعلومات دف تطويرها وتعت
الثقافية والعامل اإلنساين عناصر هامة يف سياسة املعلومات الوطنية، باإلضافة إىل أمهية التعاون 

ويعترب اإلطار العام لسياسة املعلومات الوطنية مركز . اإلقليمي والدويل يف هذا اال احليوي
. ومات واخلدمات املتعلقة اقاعدة أساسية لآللية الوطنية لتنسيق أنظمة املعلكاملعلومات الوطين 

  : لذلك، فان اإلطار العام لسياسة املعلومات الوطنية يدعم كل النشاطات اهلادفة إىل
وتعزيز املعايري املشتركة اليت تشتمل على التطورات احلاصلة يف جمال  ،حتديد، واستخدام ـ

  ،تكنولوجيا املعلومات
  ل املساعدة يف عملية صنع القرار ومشوليته، جتميع مصادر املعلومات دف استغالهلا من اج ـ
إزالة احلواجز اليت متنع تبادل املعلومات مع احترام حقوق ومسؤوليات األفراد واملؤسسات  ـ

  . اليت تؤكد خصوصية املعلومات ووحدا

                                                      
   :متاح على. ]على اخلط[ .جملة املعلوماتية ات والتحدياتالطموح السياسة الوطنية للمعلومات بني .الرمحن عبد خالد بن، اجلربي ـ 1

<http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=69> 

)03/02/2007 (  
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تشجيع األسلوب التشاركي ضمن آلية تنسيقية جيدة تتناول القضايا االجتماعية،  ـ
  . ميةوالقطاعية، والتنظي

تشجيع اجلهود الرامية إلنشاء بنية حتتية لالتصاالت املعلوماتية واليت تعترب حاجة ملحة من  ـ
  )1(".جل الربط بني املعلومات وتبادهلاأ
  

  أهداف السياسة الوطنية للمعلومات 3.6

   :السياسة الوطنية للمعلومات إىل دف
  .ياًمورداً وطن التأكيد على أمهية املعلومات واعتبارها ـ
  .األمثل والفعال للموارد املعلوماتية للمسامهة يف التنمية الوطنية االستغالل ـ
  .وتنظيم اجلهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية للمرافق املعلوماتية توظيف ـ
  .إىل مصادر املعلومات سواء الداخلية منها أو اخلارجية إتاحة الوصول ـ
  .الوطنيةع مرافق املعلومات التعاون بني مجي توحيد اجلهود وتنسيق ـ
  .ليهإالبلد و تقنيني وتنظيم تدفق املعلومات من ـ
 واختاذ اإلجراءات الالزمة  إصدار التشريعات واللوائح اخلاصة بتنظيم اخلدمات املعلوماتية ـ

  .لضمان االلتزام ا وتطبيقها
  .ةنيات املوحدتبادل املعلومات من خالل تطبيق املعايري والتق ربط املؤسسات من أجل ـ
  .أمهية التأكيد على ضمان دعم الدولة املستمر ملكونات نظام املعلومات الوطين ـ
   .إعداد وتنفيذ برامج متوسطة املدى اهلدف منها تطوير النظام الوطين للمعلومات ـ
  

  الفجوة املعلوماتية وتأثريها على تطور جمتمع املعلومات يف العامل العريب. 7

  املعلوماتية  تعريف الفجوة 1.7

إن املشكلة األساسية اليت جيب أن تم ا فيما يتعلق باملعلومات هي سوء توزيعها، أو "
توزيعها على حنو غري مناسب ففي حني يتسم بعض سكان العامل بزيادة املعلومات، يوجد فقر 

يم العامل أو وال يقتصر سوء توزيع املعلومات فيما بني أقال. شديد يف املعلومات لدى سكان آخرين
دولة فقط، وإمنا يوجد أيضا داخل كل دولة، حيث ميكن أن نالحظ فجوات عديدة يف حجم 

                                                      
  :متاح على. ]طعلى اخل[ السياسات واالستراتيجيات الوطنية للمعلومات .األردن. للعلوم والتكنولوجيا األعلىالس  ـ 1

<http://www.nis.gov.jo/st/brief.html>  )12/01/2007( 
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املعلومات املستخدمة ونوعيتها من جانب األفراد داخل اتمع الواحد، ولذلك جيب إجياد الوسائل 
ري منها الكفيلة بسد هذه الفجوات، ولن يتم ذلك من خالل استالب املعلومات ممن لديهم الكث

ها ملن ال ميلكوا، ألن ذلك ليس ضروريا يف توزيع املعلومات، وإمنا من خالل البحث عن ئوإعطا
الطرق اليت تتيح جلميع أفراد اتمع االقتراب من املخازن الشاسعة املتاحة للمعلومات واالستفادة 

  )1(."منها
الفجوة  "ع املعلوماتاملكتبات يف جمتم"ويعرف الدكتور عبد اللطيف صويف يف كتابه "

الرقمية بتعبري موجز فيعتربها املسافة املعلوماتية اليت تفصل بني اتمعات املتقدمة واتمعات النامية 
أي بني دول الشمال واجلنوب وتعد الفجوة املعلوماتية إحدى املشكالت الكربى اليت يعاينها عاملنا 

  )2(."املعاصر
ماتية أو الرقمية كما يسميها البعض اآلخر هو ازدياد وما يزيد من خطورة الفجوة املعلو

  .توسعها يف ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية املتردية لدول اجلنوب
من سكان العامل وبني  %20والفجوة اليت نتحدث عنها واسعة بني قلة من العامل املتقدم "

قدم تقنيات املعلومات واالتصال من سكانه وإذا كان من املفترض أن ت %80كثرة من العامل النامي 
املتطورة حتسينات سريعة على شروط احلياة يف الدول النامية، فإن املالحظ أا وسعت اهلوة يف 

  )3(."مستويات احلياة بني الطرفني
  

  مظاهر الفجوة املعلوماتية  2.7

ومات أصبح للمعلومات دورا هاما يف خمتلف الدول واتمعات املتطورة حيث أصبحت املعل
  .من ااالت احليوية لالستثمار والتشغيل

ويشري مصطلح تفجر املعلومات إىل حتول املعلومات إىل صناعة تتسع أسواقها باستمرار، "
وتتخذ مشكلة تفجر املعلومات مظاهر عديدة منها النمو اهلائل يف حجم اإلنتاج الفكري، وتشتت 

  .هلاهذا اإلنتاج، وتنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكا
وظهر جمتمع املعلومات نتيجة املزاوجة بني تكنولوجيا احلاسب اإللكتروين واالتصاالت 

                                                      
 .35-34.ص.1997املصرية اللبنانية ، الدار: القاهرة . احلديثة يف عصر املعلومات االتصال اتكنولوجي. عماد حسن، مكاوي ـ 1
 .83.ص. 2003 دار اهلدى ،: عني مليلة . ملكتبات يف جمتمع املعلوماتا. عبد اللطيفصويف،  ـ 2

 .84 .ص. نفسه املرجع. عبد اللطيفصويف،  ـ 3
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واملشكلة الرئيسية اخلاصة باملعلومات هي سوء توزيعها سواء على املستوى الدويل أو . احلديثة
مات ويهيمن عدد قليل من الدول النامية والدول الصناعية يف جمال إنتاج املعلو. املستوى الوطين

ونشرها، كما نفتقد الدول النامية للطاقة البشرية املؤهلة للتعامل مع تكنولوجيا االتصاالت احلديثة 
ووسائل ختزين املعلومات وسهولة استرجاعها مما يضاعف من فجوة املعرفة بني اتمعات املتقدمة 

  .     واتمعات النامية
قليل من الدول، تلك الدول اليت تتحكم وتتجمع خيوط تكنولوجيا املعلومات يف أيدي عدد 

يف صناعة املعلومات وتشغيلها واختزاا واسترجاعها ومتتلك القنوات اليت متر عربها هذه 
املعلومات، وليس باألمر الغريب حيث متازجت السلطة مع املعرفة يف كل األزمان بصورة وثيقة، 

لسلطة، وهكذا نرى أن التكنولوجيا فالذين ميلكون نواصي املعرفة هم الذين ميسكون بزمام ا
اجلديدة تزيد من تركيز السلطة يف أقل عدد من األيدي، وينطبق ذلك على املستوى الوطين كما 

ففي داخل كل دولة، وخاصة يف الدول النامية، نالحظ أن السلطة  ـينطبق على املستوى الدويل 
ئل النقل ووسائل االتصال، وما مير تزداد تركيزا يف أيدي احلكومات اليت حتكم قبضتها على وسا

بني إمكانيات  ـعلى املستوى الدويل  ـا من مواد إعالمية، كما نالحظ وجود اختالل كبري 
االتصال ووسائل إنتاج املعلومات، وكذلك قنوات بثها ونشرها فيما بني دول العامل املختلفة، 

ل االتصال اجلماهريي، كما ينطبق على وينطبق هذا على جمال الراديو والتلفزيون وغريها من وسائ
      )1(."بنوك املعلومات، وعلى اهلاتف، وعلى االتصاالت األرضية والفضائية

وتزداد اهلوة بني إمكانيات الدول النامية والدول الصناعية يف جمال إنتاج املعلومات "
يف بنوك املعلومات،  من املرجعية البيبلوغرافية اليت توجد %80ونشرها، ويكفي أن نذكر أن نسبة 

مليونا، يرجع مصدرها إىل دولة واحدة دون غريها هي الواليات املتحدة  55واليت يبلغ عددها 
 .األمريكية

ومن ناحية أخرى تفتقد الدول النامية إىل القوى البشرية املدربة القادرة علة التعامل مع 
لبحوث ال تزال يف حدها األدىن، تكنولوجيا االتصاالت احلديثة، كما أن االعتمادات املخصصة ل

ففي حني يعيش ثالثة أرباع سكان العامل يف الدول النامية إال أن االعتمادات املخصصة للبحوث 
  .من جممل االستثمارات العاملية املخصصة للبحوث %3يف تلك الدول ال تتجاوز نسبة 

                                                      
 .27.ص .1997 الدار املصرية اللبنانية، :القاهرة. تصال احلديثة يف عصر املعلوماتتكنلوجيا اال. عماد حسن، مكاوي ـ 1
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مة، بل ويف عدد قليل ويدل ذلك على مدى تركيز السلطة واهليمنة يف الدول الصناعية املتقد
من هذه الدول نتيجة لسيطرا على املعلومات، وعلى وسائل إنتاجها ومعاجلتها وختزينها 
واسترجاعها، ويتم ذلك بسرعة هائلة وعلى نطاق شاسع مما أدى إىل وجود قلة منتجة وكثرة 

فقرا  مستهلكة، صفوة مسيطرة وأغلبية مقهورة، مجاعة تزداد غىن وسيطرة، ومجاعات تزداد
  )1(."وتبعية
  الفجوة املعلوماتية يف العامل العريب  3.7

على الرغم من النمو الكبري الذي يشهده جمال االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات يف العامل     
مليار دوالر إال أنه ال يزال هناك الكثري من الفرص  15و  10العريب والذي يقدره اخلرباء ما بني 

دخل بعد إىل قائمة اهتمام رجال األعمال العرب ألسباب من أمهها افتقار هم الضائعة اليت مل ت
ويرى مراقبون أن . للخربة وقلة وعي عمالئهم بأمهيتها وقضايا حقوق امللكية وضعف البنية التحتية

األبواب اليت فتحها املستثمرون العرب يف هذا العامل ال تزال حباجة إىل تطوير وخربات كبرية 
  . مرحلة التجريب والوجاهة إىل االحتراف والتنافس لتنتقل من

يف ظل العوملة الكونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتول العامل إىل قرية صغرية، 
ويبدو كأنه يف سباق حمموم من الزمن، بعد أن أصبحت التكنولوجيا أهم رموز احلضارة احلديثة يف 

ل العامل املتقدم إىل تكثيف االستثمار يف التكنولوجيات وهو األمر الذي دفع دو. األلفية الثالثة
وإذا كان هذا هو احلال يف العامل، فإن الدول العربية ال .. احلديثة باعتبارها من أهم عوامل التقدم

 15تزال ختطو خطوات بطيئة يف تنمية استثمارات املعلومات واالتصاالت واليت ال تتعدى أكثر من 
الدول العربية، وهي استثمارات ضئيلة للغاية ال تتناسب مع حجم الدول  مليار دوالر على مستوى

من نسبة  %60العربية وثرواا، وال يتوقف معوقات االستثمار عند هذا احلد فإن األمية اليت متثل 
السكان يف بعض الدول العربية تعد من أهم معوقات االستثمار، ترى هل تنهض الدول العربية من 

ة وتضع إستراتيجية واضحة املعامل لالستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات غفوا الطويل
  )2(.؟!؟ وهل تتحقق األحالم من خالل قفزة نوعية من خالل منظومة عربية موحدة تواالتصاال

                                                      
 .36.ص .السابق املرجع. عماد حسنمكاوي،  ـ 1
  : متاح على. ]اخلطعلى [. فجوة التقنية مستمرة عربيا. يسرىاهلواري،  ـ 2
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يف دراسة حديثة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة جلامعة الدول العربية، أعدها "
جي األستاذ املساعد بقسم العلوم املالية بكلية االقتصاد جبامعة الريموك، أكدت حممد حممود العلو.د

أنه على الرغم من تزايد اإلنفاق يف الوطن العريب على نظم تكنولوجيا املعلومات لتحقيق ميزة 
تنافسية يف أسواقها، فإن العائد عن ذلك أقل كثريا من حجم اإلنفاق، على الرغم مما تشكله 

وعلى الرغم . املعلومات من أمهية كربى كأحد أهم أعمدة منظمات األعمال احلديثةتكنولوجيا 
من اندفاع كثري من منظمات األعمال العربية واملؤسسات العامة واخلاصة حنو االستثمار يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات فإن ذلك يفتقر إىل البيانات الدقيقة حول حجم االستثمار على الرغم من 

وال توجد أيضا تقديرات يعتمد عليها حلجم العوائد االقتصادية واملنافع اإلستراتيجية ضخامته، 
وهناك العديد من العقبات واملشكالت اليت تواجه االستثمار يف . القابلة للتحقيق من االستثمارات

يقدر جمال تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العريب منها أن هذا االستثمار يتطلب رأمساال كبريا ال 
عليه العديد من منظمات األعمال الصغرية واملتوسطة، ومن معوقات االستثمار يف تكنولوجيا 
املعلومات أن هناك فجوة كبرية يف الوطن العريب بني طموحات املنظمات وبني تأهيل املوظفني 

ارات تقنيا، أي أن هناك عدم وعي بأمهية هذه االستثمارات لدى القائمني عليها وعدم توافر امله
 .اليت يستلزمها هذا االستثمار

شريف كامل شاهني أستاذ علم املعلومات جبامعة القاهرة أن العامل اآلن .ومن جانبه أكد د"
يشهد ثورة كبرية وتغيريا جذريا أحدثته املعلومات واملعرفة، وأدى ذلك إىل أن تصبح املعلومات 

لعاملية يف جمال ختزين واسترجاع سلعة اتمعات اليت حترص على مواكبة تطورات الساحة ا
املعلومات، ولكن الواضح اآلن أن هذا التمييز الذي هو مسة الدول املتقدمة يف جمال تكنولوجيا 

. املعلومات، أصبح دليال قويا وواضحا تستند إليه الدول املتقدمة للتفرقة الرقمية بني اتمعات
ذا اال جيب أن نعرف أن البنية التحتية هلذه شاهني أنه قبل البحث يف االستثمار ويف ه.ويقول د

االستثمارات هي اليت جيب أن تم ا احلكومات يف العامل العريب، فكثري من الدول العربية حىت 
اآلن ال متلك اإلمكانات اليت تؤهلها جلذب االستثمارات األجنبية إليها، وأيضا التضامن العريب 

وللحكومات دور مهم . س مهم جلذب هذه االستثماراتووضع االستراتيجيات املشتركة كأسا
جدا فهي اليت تقوم بوضع وتنفيذ االستراتيجيات االلكترونية الوطنية الشاملة واملستدامة واليت 
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تستشرف آفاق املستقبل، وعلى القطاع اخلاص أيضا أن يقوم بتطوير ونشر تكنولوجيا املعلومات 
 )1(".واالتصاالت يف إطار التنمية املستدامة

 

    )2(بدافوس يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  2007 تقريراملنتدى االقتصادي العاملي. 8
صدر املنتدى العاملي االقتصادي بدافوس تقريره السنوي الشامل حول استخدامات أ  

وقد كشف التقرير الذي يقوم بإعداده خرباء وأخصائيون دوليون . تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ن تصدر الدامنارك قائمة الدول األكثر تقدما واستخداما وتداوال لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ع

  .دولة 122من جمموع  80لتأيت السويد يف املرتبة الثانية، أما اجلزائر، فقد احتلت الرتبة 

وظف العديد من  "تقرير تكنولوجيات اإلعالم الشامل"التقرير الذي صدر حتت عنوان 
ت اليت بينت جوانب القوة والضعف بالنسبة لكل دولة يف جمال استخدام ونشر املؤشرا

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ونسب منو هذا القطاع االقتصادي احليوي، كما استخدموا 
مؤشرات خاصة للتأكد على درجة التطور والتأخر على املستويات الفردية واجلماعية، فضال عن 

يف ذات السياق . ل احلكومات ودرجة األولية ونوعية اخلدمات املقدمةالسياسات املستخدمة من قب
بعيدا عن أغلب  80نتدى اجلزائر يف الرتبة الـ املتبقى اجلزائر حتتل املراتب املتدنية، فقد صنف 

الدول العربية، إذ أنه باستثناء اهلاتف النقال ال تزال اجلزائر بعيدة عن املستويات العاملية يف جمال 
وجيات اإلعالم واالتصال حىت مقارنة بعدد من الدول العربية واإلفريقية سواء تعلق األمر تكنول

ولكن أساس التقييم مت بناء على وضعية سياسات الضبط . بشبكة األنترنت أو اهلاتف الثابت
وقد صنف نيجرييا . وانتشار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف خمتلف املؤسسات والدوائر الرمسية

إفريقية أخرى حسنت من مستواها،  وهي من أكرب الدول اإلفريقية، لكن دوال 88 يف املرتبة مثال
وبوتسوانا يف املرتبة  51بينما جاءت جزر موريس يف الرتبة  47فقد احتلت جنوب إفريقيا املرتبة 

أخر وتبقى اجلزائر كعدد من الدول اإلفريقية تعاين من ت. مع تسجيل حتسن يف رتب هذه الدول 67
 واملغرب 35يف اهلياكل القاعدية والبىن التحتية فقد جاءت متأخرة عن تونس اليت جاءت يف املرتبة 

وذات األمر ينطبق على منطقة الشرق األوسط اليت  .77بينما جاءت مصر يف املرتبة  76يف املرتبة 
  . 54ويت يف املرتبة فيما جاءت الك 29تعرف ديناميكية سريعة، إذ احتلت اإلمارات العربية املرتبة 
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وتعكس وضعية اجلزائر االضطرابات والنقائض اليت تعتري حميط الضبط والرقابة والتنظيم 
  . لسوق االتصاالت مبا يف ذلك سوق النقال الذي عرف يف اآلونة األخرية اضطرابات واختالالت

أن عملية وتظل اجلزائر يف انتظار رؤية واضحة وسياسة أوضح يف هذا اال احليوي رغم 
 2006ويكشف التقرير الدويل عن تراجع الواليات املتحدة يف الترتيب العاملي لسنة . حتريره سائرة

ويفيد التقرير الصادر . حيث تراجعت إىل الصف السابع بعد أن كانت حتتل الرتبة األوىل 2007و
رتيب العاملي دولة وحكومة مصنفة يف الت 122يف جنيف أن الدامنارك حسنت من موقعها من بني 

نظرا لتسجيلها أفضل املؤشرات فيما يتعلق مبناخ الضبط ونسبة الكثافة ونوعية استخدام وسائل 
وقد . على وجه العموم ةاالتصاالت، مما يدعم تطور اخلدمات املقدمة من قبل الدول االسكندينافي

إشهاري مع ساهم يف صيغة التقرير أحد أبرز معاهد الدراسات الدولية املتخصصة ومتويل 
من عدة مؤشرات إجيابية من بينها توسيع نطاق  ةواستفادت الدول االسكندينافي. سيسكو

استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وترسيخ مسار حترير السوق وضمان ليرباليته وتفعيل 
املة شبكة الضبط وتنظيم القطاعات حسب ما أشارت إليه اخلبرية االقتصادية لشبكة املنافسة الش

 .باملنتدى العاملي االقتصادي وهو ذات املوقف الذي أبداه رئيس املنتدى السيد كالوس شواب
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  املكتبات اجلامعية 1

  اجلامعية  اتعريف املكتبت 1.1

تعد املكتبات اجلامعية من أهم مؤسسات التعليم العايل ومع التطورات احلاصلة يف املناهج 
الرواد من خمتلف املستويات املستعملني وأن احتياجات  هذه األمهية حيث ازدادتالتعليمية 

أصبحت أكثر تنوعا وتعقيدا مما جيعل املكتبات اجلامعية ملزمة بتوفري كل الطاقات البشرية واملادية 
إىل رصد اإلنتاج الفكري يف خمتلف التخصصات العلمية  إضافةلتقدمي خدمات ذات نوعية 

 .والتقنية

امللحقة ا أو تكون تابعة  وأالتابعة للجامعة  اتاملكتب"بأا وتعرف املكتبات اجلامعية 
   .ملدرسة عليا أو ملعهد عال وهذا النوع من املكتبات موجه خلدمة التعليم العايل والبحث العلمي

يتكون رواد املكتبات اجلامعية من خمتلف فئات اتمع اجلامعي الذي يتكون أساسا من و
وتعترب املكتبة اجلامعية هي الشريان "املستويات واألساتذة والباحثني الطلبة الدارسني من خمتلف 
أهداف وأغراض اجلامعة سواء يف عملية التدريس أو يف البحوث و الرئيسي الذي يغذي برامج

  )1(."العلمية
تتمثل مهمتها األساسية يف خدمة البحث العلمي والتعليم اجلامعي بكل مستوياته وذلك و

وغرس تنمية القدرة على " ررات والربامج املسطرة يف هذا املستوى من التعليمضمن املناهج واملق
احلصول على املعلومات وهو ما يسمى بالتعليم الذايت، هلذا فمن الضروري أن تتنوع أوعيتها 
فتشمل أوعية املعلومات املقروءة واملسموعة واملرئية وتنظم بطريقة فنية سليمة، ويقوم عليها 

تبيني املؤهلني تأهيال عاليا حىت تتمكن من تقدمي خدماا لروادها من الطالب جمموعة من املك
   )2(."والباحثني وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة بكفاءة اقتدار

واحلقيقة أن املكتبات اجلامعية هي مؤسسات تساهم وتشارك اجلامعات كمؤسسات ختتص 
رتقاء باألمة ع والدولة ككل، وااليف خدمة التعليم اجلامعي والبحث العلمي خدمة للمجتم

ستثمار السليم املبين على أسس والتنمية املبنية على اال. قتصادحضاريا وتنمية اإلنسانية وتطوير اال
  .علمية
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ومن خالل الدور احليوي الذي أصبحت تلعبه اجلامعة يف كل ميادين احلياة والتنمية يف 

تتطور مسامهتها يف توفري املادة العلمية واملعلومات خمتلف البلدان يتزايد دور املكتبات اجلامعية و

العلمية اليت هي القاعدة األساسية لكل الدراسات والبحوث اليت تقام يف اجلامعات وهو ما جعل 

املكتبات اجلامعية هي أكثر أنواع املكتبات انتشارا يف العامل وتأخذ حيزا كبريا من اهتمامات 

    .بات واملعلوماترسني والباحثني يف علم املكتاالد

  :نذكر منها فيقد حظي هذا النوع من املكتبات بالعديد من التعاركما مت ذكره من قبل فو

قبل املكتبات اجلامعية هي تلك املكتبة أو جمموعة املكتبات اليت تنشأ ومتول وتدار من " ـ

ملكون من الطلبة اجلامعات وذلك لتقدمي املعلومات واخلدمات املكتبية املختلفة تمع اجلامعة ا

  )1(".واملدرسني واإلداريني العاملني يف اجلامعة وكذلك اتمع احمللي

  )2(."حبثو املكتبات اجلامعية هي مكتبات تكوين" ـ

مكتبة أو جمموعة أو " وعرفها املعجم املوسوعي للمصطلحات املكتبية واملعلومات بأا ـ

وهيئة  ةقابلة االحتياجات املعلوماتية للطلبنظام من املكتبات تنشئه وتدعمه وتديره جامعة مل

  )3(."األحباث واخلدماتو رامج التدريسكما تساند ب، التدريس

وعليه فان املكتبة اجلامعية هي تلك املكتبة اليت تم بالبحث العلمي من خالل تقدمي خمتلف 

وتكون هذه املكتبات  مصادر املعلومات اليت ختدم روادها املتمثلني يف الطلبة واألساتذة والباحثني

  .تابعة للجامعة أو الكلية أو املعهد

وعقلها املفكر  للجامعة قلب النابضال "املكتبات اجلامعيةالدكتور عبد اللطيف صويف  ويعترب

على ه املكتبات ذه االتصالاإلعالم و احنو تطوير البحث العلمي وقد وضعت تكنولوجي اوسبيله

زاما عليها مواكبة ثورة املعلومات واجتاهاا احلديثة واملتجددة وأصبح ل )4("جمتمع املعلوماتطريق 

وتأمني الدخول  واسيبواحللكتروين عامل األوعية الرقمية والنشر اإل باستمرار فضال عن ولوج

  .دون عوائق تاحلر للمعلوما

                                                 
 . 42، ص2001دار الفكر،  :عمان.مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات. أمني، النجداوي ؛رحبي مصطفى، عليان ـ 1

2 ـ   Renoult Daniel. Les bibliothèques dans l’université. Paris .Cercle de la librairie. 1994.  p.52. 
 .164.، ص1988دار املريخ للنشر، :الرياض. املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات. حسب اهللالسيد،  ؛أمحد حممدالشامي،  ـ 3
 .149.ص. 2003.دار اهلدى: عني مليلة.املكتبات يف جمتمع املعلومات.عبد اللطيفصويف،  ـ 4
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  أنواع املكتبات اجلامعية 2.1

شبكات تضم أعداد من حني نتحدث عن املكتبات اجلامعية فاحلديث بالضرورة يتعرض ل
  .باحثني، طلبة، املكتبات العاملة على خدمة الوسط اجلامعي بكل مكوناته من أساتذة

ملكتبة واحدة خصوصا إذا  ةيف أي جامعة على اخلدمة املكتبي دفقد أصبح من النادر االعتما
عية بالتايل توزع مهام اخلدمة على عدد من املكتبات الفرو كانت جامعة متعددة التخصصات

  :تتكون يف هيئتها العامة من ةاملرتبطة إداريا وماليا باملكتبة املركزية للجامع

   املركزية ات اجلامعيةاملكتب 1.2.1

يكون  عادة ماتسمى أيضا املكتبة الرئيسية و"وهي أكرب وأهم أنواع املكتبات اجلامعية و
وصول الرواد إليها من ليس يف أطرافها والغرض من ذلك هو تسهيل و موقعها يف وسط اجلامعة

فان  وعلى الرغم من وجود مكتبة بكل كلية من كليات اجلامعة، الكليات دون عناء أقسام مجيع
  )1(".لتنظيم السليم للخدمات املكتبية للجامعةلوجود مكتبة مركزية يعد أساسا 

ليات األخرى كمكتبات الك لتنسيق والتكامل بني املكتباتتقوم املكتبة املركزية بعمليات ا
كما تقوم بتوفري أساليب وإجراءات التعاون بني هذه املكتبات وقد حتتوي � مكتبات األقسامو

  .يف املكتبات األخرى التابعة هلاعلى مواد مكتبية ال ميكن توفريها 

  مكتبات الكليات 2.2.1

ة املناهج تقوم خبدممكتبات يتناسب رصيدها مع التخصصات العلمية للكليات وهي 
أما من الناحية اإلدارية فهي وتأيت يف املستوى الثاين بعد املكتبة املركزية  اليت تدرس االتعليمية 

  .عادة ما تكون تابعة للمكتبة املركزية

  أو األقسام  املعاهدمكتبات  3.2.1

للطلبة  ر مواد البحثتوفعادة ما و لكلياتل التابعة أو املعاهد هي مكتبات تابعة لألقسام
حىت تكون هذه املواد حتت أيديهم باستمرار دون تكليفهم ، تدريس بالقسمال ألعضاء هيئةو

ختصصا من املكتبة املركزية و ومكتبات األقسام هي أكثر دقة .املركزيةلمكتبة لمشقة الذهاب 
  .ومكتبة الكلية
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  اجلامعية  اتوظائف املكتب 3.1

ظائفها واألهداف اليت تسعى ملكتبات اجلامعية يف حتديد واملهتمني بدراسة ايتفق معظم يكاد 
والتالقي يف  االتفاقإىل حتقيقها وإذا طالعنا ما كتب يف هذا املوضوع، نالحظ للوهلة األوىل 

  .حتديد وظائف املكتبة اجلامعية
: املكتبات اجلامعية"يف كتاب حيدد الدكتور أمحد بدر والدكتور حممد فتحي عبد اهلادي 

  :على النحو التايل )1(اجلامعيةات وظائف املكتب" شاملةدراسات يف املكتبات األكادميية وال

  بناء وتنمية اموعات 1.3.1

اتمع اجلامعي بكل فئاته من وتتمثل يف توفري مصادر املعلومات اليت متكن املستعملني من 
  .ستفادة من املعلومات اليت هي أصل ومصدر كل عمل أو حبث يقومون بإعدادهاال

علومات عن طريق التزويد والتسجيل واختيار األوعية املختلفة املكونة ويتم توفري مصادر امل
  .لرصد املكتبة

  تنظيم ومعاجلة الرصيد 2.3.1

وتبىن هذه الوظيفة على معاجلة الرصيد املكتيب وتنظيمه حسب التقانني العلمية املعمول ا 
  .ستخالصشيف واالدوليا وتشمل خمتلف العمليات التقنية كالفهرسة والتصنيف، التك

  تقدمي اخلدمات املكتبية 3.3.1 

وتتمثل هذه الوظيفة يف جممل اخلدمات املقدمة للمستعملني كاإلعارة والتصوير وخدمات 
املراجع واسترجاع املعلومات، باإلضافة إىل اإلرشاد املكتيب ومساعدة رواد املكتبة يف احلصول 

  .إليهاعلى املواد املكتبية واملعلومات اليت يريدون الوصول 

  التعاون املكتيب 4.3.1

ويتمثل يف تبادل املعلومات العلمية بني خمتلف املكتبات اجلامعية داخل الوطن وخارجه 
شتراك يف تكوين شبكات املعلومات والتبادل عرب خمتلف الوسائل وذلك باإلسهام واال

  .التكنولوجية املتاحة

  املستفيدينتكوين  5.3.1

ن وأخصائيو املعلومات لتمكني الرواد من حسن استعمال وهي عملية يقوم ا املكتبيو
                                                 

 .1987 ريب،غمكتبة : القاهرة. دراسات يف املكتبات األكادميية والشاملة: املكتبات اجلامعية. عبد اهلاديحممد فتحي،  ؛أمحد��ر،  ـ 1
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املكتبة وذلك بتقدمي كل املعلومات اخلاصة بالبحث واستعمال الفهارس والبحث عن مصادر 
  .املعلومات

أسسها النظرية : إدارة املكتبات اجلامعية"ويلخص الدكتور حامد الشافعي دياب يف كتابه 
 تتمثل األوىل يف الوظيفة )1(اجلامعية يف وظيفتني أساسيتنيوظائف املكتبة " وتطبيقاا العملية

واملقصود ا تكوين وختريج طالب وأساتذة أكفاء ليسامهوا يف تنمية اتمع وتطوير التعليمية 
فهي املسامهة يف تطوير البحث باملسامهة يف الوظيفة الثانية  أما .البالد يف جماالت احلياة املختلفة

العليا اليت حتتاج  تالدراساعلمية املتخصصة يف البحث العلمي خاصة يف مرحلة إعداد اإلطارات ال
  .إىل وسائل وإمكانيات علمية وتقنية متميزة

إنه من خالل الوظائف املختلفة للمكتبة اجلامعية وكما حيددها املختصون واملهتمون ذا 
 حتقيق أهداف اجلامعية ككل، املوضوع، ميكن القول بأن للمكتبة اجلامعية دورا أساسيا وفعاال يف

وال ميكن حتقيق هذه األهداف يف معزل عن وظائف املكتبة املتمثلة أساسا يف املشاركة يف عملية 
التعليم وذلك بتوفري األوعية ومصادر املعلومات وتقدمي اخلدمات املكتبية املختلفة، وتنمية البحث 

  .العلمي خدمة للتنمية الشاملة للمجتمع والبالد

  اإلدارة العلمية يف املكتبات اجلامعية  4.1

متثل اإلدارة العلمية يف املكتبات اجلامعية األساليب واملناهج اليت تستخدم يف التسيري لتحقيق 
أهداف املكتبة وذلك بتوظيف اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة يف إجناز األعمال املكتبية وتسيري 

ا يضمن الفعالية واملردودية يف العمل وهو ما دف كل طرق خمتلف املصاحل اإلدارية والتقنية مب
  .ومناهج التسيري إىل حتقيقه

: املكتبات اجلامعية"وحيدد الدكتور أمحد بدر والدكتور حممد فتحي عبد اهلادي يف كتاما 
  :يف النقاط التالية )2(عناصر اإلدارة العلمية" دراسات يف املكتبات األكادميية والشاملة

  التخطيط  1.4.1

العامة للمؤسسة األم وهي اجلامعة وما تصبوا إىل حتقيقه من  االحتياجاتويتمثل يف حتديد 

                                                 
 .1994 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة. أسسها النظرية وتطبيقاا العلمية: إدارة املكتبات اجلامعية . امد الشافعيحذياب،  ـ 1

 .23.ص

 .1987 مكتبة غريب،: القاهرة. دراسات يف املكتبات األكادميية والشاملة: املكتبات اجلامعية. عبد اهلادي، حممد فتحيأمحد؛ بدر،  – 2
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األهداف يف ظرف زمين معني وعلى ضوء احتياجات اجلامعة حتدد املكتبة طريقة العمل واخلطة 
الطلبة  ، فعلى سبيل املثال حتدد اجلامعة عدداالحتياجاتاليت تنتهجها لتحقيق تلك األهداف أو 

اجلدد الذين سيلتحقون يف الدخول اجلامعي اجلديد مبختلف األقسام والتخصصات وبناء على 
هذه املعلومات يتم التخطيط للسياسة املنتهجة يف تزويد املكتبة واقتناء الكتب للمكتبة املركزية 
 وملكتبات األقسام حسب اإلحصائيات اخلاصة بالتسجيالت اجلديدة ويتضمن التخطيط حصر

  .وحتديد احلاجة للمعلومات بالنسبة للمستفيدين

  التنظيم  2.4.1

وهو تقسيم األعمال والوظائف بني خمتلف املصاحل اإلدارية والتقنية للمكتبة مع حتديد 

املسؤوليات داخل كل الوحدات دف إجياد هيكل ذي فاعلية وكفاءة ليتم إجناز األنشطة 

يز املكتبات اجلامعية عن غريها من املؤسسات، ألا وحتقيق أهداف العمل على أحسن وجه، وتتم

جتمع وتنسق جهود جمموعة عمال ختتلف ختصصام ومستويام ومهامهم مما يستدعي وضع 

  .طريقة للتنسيق بني هذه الفئات من العاملني وتكوين سلسلة من املهام لتحديد أهداف املكتبة

  التوظيف  3.4.1

كفاء من املتخصصني يف التوثيق واملكتبات واملعلومات مبا ويتمثل يف اختيار املوظفني األ

يتماشى مع طبيعة األعمال املنجزة يف املكتبة اجلامعية واخلدمات املقدمة للمستعملني ويستحسن 

أن تكون هناك قوانني واضحة حتدد املؤهالت واخلربات املطلوبة لكل مترشح أو طالب للتوظيف 

  .يف املكتبات اجلامعية

  توجيه ال 4.4.1

ويتمثل يف القرارات اإلدارية واألوامر الرمسية اليت حتدد إطار العمل يف املكتبة وتشمل التسيري 

والتوجيه اآلين للعمل يف املكتبة وكذلك التصورات املستقبلية لرسم خطوات العمل ومراحله، 

من خمططات والتوجيه من أسس إدارة العمل املكتيب خاصة يف املكتبات اجلامعية ألا تعمل ض

  .مبنية على املعطيات احلالية والتصورات املستقبلية حلاجيات املستفيدين من اخلدمات

  إعداد التقارير واملتابعة  5.4.1

إن إعداد تقارير عن سري العمل باملكتبات اجلامعية يساعد اهليئات املشرفة كإدارة اجلامعة أو 

مت حتقيقه، باإلضافة إىل املشاكل والعوائق اليت  الوزارة على متابعة نشاط املكتبة واإلطالع على ما
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حتول دون حتقيق بعض أهداف أو وظائف املكتبة كضعف امليزانية املخصصة سنويا أو نقص 

  .العمال من خمتلف الفئات

  ملكتبات اجلامعية اصالحيات  6.4.1

داري للمكتبة إن التبعية اإلدارية للمكتبة اجلامعية تتجلى يف طبيعة العالقات بني اجلهاز اإل
  .اجلامعية واجلهاز اإلداري للجامعة اليت تتبعها املكتبة

ولتكون التبعية اإلدارية وما حيددها من قوانني وضوابط يف خدمة املكتبة واجلامعة ككل 
ينبغي أن تكون النظم والقرارات والقوانني بتحديد وظائف وصالحيات حمافظ املكتبة أو مديرها 

  .يري، املوظفني، امليزانية أو سائر املهام اإلدارية األخرىسواء تعلق األمر بالتس
ويالحظ أن اجلامعات يف الدول املتقدمة اقتنعت منذ مدة بضرورة وضع الصالحيات 

ومجلة القول أن العالقة "الكاملة اليت تسمح حملافظ املكتبة بتسيري املكتبة وتنفيذ برناجمها بكل جناح 
  .ددها الصالحيات املخولة ملدير املكتبة اجلامعيةبني إدارة اجلامعة ومكتبتها حت

فهذه الصالحيات تبني إىل أي مدى تستطيع إدارة املكتبة اجلامعية التحرك يف تطوير وتنفيذ 
  )1(."الربامج واملشروعات املطلوبة للمكتبة

  : عادة يف )2(وتتمثل الصالحيات املخولة حملافظ املكتبة
ار املوظفني وتعيينهم وإثبام وعقام وأي إجراء وتشمل اختيالصالحيات اإلدارية  ـ

  .إداري يتطلبه العمل يف املكتبة
وختتص بإجراءات العمل يف املكتبة كاختيار وحتديد نظام الفهرسة الصالحيات الفنية  ـ

  .والتصنيف ووضع نظم اإلعادة
ج املكتبة إىل وتتعلق بصالحيات الصرف يف األمور املستعجلة اليت حتتا الصالحيات املالية ـ

  .إجنازها دون الرجوع إىل اإلدارة املركزية باجلامعة
إن متكني إدارة املكتبة من هذه الصالحيات ال يعترب دعوة إىل ختليصها ائيا من إشراف 
اإلدارة املركزية للجامعة، ألا وببساطة واحدة من املصاحل واألقسام التابعة للجامعة كإدارات 

يف اختاذ القرارات واإلجراءات السريعة  االستقالليةن إعطاؤها نوعا من األقسام والكليات، لك
  .والضرورية اليت يستدعيها العمل املكتيب إمنا تدخل ضمن تطوير املكتبة اجلامعية

                                                 
 .1994 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة. أسسها النظرية وتطبيقاا العملية: إدارة املكتبات اجلامعية. حامد الشافعيذياب،  – 1

  .142.ص
  .142.ص .نفسه املرجع. حامد الشافعيذياب،  – 2
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  خدمات املكتبات اجلامعية 2

مراكز املعلومات على اختالف أنواعها إىل تكوين رصيد متوازن من و تسعى املكتبات
ال و أقل جهد ممكننيو تيسري وصول املستفيدين إىل هذه املصادر بأسرع وقتو ماتمصادر املعلو

ميكن أن حتصل االستفادة القصوى من هذا الرصيد من املعلومات دون وجود ما يطلق عليه يف 
  ".اخلدمات املكتبية"جمال العلوم املكتبية 

ل انتقاهلا من كوا تطور مع تطور املكتبات وذلك من خالل مراحو وقد نشأ هذا املفهوم
احملافظة عليه إىل كوا مقرا يستقبل و جمرد خمازن ألوعية املعلومات التقليدية اليت تم جبمع التراث

  .يقدم هلم اخلدمة املكتبية احلديثة وبطرق عصريةو الرواد واملستفيدين

   املكتبيةات اخلدم تعريف 1.2

لتسهيالت اليت تقوم ا املكتبات لتوفري هي تلك العمليات والوظائف وا اخلدمات املكتبية
ومن مث فهي الوسيط بني ما ينشر  ةاملعلومات للمستفيدين وفقا الحتياجام بطريقة منظمة وسريع

  . بني املستفيد النهائي منهاو يف العامل من معلومات
 وقد أثار مصطلح اخلدمة املكتبية جدال بني أوساط الكتاب والباحثني يف جمال املكتبات

 من املكتبينيواملعلومات حيث ظهرت عدة مصطلحات تدل على نفس اخلدمة، إذ جند أن الكثري 
إىل اخلدمة  يف حني ميكن النظر ،يشريون إىل أن هذا املصطلح هو مرادف للخدمة املرجعية

  .املرجعية على أا جزء ال يتجزأ من اخلدمات املكتبية
ملكتبية يف املعجم املوسوعي للمصطلحات سيد حسب اهللا اخلدمة او يعرف أمحد الشاميو

مصطلح عام يشري إىل مجيع األنشطة املزاولة والربامج اليت تقدمها " املكتبات واملعلومات بأا
املكتبات ملقابلة احلاجة إىل املعلومات وهي مبفردها تشمل على مدى واسع وسلسلة عريضة من 

مات اإلعارة اليت تقوم ا مكتبة بالذات اخلدمات العامة وخدمات املعلومات وخد:اخلدمة مثل
  )1(".طبقا ألهدافها

وهي بذلك تصبح أعم وأمشل من أن تكون خدمة مرجعية فقط فهي باإلضافة إىل ذلك 
إىل  موتقدميها للمستفيدين وإرشاده تتشمل العديد من اخلدمات بدًءا من توفري مصادر املعلوما

  .االستفادة من خدماا
  

                                                 
 .663.، ص1988دار املريخ،  :الرياض .كتبات واملعلوماتاملعجم املوسوعي ملصطلحات امل. حسب اهللا، السيد، أمحد حممد، الشامي ـ 1
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  ت املكتبية أهداف اخلدما 2.2

تعد صياغة أهداف اخلدمات املكتبية من العناصر الضرورية اليت جيب اإلشارة إليها 
 خمطط كماوحتديدها عند صياغة السياسة العامة ألي مكتبة أو مركز معلومات، حيث تضع 

ة أو ما يطلق عليه يمن بينها إدارة أو قسم اخلدمات املكتبو توجه اجلهود املقدمة يف كل قسم
  .املعلومات ا خدماتحالي

مستويام و نطبيعة املستفيديو ختتلف أهداف اخلدمات املكتبية باختالف نوع املكتبةو
  :أهداف اخلدمات املكتبية يف النقاط التاليةإدراج بصفة عامة ميكن العلمية والتخصصية و

  .بةاخلدمات املتوفرة يف املكتو املستفيدين يف اإلفادة من املصادرو مساعدة الرواد ـ
  .الرد على األسئلة واستفسارات الرواد السريعة ـ
اليت قد يصعب على كثري من الرواد و املساعدة يف استخدام األدوات الببليوغرافية املتوافرة ـ

  . التعامل معهاو معرفتها
إكسام املهارات األساسية الستخدام املكتبة لتحقيق التعامل الفعال مع و استقبال الرواد ـ

  .تبةمواد املك
  .تدريب املستفيدين على استخدام املكتبة ـ
  )1(.اإلسهام يف تقييم جمموعات املكتبيةو متطورةو املسامهة يف عملية بناء جمموعة متوازنة ـ

  اخلدمات املكتبية مقومات عناصر و 3.2

  )2(: ختتلف اخلدمات املكتبية من مكتبة ألخرى متأثرة بعوامل متعددة أمهها

حيث خيتلف من مكتبة إىل أخرى من حيث ثقافام ومستواهم : يدينجمتمع املستف 1.3.2

ن تتالءم وتتناسب مع كل أوبالتايل فان اخلدمة املكتبية جيب  العلمي ومتوسط أعمارهم،

فمجتمع املكتبة املدرسية مثال الذي يضم الطلبة واملدرسني  فئة من فئات اتمع املستفيد،

  . جمتمع املكتبة العامة الذي يتألف من مجيع فئات اتمعوأعضاء اهليئة اإلدارية خيتلف عن 

يشكل حجم املكتبة من ناحية البناء واملساحة واموعات املكتبية  :حجم املكتبة 2.3.2

والعمليات واخلدمات وعدد املستفيدين من تلك اخلدمات عنصرا مهما يف حتديد 

                                                 
مركز املصادر التربوية بوزارة  :الرياض. 12املعلوماتية، ع . قياسات أداء خدمات املكتبات ومعايري تقييمها. موضي، براهيم الدبيانإبنت  ـ 1

 .22.، ص 2005، مالتربية والتعلي
 .28-29ص، 2000 دار صفاء، :عمان. املكتبات ومراكز املعلومات من نخدمات املستفيدي .غالب عوض، سهيالنوا ـ 2
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ت احلاجة إىل تقدمي خدمات اخلدمات اليت تقدمها فكلما كان حجم املكتبة كبريا دع

  .مكتبية أكثر

إال من خالل العمليات ها لكل مكتبة أهداف معينة وال ميكن حتقيق: أهداف املكتبة 3.3.2 

  .والنشاطات والربامج اليت يتم أدائها واملتمثلة يف اخلدمة اليت تقدمها

اع عديدة من من خالل التقسيم النوعي للمكتبات يتضح أن هناك أنو :نوع املكتبة 4.3.2 

  .كتبات املدرسية والعامة واجلامعية واملتخصصة وغريهااملاملكتبات ك

ويعود ذلك االختالف إىل أهدافها  وبالتايل فان اخلدمات املكتبية ختتلف من مكتبة ألخرى،

  .املستفيدين وإمكاناا املتوفرة عددوحجم جمموعاا و

قافام وعددهم فكلما كان عدد العاملني يف من حيث مؤهالم وث :العاملون يف املكتبة 5.3.2
املكتبة كبريا إىل حد ما ويتمتعون مبؤهالت عالية ولديهم رغبة يف العمل كلما دعت 

  .تقدمعلى درجة من الاحلاجة إىل تقدمي خدمات مكتبية أكثر و

 يزانيةحيث تعترب عامال أساسيا لنجاح اخلدمة املكتبية فكلما كانت امل: ة املكتبةينازيم 6.3.2
  .كبرية كلما كانت احلاجة إىل خدمات مكتبية متعددة ومتطورة

وتتمثل يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافة الدينية واللغوية : عوامل أخرى 7.3.2
فهذه العوامل هلا تأثري كبري يف تقدمي اخلدمات  تاالتصاالوالسياسة واجلغرافية وتطور 

  .ختصهالبلد الذي املكتبية يف 

  أنواع خدمات املكتبات واملعلومات 4.2
 إىليقسم معظم املتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات خدمات املكتبات واملعلومات 

 ة، خدمءخدمات غري مباشرة تتمثل يف اخلدمات الفنية اليت تضم خدمات التزويد، االقتنا
اء واملتمثلة يف للقر خدمات مباشرة موجهةو االستخالصو والتكشيف فالفهرسة، التصني

 .خدمات اإلعارة واخلدمات املرجعية واخلدمات اإلعالمية وغريها

  املباشرة غري املكتبية اخلدمات  1.4.2

يقصد ا اخلدمات الفنية وكل ما يتعلق باإلجراءات والعمليات الفنية اليت يقوم ا املكتبيون 
ت املباشرة وتشمل اخلدمات الفنية ويستفيد الرواد من نتائجها النهائية وتعترب كتمهيد للخدما

  .والفهرسة والتصنيف باإلضافة إىل صيانة مصادر املعلومات داالختيار والتزوي
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تتضمن هذه اخلدمات سلسلة واسعة من العمليات واإلجراءات الفنية وهلذا : التزويد 1.1.4.2
يف تقدمي  ذلك الن جناحها تعترب من أهم اخلدمات الفنية للمكتبات ومراكز املعلومات،

 خدماا املختلفة يتوقف بالدرجة األوىل على مدى جناحها يف تقدمي خدمات التزويد،
  )1(.كذلك لكون نشاطات املكتبة واخلدمات الوثائقية تدور بوضوح حول جمموعاا

 :أما هذه السلسلة من العمليات فتشمل

   .تدراسة جمتمع املستفيدين من حيث خصائصهم وحاجام للمعلوما ـ    

 .ناسبة للتزويد بناءا على نتائج الدراسةم بناء سياسة ـ    

   القيام بعملييت تقييم املواد واملصادر املطلوبة بطرق خمتلفة مث اختيار املناسب منها ـ    

        )2(.جتليد هذه املصادر وصيانتها وإجراء عمليات التعشيب واالستبعاد الالزمة هلا ـ    
من توفري  اة أو مركز املعلومات سياسة واضحة ومكتوبة لالختيار متكنهجيب أن حتدد املكتب

مصادر املعلومات املناسبة للقراء والباحثني خاصة بعد انتشار هذا الكم اهلائل من اإلنتاج الفكري 
لتكون  مبختلف األشكال واللغات وجيب أن تكون سياسات االقتناء قائمة على مسامهة اجلمهور

   )3(.تكون املصادر الوثائقية املقتناة مرتبطة باحتياجات مستعمليهاأكثر فعالية وأن 

وميكن اختيار مصادر املعلومات مباشرة عن طريق فحصها وتقييمها بطريقة مباشرة عندما 
  .تقدم من املؤلف أو عن طريق معارض الكتب أو من كتالوجات الناشرين، ببليوغرافيات

إىل قسم التزويد يتم تدقيقها ومتابعة أمورها املالية وعندما تصل املواد واملصادر املطلوبة 
وتسجيلها يف السجالت اخلاصة بالقسم وجتليدها إذا لزم األمر مث حتوهلا بذلك إىل قسم الفهرسة 

  .والتصنيف

أي العناية بالكتب  ويرتبط خبدمة احملافظة على املقتنيات وصيانتها،: يدلالتجو الصيانة 2.1.4.2
  .واد املكتبيةالتالفة وترميم امل

هو عملية جتميع وإحكام الصفحات املطبوعة أو املخطوطة يف غالف مصنوع من " والتجليد
  .الورق املقوى واملغطى باجللد أو البالستيك أو القماش

                                                 
 . 204.ص .2001. دار الفكر : عمان ،املعلوماتو مقدمة يف علم املكتبات .أمني، النجداوي ؛رحبي مصطفى، عليان ـ 1

2  :Gasseyre, Jean Pierre ; Gaillard, Catherine. Les Bibliothèques universitaires : que sais je? Paris ـ 

presse universitaires de France, 1992, p.40. 
3  .Calange, Bertrand. Les politiques d’acquisition. Paris : cercle de la librairie, 1994, p..9 ـ 



 89 املكتبات اجلـامعية بني طرق العمل التقليدية وحتديات جمتمع املعلومات: الفصل الثاين

يتم جتليد املواد املكتبية كالكتب والدوريات وغريها حلمايتها من كثرة أو سوء االستعمال 
، وميكن أن تقرر ةخاص) جتليد( طات على سبيل املثال ختضع ملعاجلةأما املخطو  ".واحلفاظ عليها

  .املكتبة تصوير احملتوى على شكل ميكروفيلم أو ميكروفيش أو شكل الكتروين وحفظ األصل
  .د جيعل املواد املكتبية سهلة احلمل واحلركة وبالتايل يسهل استخدامها وتنظيمهايفالتجل

   الفهرسة والتصنيف 3.1.4.2

خدمة الفهرسة والتصنيف من أهم اخلدمات الفنية ذلك ألن نتائجها النهائية عبارة عن تعترب 
للسيطرة على هذا الكم اهلائل من مصادر املعلومات اليت  )فهارس( للبحت وسائل أو أدوات

  . تقتنيها املكتبات من خالل وصفه وحتليله وتقدميه بصورة منظمة للدارسني يف خمتلف ااالت

  االستخالصو تكشيفال 4.1.4.2
كشافات /كشافات العناوين/كشافات املؤلفني( وتتمثل يف إعداد خمتلف الكشافات

تساعد على أوعية املعلومات وهي وسائل حبث  وكذلك إعداد مستخلصات ملختلف) املواضيع
  .أسرع وقتو الوصول إىل املعلومات بأقل جهد

   املباشرة املكتبية اخلدمات 2.4.2

مع القارئ ويعتمد يف  ةعمال واخلدمات املكتبية اليت هلا عالقة مباشريقصد ا كافة األ
  .وتساهم هذه اخلدمات يف توطيد العالقة بني املكتيب واملستفيد تقدميها على اخلدمات غري املباشرة

إذ أصبحت  واجلدير بالذكر إن عملية الفصل بني اخلدمات الفنية والعامة مل تعد سهلة هذه األيام،
ل افالتكشيف على سبيل املث املكتبية واملعلوماتية متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض،اخلدمات 

عملية فنية يف حد ذاا ولكن عندما تقدم الكشافات للمستفيد ويتم تدريبه عليها واسترجاع 
  :يوميكن حصر اخلدمات املباشرة فيما يل ،املعلومات منها تصبح اخلدمة عامة ومباشرة

  إلعارةخدمة ا 1.2.4.2

اإلعارة هي جمموعة من اخلدمات واإلجراءات ميكن للمكتبة اجلامعية من خالهلا إتاحة 
وفقا لضوابط معينة خارجها الفرصة لروادها الستخدام بعض املواد املكتبية سواء داخل املكتبة أو 

  .تكفل احملافظة عليها وإعادا يف الوقت املناسب
القنوات الرئيسية لتوسيع جمال استخدام  ىحدإتعترب إذ  ألمهية،اوهي خدمة مكتبية بالغة 

ثائق وذلك إذ متكنه من إعارة عدد حمدد من الو مصادر املعلومات وهي أقرب اخلدمات للمستفيد
 .خالل فترة زمنية حمددة
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وهناك نوع آخر هو اإلعارة بني  .إعارة داخلية وأخرى خارجية ،إلعارة نوعاناوخدمات 
وإرجاعها بعد  يايتم من خالهلا إعارة مواد املكتبة داخلفاإلعارة الداخلية املكتبات اجلامعية أما 

 الكتب النادرة،و عادة ما يطبق هذا النوع من اإلعارة على املوسوعاتو يف املكتبةعليها  اإلطالع
أما اإلعارة اخلارجية فتتمثل يف السماح  .الدوريات اليت ال ميكن إعارا خارج املكتبةو

كما . لمكتبةنظام الداخلي لددها الوفق شروط حي أخذ املواد املكتبية لفترة حمددةللمستفيدين ب
تتم اإلعارة أيضا بني املكتبات لكن جيب اإلشارة لكون هذه األخرية ال تقدمها كل املكتبات 
ويفيد هذا النوع من اإلعارة يف مساعدة الباحثني يف احلصول على الوثائق اليت تعجز املكتبة عن 

  .اجلامعية يف املكتباتيطبق عادة و ا وتتوفر ذات الوقت يف مكتبات أخرىتلبيته
ليس هذا فحسب بل توفر خدمة اإلعارة يف بعض املكتبات نظام حجز أوعية املعلومات 

ويوجد حاليا أنظمة عديدة لإلعارة تتراوح مابني .لبعض املستفيدين الذين هم حباجة قوية هلا
  .تقدمة جدا كاإلعارة اآللية عن طريق احلاسوبالتقليدية جدا كنظام السجل وامل

كل هذا وغريه دف تقدمي خدمة مكتبية متطورة تكفل توفري أوعية املعلومات املطلوبة "
والسماح للرواد باستخدامها، هكذا جند أن توفري خدمة اإلعارة يف املكتبات يعد إحدى السمات 

جيد لقياس مدى فعالية املكتبات ومراكز وهي كذلك معيار  املميزة هلوية املكتبات احلديثة
   )1(".املعلومات يف تقدمي خدماا وحتقيق أهدافها

  خدمة املراجع  2.2.4.2

يقصد باخلدمات املرجعية كل ما يبذله العاملون باملكتبات ومرافق املعلومات من جهد "
الية اإلفادة من وكل ما توفره هذه املرافق من أدوات وإمكانات من شاا االرتفاع مبستوى فع

والرد على استفسارام  مصادر املعلومات أينما وجدت وتشمل هذه اخلدمات استقبال القراء،
  )2(".وإكسام املهارات األساسية الالزمة لتحقيق التعامل الفعال مع مواد املكتبة

ولكل ، دهاوتعترب من اخلدمات اهلامة جدا اليت تؤديها املكتبة اجلامعية لطالا وباحثيها وروا
  .مكتبة وال شك قدراا النسبية على تقدمي اخلدمات اإلرشادية

القدرة على بوال بد ألخصائي املعلومات املسؤول عن خدمة املراجع أن يكون متمتعا 
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من  دأكرب عدوأن يكون ذا ثقافة عالية متكنه من مساعدة  الفعال مع القراء، االتصالالتعامل و
كما ينبغي أن يكون مدركا ألهداف املؤسسة األم املكتبة فضال  الرواد يف خمتلف التخصصات،

كما ينبغي أن يسهم يف بناء اموعات  عن أمهية متكنه من مناهج البحث وأساليبه وأدواته،
  .املكتبية عن طريق اقتراح األوعية املناسبة

  )1( :ما يلي تشمل اخلدمة املرجعيةو
  .لكتب ومصادر املعلوماتمساعدة القارئ على التعرف على أماكن ا ـ
  .إرشاد القارئ لكيفية استخدام فهارس املكتبة وطرق البحث يف الكشاف ـ
  .توجيه القارئ إىل مرجع معني حيتوي على معلومات حمددة ـ
  .اإلجابة عن أسئلة الرواد املتعلقة حبقائق معينة ـ

  خدمة اإلحاطة اجلارية 3.2.4.2

يف مالحقة اإلنتاج الفكري املتصل مبجاالت  تعرف على أا إتاحة الفرصة للباحثني
 اهتمامام وغالبا ما ترتبط هذه اخلدمات باملكتبات اجلامعية ووحدات املعلومات املتخصصة،
ودف بالدرجة األوىل إىل تعريف الباحثني بكل جديد يف جمال ختصصهم ومتكينهم من التماشي 

مات والتعمق يف البحوث باالستفادة من وثورة املعلو امع ما وصل إليه العصر من تكنولوجي
  )2(.ث وتساهم يف تطوير البحث العلميمن شأا أو توفر وقت وجهد الباح النقاط هاآلخرين هذ

ويأيت هذا النوع من اخلدمات من حاجة الباحثني إىل مالحقة آخر التطورات اجلارية يف جمال 
  .ااالهتمام والتخصص وخاصة يف جمال العلوم والتكنولوجي

  :تتضمن خدمات اإلحاطة اجلارية للنشطات التالية
  .حهااستعراض الوثائق واملصادر اليت تصل املكتبة وتصفّ ـ
 .اختيار املواد اليت تتناسب مع احتياجات املستفيدين ـ

 .إشعار املستفيدين وإعالمهم باملواد اليت مهم بالطرق املناسبة ـ

   )3(.ة اجلارية وإعالم املستفيدين عن املعلوماتلتقدمي خدمات اإلحاط وهنالك أساليب خمتلفة
هذه املطبوعات من أكثر الطرق  نشرة املعلومات أو النشرة اإلعالمية وصحيفة املكتبة، وتعترب ـ

                                                 
1 ـ   Mingam, Michel. La fonction de bibliothécaire spécialiste dans les bibliothèques universitaires anglo- 

saxonnes.  BBF, vol 26, n°3, 1981, p. .139  
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  ....ة، شهريةيومية، أسبوعي:فعالية وميكن أن تصدر بأشكال وفترات متباعدة
  .ةت وتضم قائمة باملصادر احلديثنشرة اإلضافات اجلديدة وهي نشرة دورية تصدرها املكتبا ـ
اهلاتفي والزيارات الشخصية للباحثني وبالرغم من صعوبات هذا األسلوب إال أنه  االتصال ـ

  . ومكتبام املستفيدين يوطد العالقة بني
  .لوحة اإلعالنات والعرض وجيب أن تكون يف مكان مناسب ليستطيع اجلميع االطالع عليها ـ
ن تضم هذه االوثائق املختلفة بغرض البيع أو اإلعالم فقط وجيب تنظيم معارض للكتب و ـ

  .املعارض آخر ما صدر يف اال لتكون ذات فائدة
 .وتوفري فرصة استخدامها للمستفيدين اإلنترنتاالشتراك يف شبكات املعلومات مثل  ـ

وقد تطورت أشكال هذه اخلدمة مع تطور أساليب تنظيم املعلومات وبثها حيث أصبحت 
تتخذ شكل الكشافات التحليلية حملتويات الدوريات ونشرات املستخلصات والبث االنتقائي 
للمعلومات املعتمد على النظم االلكترونية السترجاع املعلومات وهو شكل متطور من أشكال 
خدمة اإلحاطة اجلارية وهذه األخرية ما هي إال شكل من أشكال البث السريع للمعلومات 

  .كفل تعريف املستفيد بالوثائق املتصلة باهتمامه دون غريهاوالتوجيه الذي ي

    للمعلومات االنتقائيخدمة البث  4.2.4.2

خدمة البث االنتقائي للمعلومات منط يتسم باحلرص على مطابقة املعلومات املقدمة 
ودف إلبقائه متماشيا مع آخر التطورات يف جمال ختصصه  الحتياجات كل باحث بعينه،

  .ه املوضوعيةواهتمامات
يقدم هذا النمط من املعلومات غالبا ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملعاهد و

  .املتخصصة والشركات واملؤسسات اخلاصة اليت توجد ا مكتبة أو مركز معلومات
حتديد اهتمامات كل باحث بشكل و جناز هذه اخلدمة إجراء مسح شامل للباحثنيإيتطلب 

من مث مقارنة هذه االستمارة بكل و ة تتضمن معلومات ذا اخلصوصتصميم استمارو منفرد
  )1(.جديد يصل إىل املكتبة

ز خدمة البث االنتقائي للمعلومات عن خدمات اإلحاطة اجلارية فهو ضرورة يأما ما مي
صعوبة السيطرة عليه دون و املعلومات رذلك بسبب انفجاو استخدام احلاسوب لتقدميها

                                                 
مركز املصادر التربوية بوزارة التربية . الرياض -11املعلوماتية، ع. نظرة على إشكالية املصطلحات يف املعلوماتية. حممد ساملالسامل،  ـ 1
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  )1(.بث املعلوماتو استرجاعو يات احلاسوب يف جمال ختزيناالستفادة من إمكان

 واملكتبة العاجزة عن توفري هذه اخلدمات ال ميكنها أن تلعب دورا يف دعم البحث العلمي
 إذ ال يكفي أن تقدم املكتبة اخلدمات التقليدية مثل اإلعارة سياسة املعلومات يف إرساءال و
بل ، معينة أو الرد البسيط املباشر على االستفسارات اخلدمات املرجعية اخلاصة بوجود مصادرو

 ادخول تكنولوجيو اهلائل للمعلومات رجيب أن تتعداها إىل اخلدمات احلديثة اليت فرضها االنفجا
  .احلاسوبت عامل املكتبات مع استخدام االتصاالو املعلومات

  اخلدمات الببليوغرافية 5.2.4.2
، الشاملة واملوضوعية والكشافات واملستخلصات تتضمن إعداد القوائم الببليوغرافية

اجلامعية من األدوات املرجعية اليت ال جيب أن ختلو منها املكتبة  الفهارس وهيباإلضافة إىل إعداد 
  .لزيادة فعالية اخلدمات واستخدام مصادر املعلومات ذاا ذلك

مات املطلوبة بكل وهذه اخلدمة هدفها األساسي تسهيل وصول الرواد واملستفيدين للمعلو
يسر وسهولة وفعالية لذلك عدت من اخلدمات املهمة والضرورية اليت تأكدت أمهيتها يف الوقت 

  .احلايل حبكم االنفجار املعريف الذي مشل مجيع أوجه النشاطات الفكرية

  تدريب املستفيدين 6.2.4.2

اما وظيفيا يساعده هو إمداد الفرد باملهارات األساسية الستخدام الكتب واملكتبات استخد
 :ومن أساليب التدريب نذكر: على احلصول على أية معلومة يطلبها

  .عن طريق نشر كتيبات تشرح كيفية استعمال املكتبة ـ
  .توصيل التعليمات للقراء من خالل لوحات اإلعالن ـ
  .شرح لرواد املكتبة أثناء استعماهلم الفهارس أو املراجع ـ
  .عمال موارد املكتبةتعويد الطالب على حسن است ـ

حيث ال بد على املكتبات أن تكون مستفيديها  اوهلذا فخدمة تكوين املستفيدين مهمة جد
حيث تكوم يف جمال وسائلها وجتهيزاا حىت تتمكن من حسن  وفقا لربامج ومناهج حديثة،

ا لتطور ونظر. استغالل املكتبة وبالتايل احلصول على املعلومات املطلوبة يف حالة توفرها
  .التكنولوجيات احلديثة استوجب على املكتبة تكوين مستفيديها يف هذه التكنولوجيات ووسائلها
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  قواعد املعلوماتالبحث يف و اإلنترنتخدمة  7.2.4.2

اليت  ،اإلنترنتفرزها العقل البشري ظهر ما يسمى بأنتيجة لثورة التكنولوجية احلديثة اليت 
التجول فيها من خالل التعامل مع طرفية للحاسب اآليل مرتبطة جعلت العامل كقرية صغرية ميكن 

وليحقق لنفسه احلرية التامة يف ، العاملية متحديا بذلك عامل الزمان واملكان اإلنترنتبشبكة 
يف سبيل  ةاحلصول على املعلومات من مصادرها األولية والثانوية من دون املرور بإجراءات روتيني

 االتصالوفر خدمة ت يتما كانت يف الوقت املناسب لذا تعد املكتبة الاحلصول على املعلومة أين
للتوجه  ةاالشتراك يف بعض أو كل قواعد املعلومات املتاحة على الشبكة مسايرو اإلنترنتب

إحدى العناصر املهمة املميزة املعلوماتية احلديثة اليت أصبحت احلديث حنو استخدام التكنولوجيا 
  .املكتبة االلكترونية يطلق عليهاثة أو ما لشخصية املكتبة احلدي

  خدمات املراجع االلكترونية  8.2.4.2
يتم  وهي خدمات عن بعد قصد عدم إلزام الباحثني باحلضور إىل املكتبة لطرح أسئلتهم وهنا

  )1(.وبرامج احلاسوب ،الربيد االلكتروين استخدام

  اخلدمات اإلضافية 9.2.4.2

وعة تتعلق بالتزامات املكتبة نذكر منها الترمجة وخدمات هذه اخلدمات أنشطة متن نتتضم
  .الطباعةو التطوير

إتاحتها للمستفيدين أو بيان و تتضمن التعريف بالترمجات الضرورية :خدمة الترمجة ـ أ
تيسري االستفادة من حسن حممد عبد الشايف بأا  .لوصول إليها أو القيام بالترمجة وقد عرفها دا

الكاملة منها نتيجة لعدم إملام املستفيدين  ةة احلواجز اللغوية اليت قد حتد االستفادزالهذه املواد بإ
  .ذه اللغات

فخدمة الترمجة من اخلدمات الضرورية اليت ختصص هلا املكتبات اجلامعية قسم من بني 
يد املستف ىأقسامها من أجل العمل على ترمجة الوثائق املهمة واملنشورة بلغات أجنبية يتعذر عل

  .فهمها وجيد صعوبة يف حسن اإلفادة منها

من اخلدمات املهمة اليت جيب على املكتبة توفريها لروادها  :خدمة التصوير والنسخ ـ ب
تلك اليت ال ميكن إعارا خارج املكتبة كالدوريات  خدمة التصوير واالستنساخ ملواد املكتبة،
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تقدم املكتبة هذه اخلدمة واألجهزة اخلاصة  واملراجع والرسائل اجلامعية واملخطوطات فالواجب أن
ليس  وميكن أن يكون تقدميها باان أو مببالغ رمزية وذلك الستمرار فعاليتها، للقيام ذه املهمة،

توفري الطابعات الكافية اليت تلحق بأجهزة احلاسب اآليل املتصلة  ةذلك فحسب بل على املكتب
  .اعة املعلومات اليت حيصلون عليها من هذه الوسائلوذلك لطب اإلنترنتبقواعد البيانات أو 

  

  لوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعيةوتكن 3

  تعريف تكنولوجيا املعلومات 1.3

  التكنولوجيا 1.1.3

 technoوهي مشتقة من الكلمة اليونانية  Technologieإن كلمة تكنولوجيا هي تعريب كلمة 
وتعرف بأا خمتلف . واليت تعين علما أو دراسة logosمن الكلمة وتعين فنا ومهارة، أما اجلزء الثاين 

أو . أنواع الوسائل اليت تستخدم إلنتاج املستلزمات الضرورية لراحة اإلنسان واستمرارية وجوده
هي التنظيم أو االستخدام الفعال واملؤثر ملعرفة اإلنسان وخربته من خالل وسائل ذات كفاءة 

  )1(.تطبيقية عالية

  ملعلوماتا 2.1.3

هي احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس يف حيام العامة، ويكون ذلك التبادل عادة عرب 
وهي جمموعة من . املختلفة، وعرب مراكز ونظم املعلومات املختلفة يف اتمع االتصالوسائل 

بةً متجانسة من البيانات املنظمة واملنسقة بطريقة توليفية مناسبة، حبيث تعطي معىن خاصا وتركي
  )2(.منها يف الوصول إىل املعرفة واكتشافها االستفادةاألفكار واملفاهيم متكن اإلنسان من 

  تكنولوجيا املعلومات 3.1.3

أتاحت ألعداد غفرية من البشر أن يشاركوا  تاالتصاالوإن التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات 
حيث هناك ثالث قوى رئيسية تشكل أساس  يف املعرفة دون احلاجة ألن يكونوا يف نفس املكان،

سرعة التشغيل واالندماج بني احلاسبات  ازديادتوسع قوة احلاسبات، : الثورة التكنولوجية هي
  )3(.االتصالاآللية ووسائل 

                                                 
. 2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان .تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي؛ عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 1

 .35.ص
    .29.ص. املرجع نفسه .إميان فاضل، السامرائي؛ عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 2
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> e/mop.research/res22.htmlahttp:///www.uae.gov.< )22/12/2006( 
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ما أنتجته استخدام أكثر عندما يقصد به املفهوم العلمي لتكنولوجيا املعلومات ويتضح 
وحفظ واسترجاع وبث ونشر املعلومات بدال من الوسائل  عاجلةم يف عملياتالتكنلوجيا احلديثة 

  .التقليدية

واملستجدات  االكتشافاتهي خمتلف أنواع  االتصالوتكنولوجيا املعلومات فومنه 
اليت تعاملت وتتعامل مع شىت أنواع املعلومات، من حيث مجعها وحتليلها وتنظيمها  واالختراعات

  .     اسب والطريقة املناسبة واملتاحةوخزا واسترجاعها يف الوقت املن
ستثمار املفيد واألمثل ملختلف أنواع املعارف، والبحث عن أفضل ستخدام واالوهي اال

الوسائل والسبل اليت تسهل احلصول على املعلومات اليت تقودنا إىل املعرفة، وكذلك جعل هذه 
ة املطلوبة والفاعلية والدقة اللتان املعلومات متاحة للمستفيدين منها، وتبادهلا وإيصاهلا بالسرع

  )1(.تتطلبها أعمال وواجبات اإلنسان املعاصر

 ـتطورا جذريا يف مجيع املستويات؛ فاألوىل  تاالتصاالولقد أحدثت تكنولوجيا املعلومات 
عملت على تزويد املؤسسات املعلوماتية بالتجهيزات اإللكترونية من  ـ تكنولوجيا املعلومات

ا وكذلك بالربجميات املتطورة، مما أدى إىل حتكم أكثر يف املعلومات من حيث وملحقا حواسيب
فقد مكنت من استغالل منتجات  ـ االتصالتكنولوجيا  ـأما الثانية . التجميع واملعاجلة والتخزين

تكنولوجيا املعلومات من خالل حتويلها إىل املستفيدين أينما وجدوا وقد وظفت هلذا الغرض 
  )2(.باالستقبالية جد متطورة منها ما هو خاص باإلرسال، ومنها ما يتعلق أدوات اتصال

يشري إىل مدى  االتصالوومن خالل ما سبق نستنتج أن مصطلح تكنولوجيا املعلومات 
: ومكوناا األساسية هي. واسع من املواد والقدرات اليت تستخدم خللق وخزن وبث املعلومات

لومات، األقراص الضوئية، املصغرات الفلمية، الرقمنة ، شبكات املعاإلنترنت، واسيباحل
والطرق اليت تلتقي ا هذه املكونات ختلق الفرص لألفراد ليصبحوا . تاالتصاالوتكنولوجيا 

  .منتجني ومؤثرين وناجحني بوجه عام
هي جمموعات ااالت املعرفية، من علمية "املعلومات، كما نفهمها،  املقصود بتكنولوجيا"
وإنسانية واجتماعية، واإلجراءات اإلدارية والتقنيات املختلفة املستخدمة،  وهندسية، وتقنية

 البشرية املبذولة يف مجيع املعلومات املختلفة وختزينها ومعاجلتها ونقلها، وبثها واجلهود

                                                 
 .08.ص. 2004مطبعة جامعة منتوري، : قسنطينة. حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات. عبد املالكبن السبيت،  ـ 1
 .175.ص. 1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. علم املعلومات. عماد عبد الوهابالصباغ،  ـ 2
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واإلنسان  واسترجاعها، وما ينشأ عن هذا كله من تفاعالت بني هذه التقنيات واملعارف من جهة
  )1(.من جهة أخرى بكافة حواسه وإدراكاته) مستقبالً كان أم خمدماً ومرشداً(مل معها، املتعا

التكنولوجيا يف تناول املعلومات  وهكذا، فمفهوم تكنولوجيا املعلومات يشتمل على تطبيق"
واسترجاعها وعرضها وتوزيعها بالطرق اآللية،  من حيث إنتاجها وحيازا وختزينها ومعاجلتها

متفوقة فالتكنولوجيا ليست جمرد أساليب وآالت وعمليات  ا كذلك وسائل اتصاالتويتطلب هذ
شراؤها أو مبادلتها ويسهل على من تصل إليه أن يستوعبها  وأدوات وبرامج ومعدات ميكن

وتعبري عن موهبة خالقة وقدرة على تنظيم املعرفة حبيث ميكن  إا أيضاً موقف نفسي. بسرعة
يف مفهومها الكامل على الطرق اليت يصنع ا اإلنسان ما يريده، إذ  ملوهي تشت .االنتفاع ا

  )2(.املعرفة ويهيئ أدواته للتغلب على جوانب قصوره حيدد احتياجاته من
  يف املكتبات اجلامعية لوجيا املعلوماتوتكنتطبيقات  2.3

  احلاسوب  1.2.3

الكبرية من البيانات بشكل  يعرف احلاسوب بأنه وسيلة إلكترونية صممت الستقبال ااميع
آيل، ومن مث ختزينها ومعاجلتها وحتويلها إىل شكل نتائج ومعلومات مفيدة وقابلة لالستخدام 

ويتألف احلاسوب من قسمني . مبوجب جمموعة من التعليمات اليت يطلق عليها اسم الربجميات
  )Software.)3نات الربجمية واملكو Hardwareأساسيني يكمل كل منهما اآلخر مها املكونات املادية 

مبعىن حيسب ويعد،  to computeكلمة إجنليزية اشتقت من الفعل  Computerوكلمة 
  .فالكمبيوتر ال يفكر وال يدرك وهو ينفذ أوامر اإلنسان فقط

واستخدم لتخزين البيانات  1944 سنة دوقد مت اختراع أول حاسوب يف جامعة هارفار
  )4(.كبرية احلجم وثقيلة الوزنإلكترونيا وكانت هذه األجهزة 

   احلواسيب أنواع 1.1.2.3

  CRAY, IBM, BULLمن نوع : الكربى واسيباحل ـ
                                                 

 "لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات الندوة العربية الثانية" اواقع وآفاق استخدام املعلومات يف جامعة دمشق ومكتبا. نزارعيون السود،  ـ 1

 .3.ص .1997تشرين الثاين /نوفمرب 4- 1:القاهرة
 اجتماع مسؤويل وخرباء املعلومات يف" جمال املعلوماتالتعاون العريب والدويل يف  تكنولوجيا املعلومات وأثرها يف" .عبد الرزاقيونس،  ـ 2

 .1986/ 5/12- 2 :عمان ".املنظمة العربية للعلوم اإلدارية."الدول العربية
. 2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي؛ عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 3

 .120.ص
 .301.ص. 1985دار املريخ، : الرياض. املدخل إىل علم املعلومات واملكتبات. ، أمحدبدر ـ 4
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هلا أبعاد وسيطة ميكن أن تشغل قاعدة من احلجم العادي، ويتطلب : احلواسيب املتوسطة ـ
 تشغيلها خمتصني يف اإلعالم اآليل

حيكم تشغيلها وحدة مركزية صغرية،  هي حواسيب ذات أبعاد صغرية،: احلواسيب امليكروية ـ
. جتهز بلوحة مفاتيح تشتمل على مالمس رقمية، ومالمس لألحرف ومالمس وظيفية مربجمة

وأصبحت حاليا جمهزة بنظام الفأرة؛ . ما بني املستعمل واحلاسوب لالتصالوتكون مبثابة أداة 
ة استخدامها من غري وهو عبارة عن نظام حتكم عن بعد، وهذه احلواسيب هلا خاصية إمكاني

  )1(.املختصني يف اإلعالم اآليل

ذات األحجام  (Micro portable)كما ظهرت حديثا عدة أنواع من احلواسيب احملمولة 
  .يف املكتب، أثناء السفر وغري ذلك من احلاالت الصغرية وتستعمل يف حاالت شىت،

    يف املكتبات اجلامعيةاحلاسوب  ستخداماتا 2.1.2.3

اسوب منذ أكثر من عشرين سنة يف ضبط األعمال الروتينية باملكتبة وأدائها استخدم احل
بالتسجيالت املقروءة آليا، وذلك يف عمليات التزويد،  االستعانةبكفاءة وسرعة بالغة عن طريق 

  )2(.التسجيل، البيبليوغرافيا، الفهارس، اإلعارة، احلسابات وامليزانية

  :وميكن إبراز أهم أعماله يف
 .ناء املعطيات املوجهة للمعاجلة وذلك بواسطة الذاكرات املختلفةقتا ـ

 .حتفاظ باملعلومات بالذاكرة يف انتظار معاجلتها أو إعادة استعماهلااال ـ

 .معاجلة املعطيات بواسطة نظام التشغيل التطبيقي املناسب ـ

 )3(.من خالل الشاشة والطابعات أو الذاكرات الثانوية لى النتائجاحلصول ع ـ

 :والشكل التايل يبني أهم مراحل تطور استخدام احلاسبات اآللية يف املكتبات   

بداية استخدام احلواسيب يف مراكز البحوث واجلامعات أوال، مث امتد إىل : عقد اخلمسينات ـ
 .املؤسسات التجارية والصناعية

 فاملطاريزيادة اعتماد احلواسيب يف املؤسسات، وظهور احلاجة إىل : عقد الستينات ـ
(Terminals)  وحتويل اإلشارات القياسية التناظرية(Analog)  إىل إشارات رقمية(Digital)  عن
 ).Modem ( طريق املودم

                                                 
 .26.ص. 2004مطبعة جامعة منتوري، : قسنطينة. حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات. عبد املالكبن السبيت،  ـ 1
 .203 .ص .1985دار املريخ، : الرياض. املدخل إىل علم املعلومات واملكتبات. أمحدبدر،  ـ 2
 .23. ص .2004مطبعة جامعة منتوري، : قسنطينة. حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات. عبد املالكبن السبيت،  ـ 3
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وخدمات التليتكست  )E-mail(ظهرت خدمات الربيد اإللكتروين : عقد السبعينات ـ
 .(Teleconference)الفيديوتكست واملؤمترات عن بعد 

واحلواسيب الشخصية  (micro computer) ب املصغرةـطور احلواسيت: عقد الثمانينات ـ
(Personal computer)  واألقراص املكترتة(compact disc)  تعددة الوسائطاملوبداية األقراص 

(Multimédia).  
خاصة بعد إضافة خدمات الشبكة  )Internet( اإلنترنتنتشار استخدام ا: عقد التسعينات ـ

  )www (.)1. ( العنكبوتية العاملي
  اإلنترنت 2.2.3

املرتبطة ببعضها البعض، وهذه اموعة تنمو ذاتيا  االتصالهي جمموعة ضخمة من شبكات 
   )2(.بقدر ما يضاف إليها من شبكات وحاسبات

كما تعرف بأا جمموعة من شبكات احلواسيب على اختالف أنواعها وأحجامها، 
العديد من اخلدمات واملعلومات بني األفراد  ترتبط فيما بينها لتقدم تاالتصاالوشبكات 

واجلماعات، تعتمد نظم تراسل عالية وبرجميات لتشكل لغة ختاطب واحدة تفهمها مجيع 
  )3(.، تساعد على نقل وتبادل املعلوماتاإلنترنتالشبكات واحلواسيب املتصلة ب

ل إىل نسبة مليون مستخدم وتنمو بشكل سريع للغاية، يص 200أكثر من  اإلنترنتوختدم 
يف وزارة  1969 أصال كفكرة حكومية عسكرية سنة اإلنترنتوقد بدأت فكرة . سنويا 100%

البنتاغون، وامتدت إىل قطاع التعليم واألحباث مث التجارة حىت أصبحت يف الدفاع األمريكية 
، (FTP)ات نقل امللف ،(www)الشبكة العنكبوتية العاملية : وأهم عناصرها الرئيسية. متناول األفراد

  )4(.(Usenet) وجمموعات األخبار (E-mail)الربيد اإللكتروين 

وينظر لألنترنت على أا مصدر هائل للمعلومات العلمية والتروحيية، تكفل ملاليني البشر يف 
وهي أول منتدى عاملي وأول مكتبة عاملية، متكن الباحث من . شىت أحناء العامل فرصة التواصل
                                                 

 .2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي؛ عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 1
 .112.ص

 .44.ص. 1996، .2.ع. دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات. نترنت ومستقبل خدمات املعلوماتاإل .قاسم، حشمت ـ 2
تكنولوجيا املعلومات يف . نترنت العاملية واستخداماا يف املكتبات ومراكز املعلوماتشبكة اإل .مها أمحدغنيم، حسن حممد؛ السعفي،  ـ 3

 416. ص. مرجع سابق. لواقع واملستقبلاملكتبات ومراكز املعلومات العربية بني ا
  :متاح على. ]على اخلط[ .نترنت يف جمال البحث العلميمدى إفادة الباحثني من اإل. مجيل فيصلكليب،  ـ 4

<http:// www.arabcin.net>usefulness2. html -1/ internet-/arabic/5 nadwah/ pivot )15/11/2006 ( 
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وع من املعلومات بالنص والصورة والبيانات والصوت وحىت الفيديو، من تداول كم هائل ومتن
لذا يطلق عليها لقب اإلمرباطورية اليت ال . مصادر منتشرة يف كل أحناء العامل وبسرعة مذهلة

تغيب عنها الشمس، حيث صممت على أساس ال مركزي، فهي تغطي كامل مساحة الكوكب 
نويب، ومتتد خيوط اتصاالا عرب عشرات األقمار األرضي من قطبه الشمايل إىل قطبه اجل

   .صطناعيةاال

  يف املكتبات اجلامعية اإلنترنت ستخداماتا 1.2.2.3

مكتبة رقمية أو إلكترونية عاملية ضخمة دائمة النمو وتضم مكتبات فرعية  اإلنترنتتعترب 
  :كثرية، وتتمثل أهم خدماا املكتبية يف

منذ وجودها، حبيث أصبح  اإلنترنتالشروط اخلاصة به يف وجدت : البحث البيبليوغرايف ـ
باإلمكان إلتقاط املعلومات البيبليوغرافية وغريها بواسطتها من بنوك املعلومات واملكتبات 

  .املوصولة بالبحث املباشر يف مجيع أحناء العامل

ت ملاليني الكتب فرص الوصول إىل البيبليوغرافيا اإلنترنتتتيح  :الدخول املباشر إىل املكتبات ـ
  ومتكن من تدقيق املعلومات البيبليوغرافية وحتصيلها وفحص العناوين اجلديدة    

اخلاصة مبقاالت الدوريات العامة، الرسائل اجلامعية،  :الدخول إىل بنوك املعلومات البيبليوغرافية ـ
 املتخصصة املنشورات احلكومية، اجلمعيات العلمية وبعض بنوك املعلومات البيبليوغرافية

من قبل املكتبات لطلب املواد من  االتصاليستخدم هذا : االقتناءعن بعد يف  االتصالاستخدام  ـ
الباعة حيث تنقل معلومات عن توفر الكتب لكن هذه العملية ال تتم إال بعد وجود تعاون بني 

 .الباعة واملسؤولني
ليات التطوير املهين إذ ميكن اإلتفاق على إمكانية املشاركة يف فعا اإلنترنتتتيح : التطوير املهين ـ

 .       عقد مؤمترات واملشاركة فيها، كما ميكن اإلعداد لدورات التدريب وغريها

من كفاءة عملية استعارة الكتب داخل املكتبة  اإلنترنتتزيد  :فهارس املكتبات على اخلط ـ
 دخول املتزايد على الفهارسالواحدة أو بني املكتبات املختلفة بشكل كبري وذلك من خالل ال

)on-line(. 
، وهي كفيلة اإلنترنتختص إمكانية الوصول إىل خمتلف األشخاص عرب  :قوائم املناقشة ـ

          .بإيصالك إىل األساتذة املختصني يف خمتلف امليادين وإمكانية طرح األسئلة

، اإلنترنترات اإللكترونية على هناك املئات من االت والنش  :االت والنشرات اإللكترونية ـ
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  )1(.وهي خمتلفة التخصص وهي تقدم آخر املعلومات حول استخدام التكنولوجيا يف املكتبات

  شبكات املعلومات 3.2.3

لقد أصبحت شبكات املعلومات ضرورة ال ميكن التغاضي عنها بني خمتلف أنواع مراكز 
ة يف مبىن أو عدة مباين متقاربة، ويف املعلومات، وتكون إما منظومة على مستوى مؤسسة واحد

هذه احلالة تكون شبكة حملية، أو أن تكون على شكل حواسيب موزعة يف مناطق جغرافية 
  )2(.نتشار أو شبكات إقليميةمتباعدة أو واسعة اال

بني هذه املراكز عالقات متداخلة يكون بد للشبكة من مركزان أو أكثر للمعلومات، و الو
الوقت املناسب يف قدم هلم اخلدمة املختلفة، ولكل مركز مستفيدون ت تصالاالعن طريق وسائل 

  . تفاعل بني أكثر من وحدة أو مصدروهذا من خالل ال. املطلوبة السرعةبو
 ملصطلحات املكتبات واملعلومات ويذكر الشامي وحسب اهللا يف معجمهما املوسوعي

ر تشتركان معا يف منط لتبادل املعلومات تعريفا جامعا للشبكة بأا عبارة عن مؤسستان أو أكث
ال أو تصالتحقق هدفا مشتركا، فقد تكون جمموعة من نقط ، تصالعن طريق وصالت لال

  )3(.احلقات مترابطة ترابطا بيني

الشبكات هي ربط حملطات يف مواقع خمتلفة من خالل وسط يسمح للمشاركني بإرسال إن 
تصاالت وتراسل اتف والكابل هي أوساط شائعة لالواستالم البيانات واملعلومات، وأسالك اهل

  )4(.تاالتصاال وسائل هي نقل البيانات واملعلومات من خالل (Data communication)البيانات 

  :وتوجد عدة أنواع من الشبكات مثل
  .الشبكات احمللية ـ
 .الشبكات اجلهوية ـ

 .الشبكات الوطنية ـ

  .الشبكات الدولية ـ
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  يف املكتبات اجلامعية شبكات املعلومات ستخداماتا 1.3.2.3
مراكز املعلومات جمموعة من مراكز ومؤسسات و املكتبات الشبكة املعلوماتية يفيقصد ب

املعلومات املتجانسة أو غري املتجانسة، تتفق فيما بينها على تشاطر املصادر مستخدمة يف ذلك 
نية توفر فرصا لكافة املشاركني فهي إذن مشروعات تعاو. احلديثة االتصالاحلواسيب ووسائل 

   )1(.عن بعد االتصالفيها للحصول على املعلومات عن طريق التوزيع أو البث من خالل وسائل 
  :وتتعاون الشبكات يف جماالت عديدة أمهها

 .قتناء والتزويد التعاوين واملركزي؛ أي اقتناء وشراء مصادر املعلومات مبختلف أنواعهااال ـ

ت املدخلة يف أنظمة املعلومات احملوسبة كعمل الكشافات واملستخلصات توثيق املعلوما ـ
 .اخلاصة مبقاالت الدوريات والتصنيف والفهرسة التعاونية والفهارس املوحدة

 .للمعلومات االنتقائيخدمة اإلحاطة اجلارية والبث  ـ

 .واستثمار مواردها املتعددة اإلنترنتالدخول إىل شبكة  ـ

 الربجميات  4.2.3

أخصائي متناسق من التعليمات واألوامر املصممة من طرف نظام هي   )(Logiciels اتلربجميا
يف الربجمة وهدفها توجيه املكونات املادية للحاسوب بطريقة معينة قصد احلصول على منط حمدد 

  .احلاسوب وفق خصوصيات اال الذي ستستعمل فيه الربجمية الستعمال

 األنشطة اإلنسانيةو يف كل جماالت استعماهلاهائال من حيث  عرفت الربجميات تطوراولقد 
أحسن و ستعمال احلواسيب وجعلها أكثر فعاليةاتسهيالت يف و وهذا نظرا ملا توفره من مزايا

 . تقتين هذه الربجمياتيتمردودية بالنسبة للمؤسسة أو اهليئة ال

كاملعدن والبالستيك فإن  ومبقارنة الربجميات مع املعدات اليت تتكون من مواد فيزيائية
 "املربمج"الربجميات تبىن من املعرفة والتخطيط والفحص ويسمى الشخص الذي يصنع الربنامج 

ويستخدم املربجمون معرفتهم بكيفية عمل احلاسوب من أجل وضع جمموعة من التعليمات اليت 
ا مراراً حىت تنجز وظائف مفيدة، وتدخل هذه التعليمات إىل احلاسوب ويتم فحصها وتعديله

  .تعطي النتائج الصحيحة املطلوبة
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  أنواع الربجميات 1.4.2.3

ميكننا حتديد أنواع الربجميات يف نوعني ) املصدر(من ناحية الشكل أو كيفية احلصول عليها 
  :أساسيني مها

ستغالل وهي الربجميات اليت يشترط يف تطبيقها التقيد برخصة اال: الربجميات االحتكارية ـ أ
  .ام الشروط اليت متليها اجلهة املالكة للربجميةواحتر

ستفادة منها دون شروط أو ميكن االو وهي الربجميات املتاحة للجميع: الربجميات احلرة ـب 
  .قيود كما ميكن تعديلها وفق احلاجة

  :هناك نوعان من الربجميات أما من ناحية االستعماالت فيمكن القول أن

 الترمجة مثل برجميات تشغيل احلواسيب وبرجميات   )System software( برجميات النظم ـ أ
  ...اخلدماتو

مثل الربامج اخلاصة مبعاجلة النص )  Applications Software( الربجميات التطبيقية ـ ب
Microsoft office word )    (  اجلداولوتصميمMicrosoft Office Excel )  ...(  

  

  هندسة الربجميات 2.4.2.3
دف إىل تطوير جمموعة أسس وقواعد تؤدي إىل حتسني  املعلوماتيةفروع هي فرع من 

. على مجيع املستويات؛ وذلك بطريقة تليب احتياجات املستخدمني الربجمياتطرق تصميم وتطوير 

هندسة الربجميات ال تم بكتابة الربنامج نفسه أي بكتابة شفرته، بل حتاول حتسني عملية تطوير، 

. لزمها وانتهاء عند مشكلة صيانة الربنامج أو توسيعهمن املواصفات اليت تست ءوصنع الربنامج ابتدا

وهي تقوم على دراسة احتياجات املستخدم وتصميم الربنامج املناسب هلا قبل كتابة شيفرته، 

واألخذ بعني االعتبار العديد من اجلوانب كالقدرة على تطوير الربنامج بسهولة الحقا، أو 

ميكن من توظيف الربجمية بطريقة حتقق  ديناميكيالسرعة، أو إمكانية إضافة ملحقات له بشكل 

  .األهداف املرجوة من تصميمها وفق خصوصيات املؤسسة املستعملة هلا

  )CD-ROM(وأقراص ) Compact Disc(األقراص املكترتة   5.2.3

 التعريف باألقراص املكترتة   1.5.2.3

وتعين ) CD-ROM(تسمى األقراص املكتنـزة، ومنها املخصصة لقراءة الذاكرة فقط، واليت 
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)Compact Disc Read Only Memory ( ،عبارة عن أسطوانات بشكل أقراص مسطحة مستديرة
تشبه االسطوانات املوسيقية الغنائية القدمية باحلجم الصغري، لكنها فضية اللون تعكس اللون 

ل من مخسة سنتيمتر أي على أق) 13(البنفسجي، ال يزيد حجم أو حميط القرص الواحد منها على 
بوصات، وتعتمد على تكنولوجية أشعة الليزر يف ختزين املعلومات عليها وكذلك يف استرجاع 

حبيث  )Compact(املعلومات املخزنة، ويكون ختزين املعلومات بشكل مكثف ومضغوط جدا 
ويعادل هذا الكم من املعلومات  )MB 650(مليون رمز ) 650(سيستوعب القرص الواحد حوايل 

وتقرأ ). A4(باحلجم القياسي للورق ) صفحة 330000(ن ربع مليون صفحة مطبوعة أكثر م
مايكروي يرتبط به /املعلومات املسجلة واملخزونة على األقراص بواسطة جهاز حاسوب مصغر

فضال عن ملحقات جهاز احلاسب كالشاشة الطرفية  )CD-ROM Drive(جهاز قارئ األقراص 
  .وجهاز طبع املعلومات

 Compact(أما تعبري القرص املكتتر ) Optical Laser Disc(قرص الضوئي الليزري ويسمى ال

Disc .( ومن أشهر أنواعه وأكثره شيوعا يف مراكز ومؤسسات املعلومات قرص)Compact Disc 

Read Only) .(Memory / CD-ROM ( ويشار إليه باللغة العربية بالقرص املضغوط، أو القرص
) 12(وهو عبارة عن قرص دائري من البالستك حجمه أو قياسه . دمجاملتراص، أو القرص امل

سنتيمتر، مثقوب من الوسط، وحتمي القرص البالستيكي وتغطيه طبقة رقيقة جدا من األملنيوم، 
وطبقة أخرى رقيقة جدا من الزجاج الفيلمي الشفاف، من أجل محاية املعلومات بعد تسجيلها 

  .على القرص، بواسطة تقنية الليزر
القرص الصويت )  - Sony et Philipsسوين وفيليبس(أنتجت شركتان عامليتان  1980يف عام 

)CD( والذي يطلق عليه اسم ،)CD-Audio (مث قامت هاتان الشركتان بوضع معايري . أحيانا
  )1(.موحدة هلذا النوع من األقراص الصوتية، لغرض استخدامها

اتفقت ) CD(ه القرص املكتتر الصويت ، وعلى أثر النجاح الذي صادف1985يف عام و
الشركتان املشار إليهما سابقا على أول هيئة قياسية لتسجيل البيانات من احلاسوب على قرص اقرأ 

). CD-ROM(والذي اشتهر الحقا باسم ) Compact Disc Read Only/CD-ROM( ما يف الذاكرة
الرغبة يف جعل احلواسيب الشخصية  حيث كان توجه الشركات اإللكترونية املنتجة هلذه األقراص،
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بالذات سلعة استهالكية تصلح للخزن والتعامل مع كميات كبرية من املعلومات، وبأشكال 
متعددة، وخاصة مثل هذا الوسيط التخزيين اجلديد الذي يفي بأغراض عدة، بعد أن أصبحت 

ة عاجزة عن حتقيق مثل املمغنط) Floppy Discs(واألقراص املرنة ) Hard Discs(األقراص الصلبة 
وبدأت . 1985األسواق التجارية يف عام ) CD-ROM(وكذا دخل القرص اجلديد . هذا اهلدف

يف عام ) CD-ROM Drive(الشركات بإنتاج أوسع ألجهزة قراءة وتشغيل سواقات األقراص 
 تصل ، اليت)أي أربعة أضعاف السرعة املاضية(، مث تواىل إنتاج السواقات رباعية السرعة 1987

كيلوبايت يف الثانية الواحدة، مث سواقات سداسية السرعة، تصل  200سرعة نقل البيانات فيها إىل 
كيلوبايت يف الثانية، وسواقات مثانية وعشرية واثنا عشرية  900سرعة نقل البيانات فيها إىل 

  .يف السنوات اليت تلت ذلك) كيلوبايت يف الثانية 1800-1200 (السرعة 
وأقراص للتسجيل والكتابة ) Multimedia(قراص والوسائط متعددة األغراض مث ظهرت األ

والذي هو خمتصر لالسم ) CD-RW(عليها، وكذلك إلعادة الكتابة والتسجيل عليها اسم 
)Compact Disk Rewritable ( وهي أقراص متوافقة)Compatible ( مع أقراص)CD-ROM.(  

ئط أو األقراص املتعددة األغراض هو نوع واحد من د أوال بأن تعبري الوسايوالبد من التأك
). CD-ROM(أنواع األقراص املكترتة، وحتديدا األقراص املعروفة باسم اقرأ ما يف الذاكرة فقط 

وميكننا تعريف األقراص املكترتة، بأنواعها املختلفة، بأا عبارة عن وسيلة تقنية مستحدثة 
كميات هائلة من البيانات واملعلومات املقروءة واملسموعة ومتطورة، تعمل بتقنية الليزر، الختزان 

  )1(.واملرئية
  :كاآليت أنواعهاى أساس ما تقدم ميكننا حتديد عل:  أنواع األقراص املكترتة 2.5.2.3

  ).Compact Disc/CD(األقراص املوسيقية الغنائية . 1
 ).CD-V(الفديوية /األقراص املكترتة التسجيلية. 2

 ).Memory/CD-ROM Compact Disc Read Only(ما يف الذاكرة أقراص اقرأ . 3

 ).CD-RW(أقراص الكتابة والقراءة . 4

 ).Multimedia(أقراص الوسائط املتعددة . 5

 )Digital Versatile/DVD Disk(.)2(األقراص الرقمية متعددة الوظائف . 6
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  ستخدامات األقراص يف املكتبات اجلامعية ا 3.5.2.3

م األقراص املدجمة عموما يف العديد من التطبيقات يف املكتبات ومراكز املعلومات، تستخد       
ففي التزويد توجد األقراص املدجمة اليت حتمل قوائم تساعد يف عمليات اإلختيار، وتستخدم 
كوسيط من وسائط الفهرسة املنقولة، كما ميكن أن تستخدم يف اختزان الفهارس املتاحة للجمهور 

 .وميكن أن تستخدم يف حفظ بعض املواد الناذرة مثل املخطوطات باملكتبات،

وعموما فإن أهم نوعني من أنواع األقراص املكترتة اليت تتعامل معها املكتبات ومراكز 
اليت حتتوي على ) CD-ROM(املعلومات يف الوقت احلاضر، هي أقراص اقرأ ما يف الذاكرة 

مع بعضها يف اال أو  )Multimedia(تعددة األغراض معلومات مقروءة، مث األقراص أو الوسائط م
  .املوضوع الواحد

  الربجميات الوثائقية و استخداماا يف املكتبات اجلامعية 4.5.2.3

هناك عدد غري قليل من النظم والرباجميات التوثيقية اجلاهزة اليت ميكن احلصول عليها 
. ع التطبيقات واليت حتتاجها مثل هذه املراكزواعتمادها يف املؤسسات واملراكز، اعتمادا على أنوا

ومن املمكن تقدمي عرض موجز لثالثة من هذه الرباجميات اليت اشتهرت يف تطبيقاا يف العديد من 
املؤسسات، ومنها مراكز البحوث واملكتبات ومراكز الوثائق واألرشيف ومراكز املعلومات 

  :األخرى، وهي

وخاصة طبعاته األخرية الصادرة ) CDS/ISIS(روف باسم نظام التوثيق اإللكتروين املع. 1
، حيث أن هذا النظام هو جماين، صادر عن منظمة اليونسكو، ومت، )Windows(حتت بيئة الوندوز 

ويتم بشكل منتظم، تعريبه عن طريق مركز التوثيق واملعلومات يف األمانة العامة جلامعة الدول 
  .العربية

والذي مت إعداده ) SMA(عة احلواسيب املصغرة املايكروية وخاصة طب) MINISIS(نظام . 2
يف كندا، والذي مت تعريبه عن طريق مركز التوثيق  )IDRC(من قبل املركز الدويل لبحوث التنمية 

واملعلومات يف األمانة العام جلامعة الدول العربية، وانتقل تطويره ومتابعة نشره إىل شركة عاملية 
 .جديدة مؤخرا

فاحلزمتان األوىل والثانية ) Epixtech(التجاري الصادر عن شركة ) Horizon(فق نظام أ. 3
)MINISIS, CDS/ISIS ( أعدتا خلزن واسترجاع البيانات النصية صممتا خصيصا إلدارة ومعاجلة
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قواعد البيانات الببليوغرافية يف جمال التوثيق واملعلومات، وقد جاءت هاتان احلزمتان كجزء من 
ات الدولية يف جعل تقنية احلواسيب أمرا متاحا للمكتبات ومراكز الوثائق واملعلومات جهود املنظم

يف خمتلف دول العامل، وخاصة الدول النامية منها، وتنفيذا خلططها التنموية الرامية إىل ربط العامل 
يق معلوماتيا من خالل التوحيد القياسي والتكامل يف األدوات والوسائل والنظم اخلاصة بالتوث

)1(.اليدوي واآليل
 

  :يف املكتباتومن أهم األعمال أو العمليات اليت تستخدم فيها الربجميات الوثائقية 
  .ويتمثل يف عد و إحصاء كل األوعية املشكلة لرصيد املكتبة: اجلرد ـ
  .توهو عملية اقتناء األوعية ويسمى كذلك بناء اموعا: التزويد ـ
  .الفهرسة ـ
 .التصنيف ـ

 .ف واالستخالص على اخلط املباشرالتكشي ـ

 .اإلعارة واإلعارة املتبادلة واإلعارة عن بعد ـ

 .خدمات حجز الكتب واملطبوعات، ومتابعتها ـ

  لميةياملصغرات الف 6.2.3

وهي عبارة عن أفالم صغرية . لميةيبالعربية عادة إىل املصغرات الف) Microfilm(تترجم كلمة 
ة أو خامات أخرى غري تقليدية، تصلح ملختلف أشكال قد تكون من خامات هاليدات الفض

  .امليكروفيلم
كما تعرف بأا عبارة عن صورة مصغرة جدا على فيلم مصنوع من مادة البالستيك أو 
السليلوز وتكون إما ملفوفة أو مسطحة وتعتمد يف قراءا واإلطالع عليها على نفاذ الضوء من 

  )2(.خالهلا ولذلك فهي شفافة

  يف املكتبات اجلامعيةات املصغرات الفيلمية استخدام 1.6.2.3

 .احلفاظ على الوثائق من التلف نتيجة لالستهالك السريع والتقادم بفعل عوامل الطبيعة ـ

 .من املساحة املخصصة للحفظ %98 ميكن استبدال املطبوعات باملصغرات الفلمية توفري حوايل ـ

  .الدوريات العلمية القدميةحفظ املخطوطات والكتب النادرة وجمموعات  ـ

                                                 
 .181.ص. السابق املرجع. إميان فاضل ،السامرائي ؛عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 1
 .68.ص. 1994 دار الثقافة للنشر والتوزيع،: القاهرة. التطورات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات .، عفيفيحممود حممود ـ 2
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سهولة عمليات التزويد وخاصة يف املواد اليت يصعب احلصول عليها كاملطبوعات احلكومية  ـ
 .والتقارير الفنية وغريها

سرعة وسهولة استرجاع املعلومات بعمل تصنيف وفهرسة للوثائق وتصميم نظام معلومات  ـ
  .مناسب لنوع املعلومات اليت تتضمنها

 .علومات إذ تصبح ثابتة يف ملفااتكامل امل ـ

 .سهولة نقل املصغرات الفلمية من مكان آلخر بأقل التكاليف ـ

 )1(.ضمان سرية البيانات ومحايتها من التزوير ـ

وحترص معظم املكتبات ومراكز املعلومات احلديثة على جعل هذه التكنولوجيا املتطورة        
  .واخلدمة يف جمال املعلوماتألداء ضمن أنشطتها لتزيد من فاعلية ا

  منةالرق 7.2.3

تطور تكنولوجي ذو تداعيات كبرية ليس ألا فرضت منطا استثنائيا الستغالل ونقل وختزين 
مجيع أنواع املعلومات املتوفرة، ولكن باخلصوص ألا مكنت تقارب وتزاوج القطاعات 

عهد قريب مستقلة ومهنها  ، وهي قطاعات كانت إىلاالتصالالتكنولوجية الكربى لإلعالم و
  . خمتلفة وأسواقها حمروسة والفاعلون فيها متنافسون

ية إىل أجهزة االتصالفبفضل الرقمنة إذن بدأت هذه الفضاءات تتداخل فتحولت املبدالت 
البصرية بتفاعلية كبرية واقتربت أجهزة التلفزة من أجهزة  ـمعلوماتية، ووزعت اخلدمات السمعية 

  .إىل غري ذلك... اتف إىل عامل الصورةاحلاسوب ووصل اهل
لكل املعلومات واإلشارات املزمع  1و 0والرقمنة هي عملية الترميز على شكل بيتات من 

تتحول إىل رموز من ) من صوت وصورة وغريها( مبعىن أن كل اإلشارات ،إرساهلا عرب الشبكة
سالة أصلية عند ميكن للشبكة أن تقضمها كوحدات يف البث وتستقبلها كر 1و 0 عددي

  )2(.الوصول

الكتب الورقية، ( وهي تلك املعلومات اليت يتم حتويلها إىل الرقمية من األوعية التقليدية
بصرف النظر عن وسيلة التحويل سواء كانت ) امليكروفيلم، امليكروفيش أو أي وسيط آخر

                                                 
. 1982دار املريخ، : رياضال. األصول العلمية وتطبيقات املعلومات وتكنولوجياا: إدارة األعمال املكتبية املعاصرة. مداهلادي، حم حممد ـ 1

 .291. ص
  :متاح على .  ]على اخلط  [. عشر حقائق عن الواقع اإلعالمي السائد. حيىيالبجاوي،  ـ 2

> http:// www.doc @yahoo.net.ma/IMG/doc/yah/doc.html  < )26/06/2006 ( 
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ن خالله قراءته أو بإعادة اإلدخال إىل شكل ميكن م (Scanning)بالتصوير أو املسح الضوئي 
  .والتعاطي معها واإلفادة منها

هي حتويل البيانات إىل شكل رقمي وذلك ألجل معاجلتها : وميكن تعريفها أيضا بأا

بواسطة احلاسب اإللكتروين، ويف سياق نظم املعلومات عادة ما تشري الرقمنة إىل حتويل النصوص 

ما من أجهزة املسح الضوئي اليت تسمح  املطبوعة أو الصورة إىل إشارات ثنائية باستخدام نوع

  )1(.بعرض نتيجة ذلك على شاشة احلاسب

 يف املكتبات اجلامعيةالرقمنة  اتاستخداممزايا  1.7.2.3

  :يساعد تطبيق الرقمنة يف املكتبات اجلامعية على حتقيق العديد من املزايا واإلجيابيات أمهها

  .رةداملساعدة يف احلفاظ على الوثائق النا ـ

  .)الورقية(األصلية  إظهار تفاصيل ال ميكن رؤيتها مباشرة على الوثيقة ـ

  .سهولة االسترجاع وفقاً ملوضوع الوثيقة ـ

  .كن التخزينامأ التوفري يف ـ

  .اإلقالل يف استعمال واستهالك الورق ـ

  .املسامهة يف إرساء جمتمع املعلومات ـ

 .مات وتصفحهااحلاسبات يف استرجاع املعلوستعمال ااإلفادة من  ـ

 ).شتركالعمل امل( املعلومات إمكانية تقاسم ـ

 .سهولة حتديث املعلومات ـ

 .وعلى مدار الساعة إمكانية إتاحة املعلومات بصورة دائمة ـ

ختزينها وبثها من خالل القنوات  قد ال ميكن إتاحة أشكال جديدة من املعلومات إمكانية ـ

 .التقليدية

 ..مكانقمية بسرعة بالغة من أي الوصول إىل املعلومات الر ـ

  .تبادل املعلومات مع املؤسسات التوثيقية املختلفة ـ
  .املسامهة يف إرساء جمتمع املعلومات ـ

                                                 
. 2005 التربوية بوزارة التربية والتعليم، أفريل: السعودية. 1.ع. يةجملة املعلومات. مفاهيم أساسية يف املكتبات الرقمية. عبد الرمحانفراج،  ـ 1

 .38.ص
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 هي املشكالت اليت تواجه املكتبات التقليدية، واليت ميكن جتاوزها من خالل إنشاء وكثرية

اخلدمات،   شراء املقتنيات وتقدمياملكتبات الرقمية؛ وذلك مثل أزمة التكلفة اليت تؤثر اآلن يف
ملساحات املكتبات أمام  والتكلفة املتزايدة إلنشاء املكتبات أو حلفظ املقتنيات، والتناقص املتزايد

 .املستفيدين أينما كانوا عن املكتبات اليت تفصل تزايد أعداد املستفيدين، واملسافات املكانية
  

 يف املكتبات اجلامعية االتصالتكنلوجيا  4

  لوجيانوتعريف التك 1.4

تعرف التكنولوجيا بأا خمتلف أنواع الوسائل اليت تستخدم إلنتاج املستلزمات الضرورية 
أو هي التنظيم أو االستخدام الفعال واملؤثر ملعرفة اإلنسان . لراحة اإلنسان واستمرارية وجوده

  )1(.ل وسائل ذات كفاءة تطبيقية عايلوخربته من خال

  تصالاالتعريف  1.1.4

تصال وذلك لتنوع جماالته، ويوجد تعريف شامل لال هناك صعوبات أساسية للوصول إىل
بأنه أحد أبرز رموز القرن العشرين، وهدفه  االتصالفولنت  تعريفات متعددة، فيعرف دومنيك

الناس والقيم والثقافات، يعوض عن مساوئ وسلبيات عصرنا، وهو أحد  األمثل الذي هو تقريب
  .وقد رافق تطوره املعارك من أجل احلرية وحقوق اإلنسان والدميقراطية ة التحرر،حمصالت حرك

 يف أوسع معانيه يعين عملية نقل األفكار واملعلومات االتصالالدكتور حامد ربيع أن  ويرى

مشتركا  فإن هذا يعين أننا حناول أن خنلق شيئا االتصالمن جهة إىل أخرى، وعند القيام بعملية 
رموز  لذلك هو نقل رسالة من شخص إىل آخر من خالل االتصالعلى األقل، و بني شخصني

ومعامل  معينة، واهلدف من نقل املفاهيم اليت تتضمنها الرسالة هو إحداث تغيري يف خصائص
أوسع معانيها تعين نقل  يف االتصالاإلدراك للطاقة اليت يتولد فيها النشاط ومبعىن أبسط فإن كلمة 

  .احلركة إلقناع وهي عملية أساسها خلق الترابط يفاملفاهيم بقصد ا
واليت تتفاعل يف  بأنه مركب من العمليات املعقدة واملتواترة االتصال" :ويرى توفيق مرعى

قناة أوسط إىل  جمال موقف منشط يتضمن مصدرا أو شخصا ينقل إشارة أو رسالة من خالل
  .املكان املقصود أو املستقبل

                                                 
. 2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي ؛عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 1

 .35.ص
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جمموعة التقنيات اليت خرقت خالل قرن شروط  هو التصالاوتأسيسا على ذلك فإن 
جتاهات عن بعد، وهو عملية نقل املعلومات واال االتصال املباشر التقليدية لتستبدله حبكم االتصال

ستقبال بكفاءة معينة، يف جمال واسع تتبادل فيه اإلرسال واال ومشاركة يف األفكار عن طريق
 )1(.معنيماعي اجت احلقائق واآلراء يف وسط

  االتصالوسائل  2.1.4

أدى إىل  االتصالالثاين من القرن العشرين تطورا تكنولوجيا يف جماالت  شهد النصف
 قتصاد والسياسةيف أمناط احلياة وأثر على اهلياكل اليت قامت عليها مكونات اال تغريات جذرية

الترابط القائم  إلشارة إىلاحلديثة ال بد من ا االتصالواالجتماع، وقبل التطرق إىل تطور وسائل 
  .والالسلكية ت السلكيةاالتصاالبني املعلومات اإللكترونية وأجهزة اإلعالم و

ت السلكية االتصاالبتكارات عديدة طورت صناعة االسنوات األخرية  لقد ظهرت يف
أمهية كبرية خاصة الوسائل اإللكترونية اليت  االتصالمن خالهلا وسائل  والالسلكية، واكتسبت

 ت ذلكاالتصاالأساسية للمعلومات، ولعل أبرز مظاهر التطور التكنولوجي يف جمال  تعترب قناة

احلاسب  ستخدامات، ويتمثل هذا االندماج يف االتصاالاالندماج بني ثورة املعلومات وثورة 
الصناعية يف نقل  ستخدام األقمارااإللكتروين يف ختزين واسترجاع املعلومات بسرعة كبرية و

  )2(.بار والبيانات والصور عرب العاملاألخ

  )3(االتصالل وسائ أنواع 3.1.4
  :ثالثة أنواع أساسية هي  إىل االتصالميكن تقسيم وسائل 

  :تشملو )السلكية والالسلكية(تصال أرضية اوسائل  ـ

يشتمل على عدد من األسالك املعزولة عن بعضها بعوازل خاصة،  :الكوابل احملورية ـ
وتشكل الكابالت احملورية جزءا من شبكة . 4اق ذبذبتها وسرعتها اجليدة والعاليةوتتميز بسعة نط

اهلاتف، كما تستخدم أيضا يف نظم البث املرئي السلكي إليصال الفيديو امللون وغريه من 
  .اخلدمات إىل املنازل املشتركة

                                                 
  :متاح على .  ]اخلط على  [.  اإلعالم واالتصال يف عصر العوملة .حممدعباس،  ـ 1

>elchamal.com/ar/?p=98&c=4&a=1299-http://aswat <  )22/05/2006 ( 
. 2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي ؛عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 2

 .213.ص
 .117.ص.نفسه املرجع. ن فاضلإميا، السامرائي ؛عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 3
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هو  ماوهي وسيلة ال سلكية تستخدم : )Microwave(املوجات الدقيقة أو امليكروويف  ـ
معروف باسم موجات األثري القصرية يف تناقل املعلومات، بإمكانه نقل كميات هائلة من 
املعلومات ومتثل امليكروويف طريقة متطورة جمدية لنقل خمتلف أنواع املعلومات بدون تشويش 

  .وملسافات متباعدة

   اهلاتف 1.3.1.4

هلاتف غالبا النقل الفوري الصويت، ويقدم ا االتصاليعد اهلاتف من أقدم وأهم وسائل 

صور (أو مثيلة  (Télévision)أو مرئية  (Data)أو بيانية  (Voice)للمعلومات سواء كانت صوتية 

واهلاتف أداة مالئمة للمكتبيني لنقل واستقبال املعلومات بتكاليف  (Fax mail)) طبق األصل

دارية وطلبات جتديد اإلعارة، منخفضة نسبيا مثل األسئلة املرجعية، واالستعالم واملعلومات اإل

  .كذلك ربط أكثر من شخصية بواسطة مكاملة هاتفية

   كسالتل 2.3.1.4

هو جهاز للكتابة عن بعد يتكون من آلة كاتبة كهربائية أو إلكترونية مع مالمس وظيفية، 

. ومن جهاز إرسال واستقبال، وهذه ترتبط بدورها جبهاز لإلرسال عن بعد، كاخلطوط اهلاتفية

وليس عبارة عن آالت كتابية عادية  اتصاليةتخدم اآللة الكاتبة هنا على أساس كوا ايات وتس

بينما عند املرسل أيضا صورة . عند اإلرسال وبناء على طلب لينتقل يف الوقت نفسه إىل املستقبل

  .ويتميز التلكس بقدرته على إرسال مجيع أنواع األخبار واستقباله. مطبوعة من هذا النص

  الفاكس 3.3.1.4

الفاكس يعين بث املثيالت الرقمية للنسخ الورقية عرب اخلطوط اهلاتفية وهو نقل صورة ورقية 

تعترب هذه الوسيلة الوحيدة جبانب الربيد . بوثيقة معينة من مصدرها األصلي إىل جهة أخرى

  .العادي لنقل صورة وثيقة أو رسالة أيا كانت لغتها أو شكلها وجبميع تفاصيلها

  )البصرية( األلياف الزجاجية 4.3.1.4

تنقل موجات ضوئية متثل نبضات كهربائية بكفاءة عالية وتتميز بسرعتها الفائقة كما أن 

وتتميز بطول عمرها كما أن لديها قدرة على . لديها قدرة هائلة يف نقل املعلومات بشكل جيد

  .حفظ سرية البيانات إال أن تكلفتها عالية
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   صناعيةاألقمار ال 5.3.1.4

وهي عبارة عن حمطة صغرية يف جسم متحرك وعائم يف الفضاء، تعمل بواسطة املوجات 

الدقيقة وتقوم باستقبال وإعادة إرسال تلك املوجات الدقيقة اليت حتمل معلومات من وإىل األرض 

عرب احملطات املوزعة ويتم استقبال املوجات عن طريق هوائيات مثبتة على سطح القمر 

  )1(.الصناعي

   )Digital communication(رقمية التصال الاوسائل  6.3.1.4
اخلطوط اهلاتفية املرتبطة ا ومن مميزاا أا و وهي وسائل تناقل املعلومات عرب احلواسيب

الترابط القائم بني املعلومات اإللكترونية  ال بد من اإلشارة إىلو التداخلو خالية من التشويش
  .والالسلكية ت السلكيةالاالتصاوأجهزة اإلعالم و

ت السلكية االتصاالبتكارات عديدة طورت صناعة االسنوات األخرية  لقد ظهرت يف
أمهية كبرية خاصة الوسائل اإللكترونية اليت  االتصالمن خالهلا وسائل  والالسلكية، واكتسبت

 ت ذلكتصاالاالأساسية للمعلومات، ولعل أبرز مظاهر التطور التكنولوجي يف جمال  تعترب قناة

احلاسب  ستخدامات، ويتمثل هذا االندماج يف االتصاالاالندماج بني ثورة املعلومات وثورة 
الصناعية يف نقل  ستخدام األقمارااإللكتروين يف ختزين واسترجاع املعلومات بسرعة كبرية و

  .األخبار والبيانات والصور عرب العامل
  

  تاالتصاالومات وبية يف ظل تكنولوجيا املعلاخلدمات املكت 5

لقد أحرزت النظم اآللية تقدما ملحوظا يف السيطرة على عمليات اإلعارة والتسجيل، وتعترب 
والتزويد جزءا من النشاط املكتيب املتميز حيث توفر تكنولوجيا املعلومات الكثري اإلقتناء عملية 

وتستخدم التكنولوجيا ) 2(.من األعمال الكتابية والروتينية والتركيب البيبليوغرايف للتسجيالت
  :ت يف املكتبات يف ااالت التاليةاالتصاالاحلديثة للمعلومات و

 .الفهرس اآليل ـ

 .البحث يف قواعد املعلومات ـ

  .اإلعارة اآللية ـ

                                                 
 .229ص.2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا .إميان فاضل، السامرائي ؛عامر إبراهيم، قنديلجي ـ 1
 .282. ص.  1985دار املريخ، : الرياض. املدخل إىل علم املعلومات واملكتبات. أمحدبدر،  ـ 2
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 .اإللكترونيةالفهارس البحث يف  ـ

 .قتناء والتزويداال ـ

 .ستخالصاالو التكشيف ـ

 .نتقائي للمعلوماتالبث اال ـ

 .رة اخلارجية عرب شبكات املعلوماتاإلعا ـ

 .اإلحصاءات ـ

وتستخدم التكنولوجيا احلديثة للمعلومات يف املكتبات قصد تطوير اخلدمات املكتبية اليت 
توفرها للمستفيدين، واملقصود باخلدمات الفنية يف املكتبة كل ما يتعلق بطلب واستالم ويئة 

ها يف خدمة القارئ، وبعبارة أخرى فإن هذه وإعداد الكتب واملواد املكتبية األخرى ووضع
اخلدمات تتعلق بكافة اإلجراءات املطلوبة القتناء الكتب واملواد املكتبية األخرى ويئتها وفق 
متطلبات عمل املكتبة والقيام بكافة األعمال الضرورية األخرى قبل وصول الكتاب إىل رفوف 

  .املكتبة وخمازا

  قتناء والتزويداال 1.5
ي مصطلح التزويد يف املكتبات جمموعة إجراءات فنية وإدارية للحصول على أوعية يغط

كما يغطي أيضا اختيار األوعية ووضع . املعلومات عن طريق الشراء واإلهداء والتبادل واإليداع
   .سياسة االختيار وتقومي اموعات واستبعاد املتقادم منها والتجليد وتسجيل الدوريات

فر مجيع جهود املكتبيني ومجيع املهتمني بشؤون املكتبة من ظاج إىل توهي عملية حتتا
موظفني ورواد، كما تتطلب معرفة جيدة مبا حتتاجه املكتبة، مبا يتناسب مع أهدافها ووظائفها 

  )1(.وحاجات روادها
آفاقا جديدة أمام املكتبات وطورت مستوى نوعية  تفتحت تطبيقات تكنولوجيا املعلوما

إذ تسمح ميكنة اإلجراءات بتقدمي خدمات جديدة وحمسنة . ات املقدمة للمستفيدينوكمية اخلدم
وميكن أن يساعد احلاسب يف . ومتكن املوظفني من التخلص من األعمال الروتينية. لرواد املكتبة

  :إجناز اإلجراءات التالية
 .إعداد أمر شراء نسخ إضافية من عنوان وقع اقتناؤه من قبل ـ

                                                 
. التزويد، الفهرسة، التصنيف: اإلجراءات الفنية يف املكتبات ومراكز املعلومات .إبراهيم أمنيالورغي،  ؛ن صاحل عبد اهللاحسإمساعيل،  ـ 1

 .90. ص. 1999مؤسسة الوراق، : عمان
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بعد إدخال البيانات البيبليوغرافية حول املادة املرغوب اقتناؤها يف قاعدة  قيالبحث والتدق ـ
 .النظام

إعداد الطلبات وذلك بتحويل البيانات البيبليوغرافية بعد تدقيقها يدويا أو آليا لشكل مقروء  ـ
 .آليا

 .املتابعة يف فترات زمنية حمددة لإلجابة على طلبات املكتبة ـ

 .يةضبط احلسابات املال ـ

  )1(.طباعة التقارير اإلحصائية بتقدمي البيانات حول خمتلف نشاطات القسم ـ

  الفهرسة 2.5

هي عملية مجع حمتويات املكتبة ضمن بيانات شاملة متكن القارئ من التعرف على املؤلفات 

املطلوبة، وعلى مكان وجودها فوق الرفوف، وتعترب هذه البيانات ذات أمهية بالغة بالنسبة 

ودف عملية الفهرسة املكتبية إىل إعداد سجل كامل مبقتنيات املكتبة الثقافية، بغية . بةللمكت

  )2(.تسهيل مهمة القارئ والباحث يف إجياد الكتاب أو املوضوع الذي يريد اإلطالع عليه

وهي عملية إعداد أوعية املعلومات اليت حتتويها املكتبة إعدادا فنيا لتكون يف متناول القارئ 

والفهرسة من العمليات املهمة واملعقدة وحتتاج إىل املكتيب . ر جهد ويف أقل وقت ممكنبأيس

املؤهل، ويتوىل القيام ا املفهرس الذي يقوم بفحص أوعية املعلومات وإعدادها للقراء وينشأ عن 

ويعد . هذه العملية فهارس خاصة مبحتويات املكتبة ترشد القارئ أو الباحث ملكان وجود الوعاء

الفهرس مفتاح خزائن أوعية املعلومات ودليلها وال ميكن ألي مكتبة كبرية أو صغرية أن تقدم 

     .خدماا بكفاية وفعالية دون أن يكون هلا هذا الفهرس املمثل موعاا

  :وتتيح الفهرسة اآللية عدة مزايا وإجيابيات أمهها

 .احلقول واضحة وشاملة وسهلة التصحيح واملراجعة ـ

 .احة املستفيد وجتنب مشقة نقل البيانات بإعطائه شيئا مكتوبا جاهزاإر ـ

 .السرعة الفائقة يف احلصول على املعلومات عن الكتب ـ

 .اختزان كميات ضخمة من البيانات البيبليوغرافية يف حيز حمدود ـ

                                                 
 .235. ص .2003. دار اهلدى. عني مليلة مدخل إىل علوم املكتبات واملعلومات. عبد اللطيفصويف،  ـ 1
 .169. ص .نفسهاملرجع . يف،عبد اللطصويف،  ـ 2
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 )1(.إمكانية البحث متوفرة آليا ـ

  التصنيف 3.5
واصطالحا هو جتميع األشياء وفق تشاها  ،ا البعضالتصنيف لغة هو متييز األشياء عن بعضه

واختالفها، حيث تقسم إىل جمموعات تضم كل جمموعة أشياء تشترك يف خاصية واحدة على 
  )2(.األقل

والتصنيف هو علم تقسيم املعرفة إىل أبواب وفصول وأنواع وأجناس، يف حماولة لبيان 
كل علم بالنسبة للعلوم األخرى يف بناء املعرفة  العالقة اليت تربط كال منها باآلخر، موضحا مكان

  )3(.ويعين بذلك ترتيب العلوم يف جمموعات متميزة بتسلسل وفقا لنظام معني. ككل

كما يعرف التصنيف بأنه العلم الذي يبحث يف كيفيات أو مناهج ترتيب املوضوعات 
  )4(.بة عنهاالفروع املترتو توزيعها حسب خصائص حمددة بناء على األصولو العلمية

إن لفظة تصنيف يف اصطالح علم املكتبات تعين ترتيب املواد حبيث تكون مجيع الكتب 
وتصنيف الكتب هو متييزها بعضها عن بعض ". ذات املوضوع الواحد يف مكان واحد على الرف

حبسب موضوعاا وذلك وفق منهج تصنيف معني حيث ترتب الكتب وفق هذا املنهج لتسهيل 
  .)5("ااحلصول عليه

  :ويهدف التصنيف إىل
 .لتسهيل عملية البحثترتيب أوعية املعلومات  ـ

 .مساعدة القراء على الوصول إىل أوعية املعلومات حسب موضوعاا ـ

 .يم جمموعات املكتبةيتقمتابعة واملكتبة على القائمني على مساعدة  ـ

 .فصل موضوعات املعرفة عن بعضها البعض فلكل موضوع رمز معني ـ

 .الربط بني الفهارس املختلفة وأوعية املعلومات املرتبة ـ

 .ستعانة بأرقام التصنيف يف تنظيم عملية اإلعارةاال ـ

                                                 
. التزويد، الفهرسة، التصنيف: اإلجراءات الفنية يف املكتبات ومراكز املعلومات. إبراهيم أمنيالورغي،  ؛حسن صاحل عبد اهللاإمساعيل،  ـ 1

 .109.ص .1999مؤسسة الوراق، : عمان
 .290.ص. نفسهرجع امل. إبراهيم أمنيالورغي،  ؛حسن صاحل عبد اهللاإمساعيل،  ـ 2
 .203 .ص .2003. دار اهلدى. عني مليلة .مدخل إىل علوم املكتبات واملعلومات. عبد اللطيفصويف،  ـ 3
 .235.ص .2000 التوزيع،و دار الصفاء للنشر: عمان .دراسات يف علوم املكتبات. أبو شريخشاهر ذيب،  ـ 4
  . 9.ص. 1993لعريب، دار الفكر ا: القاهرة. فن تصنيف الكتاب. زيد، أمحد البدوي أبو ـ 5
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يل نظرا ملا له من ولقد أصبحت املكتبة عامة واملكتبات اجلامعية خاصة تطبق التصنيف اآل
  :مميزات نوجزها على النحو التايل

 .الفرعية لألوعية املكتبيةو ضيع األصليةيستخدم أرقاما فقط للداللة على املوا ـ

 . املرونة يف االستعمال والتدرج يف األقسام من العام إىل اخلاص ـ

 .السرعة والدقة يف حتديد املوضوع ـ

 . اإلحاطة بكل العناصر املوضوعية لألوعية املكتبية ـ

  . السرعةو سترجاع ومتيزه بالدقةكفاءة نظام اال ـ

  تخالصسخدمة التكشيف واال 4.5
لقد كان . التكشيف هو التحليل من أجل إعداد املداخل ومفاتيح الوصول إىل حمتوى الوثائق

التكشيف منذ أكثر من مخسني سنة يتم لتحليل حمتويات دورية بعينها أو حتليل جمموعة دوريات، 
ف لكن انفجار املعرفة أظهر صعوبة الضبط البيبليوغرايف اليدوي ومن مث أصبحت خدمات التكشي

فعندما نزود احلاسب . )1(تؤدى آليا لتوفري وقت املستفيد إىل جانب السرعة والدقة يف اخلدمة
بكامل النص أو على األقل بعنوان ومستخلص املؤلف فإنه يقوم باستخدام طرق خمتلفة لتحديد 

  .املفردات الدالة
سائل وأفكار عليه الوثائق من ر لستخالص فهو التحليل من أجل تقدمي أهم ما تشمأما اال
ويتطلب حتويل الوثيقة إىل . هتمام باالستخالص اآليل يف مطلع اخلمسيناتوقد بدأ اال .ومعلومات

شكل مقروء آليا، مع وضع معايري لتقدير أمهية اجلمل أو معرفة األمهية النسبية للجمل اليت يشتمل 
تشمل على أعلى نسبة من عليها، ويترتب طبع اجلمل اليت تتمتع بأعلى درجات األمهية باعتبارها 

  )2(.الكلمات الدالة
  

  اخلدمة املرجعية 5.5

وهي عملية تشمل التعريف مبكان كتاب أو مادة معينة باملكتبة أو التعريف مبعلومات علمية 
وهدف هذه اخلدمة مساعدة املستفيدين على اختالف مستويام يف . حمددة يف مرجع معني

                                                 
 .291. ص.1999مؤسسة الوراق، : عمان. التزويد، الفهرسة، التصنيف: اإلجراءات الفنية يف املكتبات ومراكز املعلومات. ـ 1
. 2002نية، الدار املصرية اللبنا: القاهرة. جتاهات احلديثة يف إدارة وتنمية مقتنيات املكتبات ومراكز املعلوماتاال .متويل ،نارمان إمساعيل ـ 2

 .49. ص
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. لومات اليت يريدوا عن طريق اإلرشاد والتوضيح واإلعالماحلصول على اإلنتاج الفكري أو املع
وتعرف اخلدمة املرجعية بأا ذلك النوع من عمل املكتيب الذي يهتم اهتماما مباشرا مبساعدة 

   )1(.املستفيدين يف احلصول على املعلومات واستخدام مقتنيات املكتبة سواء للدراسة أو البحث
   :قسم املراجع يف املكتبة يفيف  وتتجلى وظائف اخلدمة املرجعية

 .جابة عن األسئلة واالستفسارات اليت يتوجه ا املستفيد للحصول على معلوماتاإل ـ

 .إرشاد القراء إىل املعلومات اليت متس موضوع البحث أو الدراسة ـ

  .تقييم اخلدمات اليت قدمت للقراء وجماالت حتسينها ـ

ة يف تقدمي اخلدمة املرجعية إىل حتسني هذه اخلدمة وقد أدى استخدام التكنولوجيا احلديث

اآليل املباشر للمكتبات  االتصالإضافة إىل توفري الوقت واجلهد والتكلفة لذلك عني نظام 

إىل جانب . من مصادر املعلومات املتوفرة يف املكتبات أو مراكز املعلومات األخرى االستفادة

تخالص سليت مل تغطيها خدمات التكشيف واالديثا واتفادة من املواد الثقافية املنشورة حساال

املطبوعة وعلى الرغم من املتطلبات واملستلزمات اليت رافقت عملية استخدام احلاسب اإللكتروين 

  :يف أقسام املراجع جند بعض اخلصائص اليت متيزت ا هذه العملية واليت ميكن إجيازها فيما يلي

 .ر املطبوعة واليت كان البحث فيها يكلف الوقت الكثريتقليل اعتماد املراجع على املصاد ـ

تشجيع املستفيدين على طلب املساعدة فلقد كان بعض املستفيدين يترددون يف طلب  ـ

املساعدة من اختصاصي املراجع ألسباب سيكولوجية عندما كانت اخلدمة تقدم بالشكل 

 . شكلها اآليلالتقليدي وأخذوا ال يترددون اآلن يف طلب مثل هذه اخلدمة ب

  اإلعارة 6.5

هي واحدة من أهم مرتكزات اخلدمات املكتبية وهي املعيار احلقيقي ملا تقدمه املكتبة من 

خدمات للقراء والباحثني والدارسني، وميكن حتديد نشاط املكتبة وتأثريها يف اتمع مبا يقاس من 

فيمكن أن نعرف . فترة زمنية معينة عدد الكتب واملواد املكتبية األخرى اليت أعارا املكتبة يف

اإلعارة كوا عملية تسجيل وإخراج املواد املكتبية الستخدامها خارج جدران املكتبة ولفترة 

                                                 
. تنظيمها، إدارا وخدماا ودورها يف تطوير التعليم اجلامعي والبحث العلمي: املكتبات اجلامعية. عبد اهلاديحممد فتحي، ؛ أمحدبدر،  ـ 1

 .230.ص. 2001: دار غريب: القاهرة
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  )1(.زمنية حمدودة

وهي عملية إخراج الكتب وإعادا إىل الرفوف وذلك عن طريق اقتران اسم الكتاب املعار 

  )2(.عليةباسم املستعري، ضمن أبسط الطرق وأكثرها فا

  :ومن أهم مزايا استخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإلعارة

 .إعداد قوائم آلية بالكتب املعارة لشخص ما مع بيان تواريخ إعادا ـ

 .معاجلة مجيع املعلومات واإلحصاءات عن اخلدمة وعن كل جزء من أجزاء اإلعارة ـ

 .معاجلة إرجاع الكتب احملجوزة بكل يسر ـ

  .املستعري واملادة املعارة مع تثبيت تاريخ اإلعارة بشكل دقيق الربط ما بني ـ

  .إعداد إشعار بالكتب املتأخرة ـ

 .كشف املستعري الذي ال يكون مضبوط املواعيد عند منضدة اإلعارة ـ

 .السيطرة على املواد املعارة واملعدة للحجز ـ

 .بأعمال اإلعارة قاإلعداد السريع واليومي لكل ما يتعل ـ

  )3(.ديث ملف اإلعارةحت ـ

  الترمجة 7.5

العلمية املتخصصة أيا كان جماهلا ونظرا  األعمالو تعرف الترمجة العلمية بأا ترمجة البحوث

أصبحت  لغة يف شىت أحناء العامل 50للتنوع اللغوي الكبري لإلنتاج الفكري الذي يصدر بأكثر من 

حتياجات اي تسعى يف هذا اال إىل تلبية مراكز املعلومات هو الترمجة أحد اهتمامات املكتبات

  :املستفيدين وذلك من خالل

  .احلصول على ترمجات جاهزة سواء عن طريق الشراء أو التبادل أو اإلعارة ـ

 .ترمجة املواد حسب الطلب ـ

 .ترمجة مقاالت خمتارة حسب أمهيتها ـ

  )4(.ما يهم منها القتناءمتابعة كل ما يصدر من املواد املترمجة  ـ

                                                 
 .49. ص. 1998ر الضياء للنشر، دا :عمان. 1.ط. منهج وتطبيق نظام: اإلعارة يف املكتبات. حممد عليالعناوسة،  ـ 1
 .242 .ص. 2003. دار اهلدى. عني مليلة. املكتبات يف جمتمع املعلومات .عبد اللطيفصويف،  ـ 2
 .184. ص. 1998دار الضياء للنشر،  :عمان. 1.ط. منهج وتطبيق نظام: اإلعارة يف املكتبات. حممد عليالعناوسة،  ـ 3
 .260.ص ، 2000 دار صفاء،: عمان. من املكتبات ومراكز املعلومات نتفيديخدمات املس .غالب عوضالنوايسه،  ـ 4
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  اآلليةالترمجة  8.5

من املواد بإزالة احلواجز اللغوية اليت قد حتد أو  االستفادةخدمة الترمجة تؤدي إىل تيسري 
وباعتبار الترمجة من . ستفادة الكاملة منها نتيجة لعدم إملام بعض املستفيدين ذه اللغاتتعوق اال

ر اإلنتاج الفكري وتعدد لغاته أهم الصعوبات اليت يواجهها الباحث أثناء حبثه خاصة بعد ظهو
بتعدد املؤلفني من خمتلف بلدان العامل كما أنه أصبحت معظم الكتب واملعلومات تصدر باللغة 
اإلجنليزية مما أصبح يشكل عائقا يف وجه الباحثني الذين يعانون ضعفا يف جمال اللغة عند القيام 

ومات احلديثة ليستعينوا ا يف جمال بإعداد حبوثهم لتمكن الباحثني من احلصول على أهم املعل
إعداد البحوث باستخدام احلاسبات اإللكترونية من أجل توفري إمكانية الترمجة الفورية وبالرغم من 
بعض النقائص اليت ميكن تسجيلها حول الترمجة اآللية إال أن هناك بعض املواقع اليت تتيح عملية 

وتزداد أمهية وفعالية . فورية للنصوص يف لغات متعددةالترمجة حبيث تسمح هذه املواقع بالترمجة ال
   .هذه اخلدمة يف اموعات النصية املتجانسة اليت تنتمي إىل ختصص واحد

  خدمة اإلحاطة اجلارية 9.5

يعرفها املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات بأا خدمة تزود املستفيدين 
وهذه اخلدمة تم . واملرتبطة مبوضوع ذو أمهية خاصة م بأحدث املعلومات أو املواد املطلوبة

جبميع التقارير والبحوث العلمية وخاصة الدوريات ألا متعددة وسريعة الصدور، ومن مث إحاطة 
   )1(.الباحث بكل ما هو جديد

وهي تعريف الباحث وإحاطته باملعلومات احلديثة يف جمال علمه أو مهنته خصوصا بالنسبة 
أو أساليب البحث أو الفروض والنظريات اجلديدة؛ أي أن اإلحاطة اجلارية تتعلق  للمشكالت

باملعلومات املنشورة حديثا مث اختيار املواد املالئمة الحتياجات الباحثني واملتخصصني مث إرسال 
اإلحاطة اجلارية تستقصي املستفيد من أجل توصيل املادة . االتصالبيانات عنها مبختلف وسائل 

ية عليه حبيث تكمن أمهية هذه اخلدمة كون الباحثني حيتاجون دوما إىل التجديد من املعلومات املعن
وإحاطتهم علما مبا يتوفر داخل مكتبتهم من جديد يف جمال ختصصهم وتفيدهم يف أحباثهم 
ودراسام وتوفر هلم اجلهد يف البحث عن اجلديد وبالتايل املسامهة يف إعداد البحوث العلمية 

  :يرها، وتوجد عدة طرقوتطو

                                                 
  .29. ص. املرجع نفسه. غالب عوضالنوايسه،  ـ 1
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 .ت التليفونية باألفراداالتصاال ـ

 .األعداد احلديثة من الدوريات وفريت ـ

 .إعداد نشرة إحاطة جارية توزع على فترات منتظمة ـ

 .تسجيل بيانات خمتارة وإرساهلا إىل األفراد ـ

   .ستنساخ قوائم وحمتويات الدوريات وتوزيعهاا ـ
 .اء املستفيدين ويتم توزيع هذه التقارير حسب أمسائهمإصدار تقارير املطبوعات بأمس ـ

أن يتم إرسال قائمة إىل جمموعة من املستفيدين يف مكان أو قسم واحد على أن تذكر  ـ
ومن التقارير اليت يطلب من النظام اآليل للمكتبة تقرير خاص . أمساؤهم مجيعا على القائمة

 . تاريخ حمددبكل املواد اجلديدة اليت وصلت للمكتبة خالل 

  نتقائي للمعلوماتالبث اال 10.5

واملقصود . متطور من أشكال خدمات اإلحاطة اجلاريةشكل نتقائي للمعلومات البث اال
 باالنتقاء هنا هو التوجيه الذي يكفل تعريف املستفيد بالوثائق املتصلة باهتماماته دون غريها

  )1(.تالف مصادرهاويهتم بصفة أساسية بتوجيه املعلومات احلديثة على اخ
نتقائي للمعلومات باستخدام احلاسبات اإللكترونية يف اختزان وقد ارتبط مصطلح البث اال

سترجاع ال تكفلها النظم البيانات الورقية واسترجاعها حيث تتيح النظم اإللكترونية مرونة يف اال
باحث على حدة نتقائي على أساس فردي لكل ومن املمكن تقدمي خدمات البث اال اليدوية هذا

وسواء كانت . أو على أساس مجاعي موعات الباحثني العاملني يف مشروعات حبوث مشتركة
هتمامات هذه اخلدمة تقدم على أساس فردي أو على أساس مجاعي فإا عادة ما تبدأ بتحديد اال

لتعبري املوضوعية لكل مستفيد أو لكل جمموعة من املستفيدين وتسمى مسات املستفيد حيث يتم ا
هتمامات مبجموعة من املصطلحات وحتديد عالقة هذه املصطلحات ببعضها البعض عن هذه اال

واخلروج بصيغة تعرب عن السمات املوضوعية إذ تتم مضاهاة هذه السمات املوضوعية للمستفيد 
   )2(.بالسمات املوضوعية ملفردات اإلنتاج الفكري احلديث

  خدمة التصوير واالستنساخ 11.5
أساسية يف املكتبات اجلامعية كوا تعمل على تلبية احتياجات أكثر املستفيدين من خدمة 

                                                 
 .216. ص.  1993 دار غريب للطباعة والنشر، :القاهرة. املكتبة والبحث. قاسمحشمت،  ـ 1
 .216. ص. املرجع نفسه. قاسمحشمت،  ـ 2
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الوثائق وتيسري اإلفادة منها ببقائها الدائم وعدم إعارا خاصة الوثائق اليت يصعب تركها يف 
  :متناول املستفيد لقلة نسخها أو لضخامة حجمها، وهي نوعان

 .جم أو بتصغري بسيطالتصوير على الورق حيث يكون بنفس احل ـ

 .أو ميكروفيش مالتصوير املصغر ويكون على شكل ميكروفيل ـ
  

  تكنلوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية استخدامدوافع  6

  :هاأمه ولعلستخدام تكنلوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية توجد أسباب عديدة ال
سنوياً بنسبة  ن هذا اإلنتاج ينمو ويتضاعفالزيادة اهلائلة يف حجم اإلنتاج الفكري، حيث أ .1

  .وسطياً %10تعادل 
التقدم العلمي واالجتماعي، ونتيجة تداخل  تغري طبيعة احلاجة إىل املعلومات نتيجة .2

أدى إىل التركيز على املعلومة أكثر من التركيز  االختصاصات العلمية وتكاملها، األمر الذي
  .على الكتاب

املعلومات، األمر الذي دفع بكل مؤسسة أو مركز علمي إىل إنشاء مكتبته  تعاظم أمهية مصادر .3
  .وتزويدها باألحباث واملعلومات اليت تساهم يف تطوير إنتاجها ومردودها اخلاصة

  .العاملني من أعباء األعمال اليدوية الروتينية وتطوير إنتاجية العمل بأقل عدد من التخفيف .4
االستخالص والتكشيف اآللية،  املعلوماتية، واالستفادة من خدماتتطوير اخلدمات املكتبية و .5

  .املعلومات غري التقليدية وخاصة يف جمال الدوريات العلمية ومستخلصاا ومصادر
بياناا، والوصول إىل املعلومات واسترجاعها  االستفادة من خدمات بنوك املعلومات وقواعد .6

  .وبثها ونسخها بسهولة وسرعة
ومراكز البحث  امهة يف إقامة شبكات ونظم آلية معلوماتية تعاونية بني املكتبات واجلامعاتاملس .7

  .العلمي
واالستعاضة عن شراء أوعية املعلومات  توفري النفقات وتقدمي خدمات أفضل بتكاليف أقل، .8

والدوريات والكشافات واملستخلصات  املرجعية التقليدية الغالية الثمن، كاملوسوعات
  .)CD-ROM(  قراص الليزريةباأل

ضيق املكان، وهي املشكلة اليت تعاين منها مجيع املكتبات الضخمة، مهما  إجياد حل ملشكلة .9
  .كبرية كانت مساحتها
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تكنولوجيا املعلومات يف  مواكبة تطور جمتمع املعلومات والثورة املعلوماتية واالستفادة من .10
  .تطوير البحث العلمي
تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات العامة واجلامعية منها خاصة  استخدام يتضح مما تقدم أن
ملحة وضرورة أكيدة من حاجات وضرورات البحث العلمي واخلدمة  قد أصبح حاجة حيوية

احلديثة للدارسني والباحثني ويف حديثنا عن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  املكتبية واملعلوماتية
 ال بد من التأكيد على مسألة يف غاية األمهية، وهي أن تكنولوجيا املعلوماتواملكتبات  اجلامعات

 +اإللكترونية أوعية املعلومات+الربجميات+احلواسيب ومكوناا( ليست معادلة رياضية تساوي
  )1(.)التقنيات املعلوماتية احلديثة املختلفة

  

  حتديات جمتمع املعلوماتو امعيةـاملكتبات اجل 7
  :ات اجلامعية يف ظل جمتمع املعلومات مجلة من التحديات تتمثل يفتواجه املكتب

  .إليها واإللكترونية وما ـتنوع أشكال مصادر املعلومات التقليدية، والسمعية البصرية ـ
  .مثال اإلنترنتتوفر البدائل املنافسة هلا ك ـ
  .احتياجات املستفيدين ومطالبهم وعمق ختصصام، كما وكيفا تنوع ـ
  .توفري مصادر املعلومات ع تكاليفارتفا ـ
اختيار ما يتالءم مع حاجات املستفيدين،  االنتشار الواسع للدوريات اإللكترونية وصعوبة ـ

بعامة، واملعلومات املشبكة اليت تصب يف  وإمكانات املكتبة، مع توسع النشر اإللكتروين
  .العلمية صميم حاجات الباحثني وتقدم حبوثهم

  .الترخيص وما يف حكمها علومات أو إتاحة الوصول إليها عرب اتفاقياتملكية مصادر امل ـ
يسمى أيضا باملكتبات  أو ما (Digital Library) إنشاء املكتبات الرقمية ـ

، وما يتصل (Virtual Library)  أو املكتبات االفتراضية  (Electronic Library)إللكترونيةا
  .إليها وماا من معاجلة وتزويد وتوفري املعلومات 

والتعليم العايل، بل هي من أهم  مواكبة الوسائط املتعددة ذات األمهية البالغة اليوم يف التعليم ـ
احلاضر يسمى بعصر الوسائط  صبح عصرناأالوسائل استخداما يف نقل املعلومات حىت 

                                                 
 .لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات الندوة العربية الثانية" وآفاق استخدام املعلومات يف جامعة دمشق ومكتبااواقع  .نزارعيون السود،  ـ 1

 .55.ص. 1997تشرين الثاين /نوفمرب 4-1 :القاهرة
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Multi) املتعددة  Media)هاووخرباؤها، ومكتبي صبح هلا علماؤها،أالوسائط  ذه، وه.  
اإللكترونية وما يتصل ا من ختزين واسترجاع وحقوق مؤلفني  األطروحات اجلامعية ـ

  )1(.بصورة مالئمة حتت التصرف وإدخال يف الشبكة، ووضعها

                                                 
 .96. ص. 2003. دار اهلدى. عني مليلة. املكتبات يف جمتمع املعلومات. صويف ،عبد اللطيف ـ 1



  

  

  

  

  

  

        ثثثثــــثالثالثالثالل الل الل الل الــــالفصالفصالفصالفص

        ::::المكتبي إلى أخصائي المعلوماتالمكتبي إلى أخصائي المعلوماتالمكتبي إلى أخصائي المعلوماتالمكتبي إلى أخصائي المعلومات    منمنمنمن

  ةةةةر مهنــر مهنــر مهنــر مهنــووووــــــــتطتطتطتط



 ر مهنةتطو :اتمن املكتيب إىل أخصائي املعلوم: الفصل الثالث

 

  

  التعريف باملهنة املكتبية 1

ستخدام املكثف نوات األخرية وذلك بالنظر إىل االشهدت املهنة املكتبية تطورا كبريا يف الس
االت الدراسية للتكنولوجيا احلديثة يف العمل املكتيب وتزايد الطلب على املعلومات يف خمتلف ا

لكن الوصول إىل املفاهيم احلديثة للعمل املكتيب  ...التنموية االقتصاديةوالعلمية إضافة إىل ااالت 
  .مر بعدة مراحل

يرتبط تعريف املهنة املكتبية ارتباطا وثيقا بطبيعة املهام املسندة إىل املكتيب وبنوع املؤسسة 
ل من ينشط يف مكتبة سواء كانت مكتبة عامة، مدرسية أو التوثيقية اليت يعمل ا فنسمي مكتيب ك

جامعية ونستعمل تسمية وثائقي لكل من يعمل يف مركز للتوثيق وتسمية أرشيفي ملن كان يعمل 
  .يف مركز لألرشيف

واحلقيقة أنه ورغم اختالف هذه التسميات وارتباطها بنوع املؤسسة اليت يتواجد ا املكتيب 
  .خالل مبادئ العمل املكتيب واألسس اليت يقوم عليها واألهداف اليت حيققهاميكن الربط بينها من 

وإذا اعتمدنا على املهام احملورية اليت يقوم ا املكتيب واملتمثلة يف بناء اموعات وما يتبعها من 
 فهرسة،(قتناء والتزويد إضافة إىل حتليل املعلومات وما يبقى عليه من عمليات تقنية إجراءات اال

وأخريا خدمات املعلومات اليت تبىن على اخلدمة املرجعية واإلحاطة ) تصنيف، تكشيف واستخالص
للمعلومات وخدمات اإلعارة ميكننا تعريف املهنة املكتبية بأا الوظيفة اليت  االنتقائياجلارية والبث 

ني من تم برصد اإلنتاج الفكري ومعاجلته وحفظه ووضع وسائل استرجاعه خدمة للمستعمل
  .خمتلف األصناف واملستويات

إن الوصول إىل املعلومات بطريقة سهلة وفعالة له أمهية متزايدة وكبرية جلميع قطاعات "
املعلومات سوف يكونون مطلوبني بصورة كبرية يف هذا اتمع، وأن أمهيتهم  ااتمع، ومتخصصو

األمهية املتزايدة للمهنة املكتبية وهذا ما يدل على  )1("سوف تزداد ومكانتهم سوف تكون بازدياد
  .واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةولدورها يف خمتلف جماالت احلياة 

عرفت املهنة املكتبية تطورا كبريا، فلقد تغريت مهام املكتيب وتطورت تزامنا مع تطور وتنوع 
تأخذ أبعادا جديدة وسائل عمله وهذا الترابط بني الوسيلة والعمل يف حد ذاته جعل مهنة املكتيب 

حىت يف التسمية ذاا فأصبحنا نتعامل مع املكتيب والوثائقي واألرشيفي إىل أن وصلنا إىل أخصائي 
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املعلومات وهي أحدث تسمية للعاملني يف خمتلف املؤسسات التوثيقية يف مجيع املستويات ويف مجيع 
ة املكتبية وظهور شبكات التخصصات العلمية كانعكاس لتكنولوجيا املعلومات وتطور األوعي

وأنظمة اإلعالم احلديثة وبناء على هذا التطور التسلسلي واملرحلي للمهنة املكتبية والتسميات 
املختلفة يف املكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف والبحث نتطرق إىل املهنة املكتبية وما يتصل ا من 

  .مفاهيم

  يبـاملكت 1 .1

تب، األمني، احلارس، املكتيب وهي تسميات نسبت لكل هو القائم على الكتب، حافظ الك

من كان يعمل باملكتبة، ومهنة املكتيب من املهن القدمية اليت عرفها اإلنسان وقام ا عرب خمتلف 

ى باحترام كبري يف الوسط الذي يعيش فيه خاصة وأن ظالعصور ولقد كان القائم على الكتب حي

ح عند فراعنة مصر، كما أوىل اليونانيون اهتماما واحتراما املكتبة كانت تعترب مكان إنعاش الرو

كبريين للرجل الذي حيفظ الكتب ويشرف على املكتبة كما أن لظهور اإلسالم دور كبري يف 

تطوير مفهوم املهنة املكتبية ولقد استعملت تسمية البيت للداللة على املكتبة مثل بيت احلكمة يف 

تالزم تطور مهنة املكتيب مع خمتلف التطورات اليت عرفتها املكتبة بغداد ودار احلكمة يف مصر ولقد 

  .والقائم على املكتبة وحارس املكتبة وأمني املكتبة

كما يسمون يف التقليد الربيطاين حىت اليوم القائم بأمر الكتاب يف املتحف الربيطاين احلارس 

)Keeper (للداللة على مهمته يف احلفاظ على الكتاب.)1(  

قت احلايل أصبح املكتيب يعرف باسم أمني املكتبة وهو مصطلح مترجم إىل العربية من يف الو

ولقد أضيفت كلمة أمني مكتبة ) Bibliothécaire(والفرنسي ) Librarian(املصطلح اإلجنليزي 

ولكن استخدامات كلمة أمني يف اللغة العربية ارتبط بأمني "للداللة على املهام اليت يقوم ا املكتيب 

وهذا املعىن هو ... واملعىن أنه الكاتب املسؤول عن السجالت... املخازن وأمني احملفوظات إخل

أبعد ما يكون عن وظيفة املسؤول عن خدمة الكتب واملعلومات العلمية باملكتبة ومراكز 

املعلومات، إذ أن عمله ليس كتابيا أو روتينيا، ولكنه يتصل باحملتوى الفكري والعلمي والفين 

  )2(."طبوعات بالدرجة األوىلللم
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لقد تغريت الصورة التقليدية اليت عرفت ا مهنة املكتيب ومل يعد أمني املكتبة جمرد حارس 
على حمتويات املكتبة أو وسيطا بني الكتاب والقارئ بل أصبح املكتيب يعاجل اإلنتاج الفكري 

  .وينظمه ويضع أجنع الوسائل حلفظه واسترجاعه عند احلاجة
ورت مهنة املكتيب بصفة واضحة وأصبحت مهام املكتيب تقوم على أسس علمية وتقنية لقد تط

وهو أخصائي يف املعلومات على درجة من التأهيل العلمي والتدريب العملي يسمح له بإرشاد "
األستاذ اجلامعي واملعلم املدرسي والطالب واجلمهور العام على اختالف مستوياته التعليمية 

  )1(."أن هذا األمني مستشار املعلومات ضمن فرق البحوث والدراسةوالثقافية، أي 
  قيـالوثائ 2.1

يعرف أخصائي الوثائق بأنه الشخص القائم على حفظ الوثائق وتنظيمها اعتمادا على 
عمليات إدارية وفنية يهدف من خالهلا إىل تيسري استرجاع الوثيقة عند احلاجة واستعماهلا لغرض 

ستعمال ئقي اخلبري الذي يدرس الوثيقة وحيقق يف جوهرها ليقرر صالحيتها لالكما يعترب الوثا. ما
ألن ليس كل ما يكتب يعترب وثيقة، هلذا فإن العمل الذي يقوم به الوثائقي خيضع خلطة مرسومة 
وهادفة فهو يقوم بفهرسة الوثيقة وتصنيفها ليقوم بعد ذلك بتخزينها أو حفظها لتصبح مادة صاحلة 

  .ن أجل حتقيق غرض إداري أو علمي يف الوقت احلاضرستعمال ملال
إن اهلدف من عمل الوثائقي هو تيسري استعمال املعلومات اليت توجد يف الوثيقة اليت "

أصبحت وعاء حيمل معلومات ذات قيمة علمية مثل الدوريات والنشرات والتقارير واملواصفات 
    )2(."اخلطيةتراع وما كان مماثال هلا من املدونات خوبراءات اال

وهناك من يفرق بني عمل املكتيب وعمل الوثائقي من خالل مقاييس وأهداف العمل الذي 
يقومان به ويف هذا اإلطار ينظر البعض من املتخصصني إىل الوثائقي بأنه ضابط املعلومات حيث 

سجالت  يقوم بتجميعها وضبطها وهو خيتلف يف هذا املقام عن املكتيب الذي يهتم بأساليب تداول
املعرفة وتوفريها للمستعملني واألكيد هو أن عمل الوثائقي يدخل ضمن اخلدمات العلمية اليت تعاجل 
املعلومات وتضعها يف متناول املستعمل وهو يف هذا الدور يلتقي مع مجيع العاملني يف ميدان 

علومات سواء املكتبات ويتقاسم معهم نفس الوسائل اليت تؤدي مجيعا إىل خدمة من يبحث عن امل
  .كان شخصا أو هيئة

                                                           
1

 .76.ص. السابقاملرجع . أمحد��ر،  ـ 
 .383.ص. 1988دار املريخ، : الرياض . املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات. مدأمحد حمالشامي،  ـ 2



 ر مهنةتطو :اتمن املكتيب إىل أخصائي املعلوم: الفصل الثالث

 

  

وباحلقيقة ومهما تضاربت اآلراء حول املهنة اليت يقوم ا الوثائقي ومدى ارتباطها بعلم "
املكتبات؟ أم انفصاهلا عنه ؟ فهي تؤكد أن التوثيق ما هو إال جانب من علم املكتبات، إال أن له 

ن النظم املكتبية هذه الطبيعة اليت جيب خاصيته وطبيعته ودراساته اخلاصة حيث تنطبق عليه أكثر م
  )1(."أن يدركها الوثائقي ويعمل يف ضوئها

  فياألرشي 3.1

األرشيفي هو املتخصص يف مهنة األرشيف وهو عادة ما يقوم حبفظ خمتلف الوثائق احلافظة 

مهنة للمعلومات قصد اإلفادة العلمية منها أو للقيمة التارخيية اليت متيز تلك احملفوظات وتنتشر 

ق يف ظرف معني لتعود إليها يف مرحلة يف اإلدارات اليت تستعمل الوثائاألرشيفي على اخلصوص 

زمنية الحقة وهو ما يستدعي وجود أخصائي يف األرشيف يقوم ذا العمل املعقد الذي حيتاج إىل 

ية وثقافية التنظيم والدقة، كما جند األرشيفي يعمل يف املتاحف اليت حتوي وثائق ذات قيمة تارخي

  .مرتبطة بتاريخ الوطن ومتثل ذاكرة األمة

ويعرف األرشيفي كذلك بأنه الشخص املسؤول الذي يعمل يف أحد األنشطة أو أكثر من "

أنشطة األرشيف مثل الفرز والتنظيم، اإلضافة والقيد، احلفظ والصيانة، الترتيب والوصف، تقدمي 

   )2(."وثائقاخلدمات املرجعية للباحثني واملعارض ونشر ال

كما توجد بعض التعريفات على أساس املهام اليت يقوم ا األرشيفي ومن بني هذه 

القيم على السجالت والوثائق وهو الذي يوفرها للباحثني عند الطلب كما يشرف "التعريفات أنه 

على تقوميها والتخلص منها وحفظها وصيانتها وترتيبها ووصفها وخدمات املعلومات واملعارض 

   )3(."كذلك نشرهاو

لقد تطور مفهوم العمل األرشيفي بدوره حيث أصبح من مهام األرشيفيني وضع وسائل 

البحث العلمية يف خدمة املستعملني يف مراكز أرشيف متخصصة وباستعمال الوسائل واملعدات 

ا أصبح سترجاع خلدمة البحث العلمي، والتارخيي، هلذالتكنولوجية احلديثة للمعاجلة والتخزين واال

األرشيفي يعرف مبستشار البحث وعمله متنوع وثري، حيث ال يقتصر على اال اإلداري فقط، 
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بل تطور إىل حد كبري فهو أصبح يتعامل مع الباحث واملؤرخ ويعمل بأساليب ومناهج مع مناهج 

  .املكتيب يف املكتبات اجلامعية ومراكز البحث والتوثيق

ئمني بنشاط أو عمل ما ينتمون إىل مهنة املكتبات هناك مجلة من العناصر جتعل القا
  :واملعلومات وتتمثل يف

  .تقدمي خدمة إىل اجلمهور بكل فئاتهـ 

  .جود تقنيات عمل ومهارات تستوجب اكتساا من طرف املهينو ـ 

  .توفر إنتاج فكري أو مادة علمية حتتاج إىل املعاجلة ـ 

  .أصحاب املهنة وجود قواعد أخالقية وسلوكية تنظم عالقات ـ 

  .وجود نصوص قانونية حتدد احلقوق والواجبات املهنية ـ 

واخلالصة أن كل من يزاول نشاطا يف مؤسسة توثيقية وكان مؤهال تأهيال علميا هو 

فإذا كان للمعلومات يف هذا العصر دورها احليوي فال شك أن احلاجة ماسة "أخصائي معلومات 

  .والقادرة على تصميم وتطوير وتشغيل وإدارة نظم املعلوماتصر البشرية املؤهلة اوضرورية للعن

  لتطور التارخيي للمهنة املكتبيةا  2

تعد املهنة املكتبية من أقدم املهن اليت عرفتها البشرية حيث ارتبط ظهورها بظهور املكتبات 

افات الشعبية القدمية اليت كانت حتوي خمتلف األوعية القدمية والتارخيية اليت ميزت احلضارات والثق

املتعاقبة، هلذا فإن مصطلح املكتيب تغري وتطور عرب العصور وذلك ارتباطا ومتاشيا مع تطور مفهوم 

  .املكتبة

لقد اختلف مفهوم املكتبة وتطور مدلوهلا عرب العصور، وذلك ألن املكتبات القدمية مل تكن "

 .وطرق تنظيمهاكاليت نراها هذه األيام من حيث تعددت أنواعها وتطورت خدماا 

  احلضارات القدمية 1.2

فالسومريون مسوها بيت اللوحات الكبري ألنه كانت مليئة باأللواح الطينية، أما الفراعنة فقد 

أطلقوا عليها قاعة كتابات مصر أو مكان إنعاش الروح وإذا انتقلنا إىل اليونان لوجدنا كلمة 

)Bibliotheca (ملكان الذي توضع يف الكتب، وال تزال الكلمة للداللة على املكتبة والكلمة تعين ا

وتعين ) Libri(شائعة يف فرنسا والدول اليت تتكلم الالتينية، أما الرومان فقد استعملوا كلمة 

واليت تعين كلمة للبحث واملطالعة وتعترب كلمة ) Library(الكتاب نفسه ومنها جاءت كلمة 
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إال يف القرن التاسع عشر فقد استخدم العرب  مكتبة كلمة حديثة يف العامل العريب ومل تستخدم

  )1(."كلمة دار وكلمة خزانة وكلمة بيت للداللة على املكتبة

لقد كان من الضروري أن يتوىل جمموع من األشخاص القيام على املكتبات والسهر على 
ألشكال األوىل احلفاظ عليها وعلى حمتوياا من الكنوز التارخيية اليت أجنزا يد اإلنسان منذ ظهور ا

وليس من السهل حتديد املكان والزمان الذي ظهرت فيه الكتب واملكتبات ولكن من "للكتابة 
املؤكد أن نشوء املكتبات قدمي قدم الكتابة، فقد كان اختراع الكتابة حدثا هاما يف تاريخ اإلنسانية 

أخذ يستخدمها يف وعامال من عوامل نشوء احلضارات القدمية وبعد أن عرف اإلنسان الكتابة 
التعبري عن حياته وأفكاره، مث حاول أن جيمع ذلك يف أماكن معينة من املعابد والقصور امللكية 

  )2(."وبعض الدور اخلاصة

  احلضارة العربية اإلسالمية 2.2

ارتبط تاريخ املهنة املكتبية واملكتبيني يف احلضارة العربية اإلسالمية بتاريخ املكتبات واملعروف 
رب قبل اإلسالم مل يهتموا بالتدوين، فقد اعتمدوا أساسا على الذاكرة واحلفظ وهلذا مل يكن أن الع

لديهم سجالت مدونة أو ما يشكل مكتبة وميكن ربط ذلك بنمط احلياة البدوية واألمية اليت 
كانت منتشرة قبل اإلسالم، إضافة إىل انعدام مواد جيدة للكتابة ماعدا الكتابة على عظام 

  . نات والرق وسعف النخلاحليوا
به  االهتماملقد كان يء اإلسالم ونزول القرآن الكرمي أثر كبري يف ظهور التدوين وبداية 

وكانت البداية بتدوين القرآن وهلذا يعترب كتاب اهللا هو أول نص باللغة العربية ظهر على شكل 
  .كتاب باملفهومني العلمي واملادي الذي نعرفه عن الكتب

ولقد . لتدوين احلديث النبوي الشريف أثرا إجيابيا يف تطور التدوين عند املسلمنيكما كان 
ظهرت أوىل املكتبات اإلسالمية وازدهرت يف العصر العباسي نظرا الزدهار حركة التأليف 

   )3(.وتشجيع العلماء وانتشار صناعة الورق وكذلك لتطور مهنة الوارقني
أوىل املكتبات يف اإلسالم أدى إىل ظهور فئة من القائمني ومما جتدر اإلشارة إليه هو أن ظهور 

  :على املكتبات ومحاية وفرز حمتوياا مثل
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  .مكتبات املساجد والقائمني على األلواح واملصاحف وتغليفها وترميمها ـ 

  .مكتبات اخللفاء حيث كانت جتمع أمهات الكتب من اهلدايا واهلبات ـ 

ضارة بكوم أصحاب ثقافة واسعة وإهلام كبري مبختلف العلوم ومتيز املكتبيون األوائل يف احل

  .كالفلسفة والدين والطب
وميكن القول بأن املهنة املكتبية يف البالد العربية اإلسالمية سايرت تطور ورقي احلضارة 

  .اإلسالمية واحنطت وتقهقرت باحنطاطها
  :وميكن تلخيص هذه املراحل فيما يلي

  .التدوين مع نزول القرآن وتدوين احلديثبداية الربوز مع ظهور ـ 
  .مرحلة النمو والتطور يف العصر العباسيـ 
   )1(.حنطاط ابتداء من القرن السابع اهلجريمرحلة التقهقر واالـ 

ومنذ ذلك الوقت استمرت املهنة املكتبية يف التخلف بل الغياب الكلي خاصة بعض تعرض 
مار حىت جاء القرن العشرين وظهرت حركات التحرر ستعمعظم البالد العربية ملختلف أشكال اال

وبعد استقالل ) لبنان ومصر(يف الوطن العريب واإلسالمي ودخلت الطباعة خاصة يف املشرق العريب 
الدول العربية ظهرت املدارس واجلامعات وبدأ تكوين املكتبيني وتطورت املكتبات مبختلف أنواعها 

هتمام وبدأ التفكري يف العاملني مبختلف املكتبات ومن مثة االوهذا أدى إىل ظهور املهنة املكتبية 
  .باملهنة من جديد

  ا وأمريكابوأور 3.2

بالنسبة ألوروبا، فلقد ركدت احلياة العلمية والفكرية خاصة بعد اجتياح اإلمرباطورية 
وماين ومل الرومانية من قبل الربابرة فزالت املكتبات اليت كانت حتتفظ خالصة الفكر الالتيين والر

  .تسلم إال املكتبات املوجودة يف اإلدارة والكنائس
ويف الوقت الذي كانت البالد اإلسالمية تنعم خالل العصور الوسطى بالرقي واملدارس 
واملكتبات كانت أوروبا تعيش ظالم اجلهل حتت ظل املسيحية وسيطرة الكنيسة على احلياة 

  )2(.العامة
 فرنساإلصالحات يف أوروبا وظهرت اجلامعات يف يف القرن احلادي عشر ظهرت بعض ا
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وإيطاليا وبريطانيا وبدأت سيطرة الكنيسة يف الزوال، ويف القرن الرابع عشر جاءت النهضة 
ن على مكتبات اإلدارة واألوروبية وبدأت احلياة العلمية تتطور فظهرت املكتبات وظهر القائم

  .والكنائس واجلامعات
وشهد القرن السابع عشر " غوتنربغ"الطباعة على يد األملاين يف القرن اخلامس عشر ظهرت 

  ).م1642فرنسا ـ م  1659برلني ـ  م 1602أوكسفورد (ظهور العديد من املكتبات الوطنية يف أوروبا 
قامت الثورة الفرنسية وظهرت مكتبات اجلامعات واملكتبات العامة ووظف املكتبيون أو  1789يف ـ 

   )1(.باتالقائمون على هذه املكت
بعد احلرب العاملية الثانية أي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر تطورت املهنة املكتبية 
بوترية سريعة يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وشهدت هذه الفترة تطور التأهيل املهين 

املكتبية يف اخلمسينيات  هتمام باملهنةهتمام باملهنة املكتبية تواصل االللمكتبيني وتواصل تزايد اال
وبدأ ظهور التدريس والتدريب يف املكتبات واملعلومات وصدور الكتب واالت وعقد الندوات 

  .واملؤمترات وعلى سبيل الذكر ال احلصر نقدم بعضا من هذه النشاطات
  .جامعة كيس وسترن ريزيرف أول مركز أكادميي للبحث يف علم املعلوماتتنشئ  1956ـ 
اية صدور جملة تعليم املكتبات وكانت مطلوبة جدا يف أوساط املكتبيني وعنواا األصلي بد 1960ـ 
)Journal Of Education For Librarianship.(  
  ).Graduate Library School(عقد مؤمتر يف جامعة شيكاغو باملؤسسة املسماة  1964ـ 

املكتبية وتشارك يف تنظيم  ومع حلول السبعينات أصبحت العديد من املؤسسات تم باملهنة
أسالك العاملني باملكتبات ومراكز التوثيق ومن بني هذه املؤسسات جند اجلامعات والكليات 

املكتبية وشركات املعلومات كما سامهت يف  واإلحتادانواملدارس العليا وكذلك اجلمعيات العلمية 
  )2(.اإلقليمية والدولية اإلحتادانهذه العملية 

  عريب مل الاالع 4.2

باملهنة املكتبية وتدريس علم  االهتماميف العامل العريب كانت مصر من الدول السباقة يف 
باملكتبيني  االهتماميف الدعوة إىل  1944املكتبات وسامهت اجلمعية املصرية للمكتبات سنة 

رض وتأهيلهم والتحسيس مبدى أمهية فتح أقسام لتعليم املكتبات واملعلومات ومت ذلك فعال يف أ
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، 1981الواقع، ففي بداية الثمانينات افتتح قسم الوثائق واملكتبات بكلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية 
وهو ما مسح بتكوين  )1(.، وثالث يف بين سويف وأخريا يف طنطا1982مث قسم آخر يف حلوان سنة 

بية يف مصر ويف وخترج العديد من الدفعات من املكتبيني واملوثقني وهذا بدوره دعم للمهنة املكت
  .العامل العريب

ولقد سلكت معظم الدول العربية الطريقة نفسها يف القيام والنهوض باملهنة املكتبية وذلك 
بفتح أقسام جامعية متخصصة وسن قوانني للمهنة املكتبية وهو ما يعتربه املختصون بداية لتاريخ 

طويل ناتج عن الظروف التارخيية املهنة املكتبية يف العصر احلديث بالوطن العريب بعد غياب 
  )2(.والثقافية اليت ميزت العامل العريب يف العصر احلديث االستعمارية

  ظيفة التعليمية للمهنة املكتبيةالو 3

إن املهنة املكتبية وعكسا للتصور التقليدي تدخل ضمن العملية التعليمية وأحد عناصرها، 
واملكتبيني التعليمي فإننا سنجد املكتبة واملكتيب  وإذا أخذنا باملفاهيم احلديثة لدور املكتبات

  .، املتوسطة واجلامعية على حد سواءاالبتدائيةحاضران يف كل املراحل التعليمية 
ولنعرف هذا الدور البيداغوجي التربوي للمكتيب واملكتبة نتعرض إىل الوظيفة التعليمية 

  .ودورها يف املدرسة واجلامعة

  تيب يف املكتبات املدرسيةي للمكالدور التعليم 1.3

يلعب املكتيب دورا هاما يف العمل التربوي والتعليمي باملدرسة، فهو يشارك إىل جانب 
  :املعلمني واملدرسيني يف كل األنشطة من أمهها

  .مساعدة التالميذ على استعمال املكتبة وحثهم وتشجيعهم على القراءة واملطالعةـ 
ساعدم على البحث عن املعلومات واملواد العلمية يف خمتلف توجيه التالميذ داخل املكتبة ومـ 

  .األوعية
مشاركة املعلمني يف اختيار وانتقاء املقتنيات اجلديدة باملكتبة املدرسية وجعلها تتماشى وختدم ـ 

  .املقررات التعليمية
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الحقة، أي مساعدة التالميذ على التعامل مع املكتبة والتردد عليها يف املستويات الدراسية الـ 
مساعدم على التعود عليها واكتساب الثقافة املكتبية ولكي يكون املكتيب ناجحا يف تأدية مهامه 

كثريا ما يقال أن "ونقصد هنا املكتيب يف املكتبة املدرسية جيب أن يتميز بصفات وخصائص معينة و
لتالميذ ومن مث ينبغي أن بتدائية تؤثر تأثريا مباشرا على اشخصية أخصائي املكتبة يف املدرسة اال

يكون األخصائي قدوة صائبة للتالميذ يؤمن بقيمة الكتاب واملكتبة وأثرها الفعال يف خلق أجيال 
  )1(."صاحلة ذات شخصية سوية

  :ومن أهم الشروط والصفات اليت جيب توفرها يف املكتيب باملكتبة املدرسية نذكر
  .نسبة للتالميذالدراية بدور املكتبة املدرسية وأمهتيها بالـ 
  .اكتساب ثقافة يف علم النفس التربويـ 
  . اإلملام مبعرفة واسعة لكتب األطفال ومؤلفيها ودور النشر املتخصصة يف طباعتهاـ 

بناء على كل املعطيات السابقة واملتعلقة باملكتيب يف املدرسة ودوره التربوي فيها والصفات 

ا وبالعاملني فيها  واالهتماموير املكتبات املدرسية اليت جيب أن يتميز ا تربز احلاجة إىل تط

يمي لومتكينهم من الوسائل واإلمكانيات اليت حيتاجون إليها يف عملهم كما تربز بوضوح الدور التع

  .للمكتيب وملهنته

  ي للمكتيب يف املكتبات اجلامعيةالدور التعليم 2.3

  .توظيف كل مصاحلها لتحقيق هذا اهلدفتنطلق اجلامعة يف تأدية رسالتها التعليمية من مبدأ 

واملكتبة اجلامعية هي واحدة من هذه املصاحل أو املؤسسات اليت تبين خدماا على فلسفة تعليمية أو 

والتعلم مل يعد يقتصر على الدروس النظرية واحملاضرات وإمنا اتسعت دائرته لتشمل " التعلم"مبدأ 

  .املكتبة ودور املكتيب فيها

 يف اجلامعة مبساعدة الطالب والباحث على الوصول إىل املعلومات العلمية، بينما يقوم املكتيب

يقوم األستاذ اجلامعي بتقدمي املعلومات يف حدود املقررات واملقاييس املدرسة، والفرق الذي 

نالحظه للوهلة األوىل بني عمل األستاذ واملكتيب يف اجلامعة هو أن األول يتقيد يف التدريس 

علوم، (أساسني، أوهلما التخصص أي أنه يقدم معلومات يف مادة أو موضوع متخصص بعنصرين 
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حسب ختصص القسم أو الكلية، أما العنصر الثاين ...) ، إخلاجتماعيةتكنولوجيا، طب، علوم 

  .الذي يتقيد به فهو املقررات اليت حتدد بدقة املواضيع اليت تقدم للطالب

الوصول إىل املعلومات اليت يطلبها مهما كان اختصاصه، أما املكتيب فهو يساعد الطالب على 
كان يعمل يف مكتبة جامعية مركزية جييب على طلبات املستعملني من كل التخصصات املختلفة 

يف عمل املكتيب   )Pluridiciplinarité(ت صصاا يتحقق مبدأ تعدد التخاملوجودة باجلامعة وهن
  .باجلامعة

كبرية يف استخدام املكتبة اجلامعية خاصة يف السنة األوىل  وعادة ما يصادف الطالب صعوبات

عندما يكون جديدا يف انتمائه إىل الوسط اجلامعي وحىت إذا اعتاد استعمال املكتبة أثناء دراسته 

  .الثانوية فإن ذهوله يكون كبريا أمام العدد اهلائل من األوعية املكتبية املتراكمة يف املكتبة اجلامعية

الصعوبات اليت قد تؤدي أحيانا إىل عزوف الطالب عن املكتبة، سارعت بعض  ولتفادي هذه

واإلعالم وهي مصاحل ذات  واالستقبالاملكتبات اجلامعية إىل تكوين ما يسمى مبصلحة اخلدمات 

عالقة مباشرة مع رواد املكتبة، وخاصة اجلدد منهم واهلدف هنا هو إزالة احلواجز النفسية 

لومات عن املكتبة والتعريف مبرافقها وأقسامها وكذلك برصيدها للمستعملني وتقدمي مع

  )1(.وخدماا

مل تعد املكتبات اجلامعية تكتفي يف دورها التعليمي بتوفري املعلومات للمستعملني وتقدمي 

اخلدمات املكتبية املعهودة، بل أصبحت تقدم تعليم استخدام املكتبة ومصادر املعلومات، وهناك 

أجريت يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا حول تدريس استعمال دراسات متعددة 

املكتبة من طرف مكتبيني مؤهلني وكان ذلك يف جامعة برادفورد اإلجنليزية، أين تعطي للطالب يف 

املرحلة اجلامعية األوىل دروس عن كيفية استخدام املكتبة وطلب املعلومات لطالب الدراسات 

عضاء هيئة التدريس باجلامعة حيث يقوم املكتيب املدرس بتقدمي حماضرات عن العليا وحىت أل

استخدام املكتبة والبحث، فيشرح األساليب الفنية اليت على الباحث استعماهلا يف الببليوجرافيات 

والكشافات واملستخلصات، كما تتضمن تعليم الطالب نظم التصنيف اليت تسهل له اإلحاطة 

إليها، ولإلشارة فإن الطالب سواء يف مستوى التدرج أو ما بعد التدرج  باملعلومات والوصول
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مطالب بتقدمي حبوث حول املواضيع املكتبية اليت درسها، حيث تأخذها اهليئة التدريسية بعني 

   )1(.يف التقييم العلمي للطالب االعتبار

  فاهيم احلديثة للمهنة املكتبيةامل 4

يف خمتلف املؤسسات التوثيقية كاملكتبات العامة لقد تطورت وظائف ومهام العاملني 
واملكتبات املدرسية واجلامعية املتخصصة ومراكز التوثيق، باإلضافة إىل مؤسسات ومراكز 
األرشيف وظهرت أنشطة جديدة تفرعت عن الوظائف القدمية اليت ميارسها املكتبيون وموظفو 

والتكشيف وهي مهام نوعية ختصصية ولقد احملفوظات كأعمال البيبلوغرافيا والتحليل الوثائقي 
استفادت املهنة املكتبية كغريها من املهن من التطور التكنولوجي يف وسائل العمل وظهور األوعية 
والوسائط اجلديدة، وكان لتطور اإلعالم اآليل وظهور أجيال جديدة من احلواسيب واآلالت، 

كبري يف تطور مفهوم املهنة املكتبية، حيث أن الدور الاملعلومات باإلضافة إىل منو شبكات وأنظمة 
ة اءاملعلومات أصبحت تشكل العملة األساسية املتداولة بني املؤسسات املتخصصة فأصبحت الكف

يف املعاجلة والسرعة يف البحث والتنفيذ هي اليت حتدد مستوى املؤسسات العاملة يف قطاع 
لني يف قطاع املكتبات واملعلومات، حيث املعلومات وهو ما أدى إىل ظهور جيل جديد من العام

  .ظهرت تسمية أخصائي املعلومات أو خبري املعلومات

  أخصائي املعلومات  1.4

وظيفة اتصال ومعايشة ذلك أن العمل يف ميدان املعلومات " ة أخصائي املعلوماتتعد وظيف
ن ومنتجي هو قبل كل شيء عمل مجاعي، زد على ذلك، فإن العالقات الشخصية مع املستفيدي

املعلومات هلا التأثري احلاسم فيما يتعلق بكفاءة اخلدمات، والبد أن يكون خبري املعلومات قادرا 
على فهم اآلخرين وكسب ثقتهم واملشاركة يف احلياة اجلماعية وباختصار أن يكون قادرا على 

التعبري  مع اآلخرين، ويستوجب هذا اجلانب األخري مهارة لغوية وقدرة على االتصالحتقيق 
  )2(."على حد سواء وشفهياالواضح واملتناسق كتابيا 

كما أن التأهيل بالنسبة ألخصائي املعلومات البد أن يكون مبنيا على تكوين علمي وأكادميي 

تكتسب من خالله املقدرة لدى املتكون على استعمال الوسائل احلديثة ملعاجلة املعلومات سواء 
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سة أو لتسجيلها وحفظها يف األوعية اجلديدة واملقدرة على التعامل بالنسبة للفرز والتصنيف والفهر

  .معها والوصول إليها ونقلها وبثها وتبادهلا

إن أهم ما مييز حاضرنا هو تسميته بعصر املعلومات، أي العصر الذي أخذت فيه املعلومات 

ات ودرجات جزءا كبريا من حياة اإلنسان واهتماماته وأصبحت املعيار الذي تقاس به مستوي

وهناك أيضا صناعة وجتارة " االقتصاديةاألشخاص واتمعات وحىت الشركات والتجمعات 

املعلومات اليت تشكل جزءا ال يستهان به اآلن يف اقتصاديات األمم املتقدمة، مث هناك أيضا 

رتبطة مؤسسات أو مرافق املعلومات اليت يناط ا عمليات اجلمع والتنظيم والتحليل واخلدمات امل

ا للجيل احلاضر وحفظها لألجيال القادمة ويقف وراء كل ذلك  االنتفاعباملعلومات دف إتاحة 

  )1(."العنصر البشري مبا ميلك من خواص فريدة وهبها اهللا له

إن أمهية أخصائي املعلومات تزداد يوما بعد يوم وجيد كل من ينتمي إىل مهنة املكتبات 

ات كبرية تلزمه بالتأقلم مع كل ما هو جديد سواء تعلق ذلك خبطط واملعلومات نفسه أمام حتدي

العمل ومناهجه أو بالتحكم يف الوسائل التكنولوجية اجلديدة، ليتمكن من تأدية رسالته كاملة يف 

عامل اختلف كثريا عما كان عليه من قبل، إنه عامل تكنولوجيا املعلومات املتقدمة ... عامل متغري

  .تصال البعيدة املدىتكتالت املعلوماتية وشبكات االوالفائقة، عامل ال

وميكن أن نلخص مجلة املهام اجلديدة ألخصائي املعلومات يف البيئة املعلوماتية السائدة حاليا 

  :يف كونه

) Sites web(حيث يقوم بإنشاء قواعد للمعلومات ويصمم مواقع ويب : تامعاجل املعلومـ 

  .ين على اخلط كما يقوم بالتكشيف واالستخالص اإللكتروينوينظم املعلومات ويبثها للمستفيد

حيث يقوم مبساعدة املستفيدين وتدريبهم على تقنيات البحث عن : مدرب للمستعملنيـ 

  ). اإللكترونية(املعلومات يف خمتلف املصادر الورقية والالورقية 

ة املكتبة يقوم بوضع نظم للمعلومات مبا يتماشى مع سياس: مسري لنظم املعلومات ـ

  .وأهدافها

حيث يشرف على تسيري نظام املعلومات من اجلانب التقين املتصل : مهندس املعلوماتـ 
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كات وهذا جمال متصل كما يشرف أيضا على احلواسيب ومعدات االتصال والشب. بعلم املكتبات

  .يلباإلعالم اآل

اللغوية، وهذا حيث يعمل على مساعدة املستفيدين على ختطي احلواجز : مترجم علميـ 

  .يستدعي منه أن يكون متقنا للغات األجنبية

حيث يقوم مبساعدة املستعملني يف احلصول على املعلومات واملواد : وسيط املعلوماتـ 

  .املعرفية مبختلف أشكاهلا

وهو خبري يف جمال موضوعي حمدد حيث يدرس طلبات الرواد من : خبري املعلوماتـ 

  .إىل مصادرها وكيفية الوصول إليها األوعية املكتبية مث يرشدهم

أي أنه يتوىل مسؤولية التخطيط والتنسيق والضبط لربامج املعلومات : مدير املعلوماتـ 

  .واملوارد البشرية واملالية الالزمة

  ن أخصائي املعلوماتتكوي  2.4

املكتبات التكيف مع النمط اجلديد من التكوين وتبحث عن الدور حتاول معاهد وأقسام 

ذي جيب أن تأخذه أقسام املكتبات واملعلومات ملواجهة التغريات اليت طرأت على املهنة املكتبية ال

  :وذلك مبراعاة العناصر التالية

التحول التام يف دور املكتيب التقليدي من إرشاد املستفيد إىل املواقع الصحيحة للكتب على الرفوف ـ 

  .إىل الدور اجلديد ألخصائي املعلومات املطلوبة

  .االجتاهات احلديثة يف التعليمـ 

التطورات يف خزن البيانات وقدرات اإلرسال واالتصاالت قد أثرت على حمتويات املناهج الدراسية ـ 

إذ تتطلب مسايرة هذه التغيريات نوعا من التحدي يف التعليم خصوصاً بالنسبة ملقررات . أيضاً

  .تقليدية احملتوى

  .طط الدراسية، اليت بررت مع التكنولوجيا املتطورة التغيريات يف املناهج واخل ـ 

هذا التدفق دفع العديد من أقسام املكتبات واملعلومات إىل تعزيز مناهجها مبقررات مساندة 

على ذلك أصبحت نتائج التغيري واقعاً  وبناء من تلك األقسام املنافسة إلحداث التكامل املعريف

ات تدرجيياً إىل التحول معه من خالل االشتراك بالدوريات تسعى أقسام وكليات املكتبات واملعلوم



 ر مهنةتطو :اتمن املكتيب إىل أخصائي املعلوم: الفصل الثالث

 

  

اإللكترونية وشبكات املعلومات واالرتباط بتلك الشبكات كمواقع وليس كمستفيد فحسب، 

  )1(.والتفكري اجلاد بشأن التحول حنو املكتبات اإللكترونية

املكتبات ويقف تكوين املكتبيني يف مواجهة هذه التطورات والتغريات، إذ جتد أقسام 
ومعاهدها اجلامعية نفسها مضطرة إلعادة النظر يف منطلقاا، وأهدافها، ومناهجها، ووسائلها، 
وطرق التدريس فيها، حىت تواكب ذلك كله، وحىت يتمكن اخلرجيون من رفع التحديات اليت 

ملطالب  لذلك البد من تغيري أهداف التكوين، وأنواعه، ومستوياته، وجعلها مسايرة. تواجه مهنتهم
فعلم املكتبات اليوم هو . العصر، مع إعطاء التدريب والتطبيق امليداين القدر األعظم من االهتمام

علم تطبيقي أكثر من أي شيء آخر، وهو يف هذا اال حباجة إىل تكوين يف عدة مستويات 
تطبيقية، واجتاهات، فضال عن التكوين املستمر، والتخفيف من الدروس النظرية حلساب الدروس ال

مع التركيز على املوضوعات اليت تتصل بتكنولوجيا املعلومات احلديثة، ووضع طرق جديدة، وبناء 
إنه حتديث يف األهداف، واحملتوى، والتنظيم، واملوارد البشرية . نظم مكتبات وظيفية مالئمة

ستويات املؤطرة، والتجهيزات املعتمدة، ووضع خمططات برامج واعية مرنة فعالة قصد دعم امل
الكيفية للدارسني، ومتكينهم من مواكبة سوق العمل، الن التكوين العادي والثابت، مل يعد حيقق 

والبد من إعادة النظر يف نظام الشهادات املمنوحة، فضال . مطالب هذه السوق املتغرية باستمرار
رة، وإدخال فروع عن حتديث جوانب الدراسة، لتكون أكثر ارتباطا بوظائف املهنة املكتبية املعاص

جديدة ختص اقتصاد املعلومات، بعد التعرف على احلاجات اإلصالحية املطلوبة يف هذا اال، من 
حيث املضمون، والشكل، كل ذلك يف ضوء وظائف املهنة املكتبية اجلديدة، ومن بينها توفري 

من املكتبات، الوصول إىل املعلومات اآللية، واستكشاف املعلومات، كذا تكوين املستفيدين 
وتصميم املواقع لنشر املعلومات آليا، مث الوساطة نيابة عن املستفيدين، وتقييم املعلومات املنشورة، 
وتنظيم املعلومات عرب الفهارس اآللية والتكشيف اآليل، ووضع املخططات والسياسات حول 

حلديثة، اليت تدعم التكوين قضايا املعلومات، إىل غري ذلك من املهام العلمية واإلدارية التنظيمية ا
   )2(.بصورة مباشرة أو غري مباشرة
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  علوماتجمتمع امليف علم املكتبات وحتديات التكوين  3.4
أمام جمموعة من التحديات عليه جماتها إن أراد  علومايتاتمع املظل  يقف التعليم العايل يف

  . أن يستمر ويتقدم
علت املعلومات تنتقل بسرعة خارقة، ووضعت ، اليت جوهناك حتدي الثورة التكنولوجية

كوكبنا مبا فيه من مراكز حبث، وجامعات، وبنوك معلومات، ومكتبات، وأخبار، ومعارف، حتت 
تصرف الباحثني أينما وجدوا، يف وقت قريب جدا من وقت اإلرسال، وهنا جيب على التكوين 

أن خيرج الكوادر القادرة على التحكم العايل، ويف مقدمته التكوين يف علوم املكتبات واملعلومات 
يف هذا السيل العارم من املعلومات وتقدميه لآلخرين، يف عصر بدأت فيه الدراسات اجلامعية 
التقليدية برمتها تتراجع حلساب الدراسات اجلامعية االفتراضية وجامعة انترنت، اليت أصبحت تقدم 

  .مائة فصل دراسي وكلية علميةاليوم خدماا عن بعد ألكثر من ثالثني جامعة وسبع
وال يقل حتدي الشبكات احمللية واملكتبات االفتراضية عن التحديات السابقة الذكر، بعد أن 
بدأت املكتبات بعامة واملكتبات اجلامعية خباصة تقف يف هذا العصر الرقمي أمام وظائف جديدة، 

، واملعلومات الرقمية عرب ومطالب متغرية، تقوم أساسا على استخدام الوسائط اإللكترونية

وتوجيهيهم إلكترونيا ، الشبكات احمللية والدولية، وسحب أرصدة املكتبات إىل طرفيات املستفيدين
وتواجه املكتبات يف هذا اال حتدي . إىل مكتبات أخرى، ومراكز وبنوك معلومات حملية ودولية

املعريف، حىت تصبح أشبه مبصرف اموعات يف عامل النشر اإللكتروين، والتحدي االقتصادي و
  .معلومايت متجدد

ومبا أن البحث العلمي هو اليوم عماد اجلامعة، وأساس تطويرها، لذلك توجب عليها توفري 
الظروف املالئمة للباحثني، والشروط املطلوبة، والدعم املعلومايت الالزم، بغية ربطهم باحلداثة 

 تكوينا حديثا ميكنهم من مواجهة هذه التحديات، وهذا يتطلب وجود مكتبيني مكونني. واملعاصرة
   )1(.والوقوف إىل جانب اجلامعة السعي لتحقيق أهدافها

   تكوين املستمرال 4.4
وين الذي يستفيد منه العمال الذين ميارسون يف قطاعات أو كلتكوين املستمر هو ذلك التا

احلاصلة يف امليدان الذي  جماالت تستدعي حتديث معارفهم وحتسني مؤهالم وفقا للتطورات
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ينشطون فيه فيصبح بذلك التكوين املستمر مبختلف أنواعه ومستوياته وسيلة للتنمية املهنية تساعد 
  .على حتسني مستوى األداء وبالتايل حتقيق مردودية أفضل

تكوين إضايف يستفيد منه العامل ليتمكن من التأقلم مع  بأنهكما يعرف التكوين املستمر 

) نظرية أو تطبيقية(ويعرف كذلك بأنه دروس أو مقررات بيداغوجية  )1(لصناعي والعلميالتطور ا

  .)2(.تتناول تطور العلوم والتقنيات دف إىل حتقيق فعالية لدى العاملني احملترفني

ية م، التناملتواصلداللة على التكوين املستمر كالتكوين للعدة تسميات تستعمل  دتوج

وهي مشتقة يف  كما يستعمل البعض تسمية الرسكلة ، التأهيل املكتيبتدمياملهنية، التكوين املس

  .)Recyclage(األصل من التسمية الفرنسية 

وإن اختلفت هذه التسميات يف الصيغة اللغوية فهي تتفق من ناحية املعىن الذي تؤديه وبذلك 

ف املؤسسات قصد ميكن القول بأن التكوين املستمر هو تكوين خاص يتلقاه العاملون يف خمتل

ذا كان التكوين الرمسي املقرر أثناء فترة التكوين إحتديث وجتديد معارفهم ومؤهالم املهنية ف

يأيت يف  املستمراملتمثل يف خمتلف املراحل الدراسية مبنيا على مقررات ومناهج رمسية فان التكوين 

بعدة خصائص سواء تعلق األمر  زميجيعله يت لتحاق باملهنة وهذا مافترة احلياة املهنية أي بعد اال

  .بالصيغة أو احملتوى وكذلك املستوى املهين والتخصص

  خصائي املعلوماتألمهيته بالنسبة أالتكوين املستمر و 5.4

ختصاصي املعلومات اتسعت دائرته وهو ما أدى إىل ظهور تسمية القد تطور العمل املكتيب و

ت مهنية أخرى كاملكتيب، املكتيب املتخصص، ضابط وهي تسمية مهنية شاملة تندرج حتتها عدة فئا

    (3)...املكشف واملستخلصلفكري، حملل اإلنتاج الفكري، واملعلومات، باحث اإلنتاج ا

إن الشخص الذي تناط به مسؤولية العمل يف مكتبة أو مركز للمعلومات هو يف أغلب 

املعلومات و حتصل مبوجبه على األحيان من أولئك الذين تلقوا تكوينا يف ختصص علم املكتبات و

  .شهادة علمية تؤهله لشغل منصب ضمن خمتلف األسالك املمارسة يف املؤسسات التوثيقية

ولكن تطور املكتبات ومراكز املعلومات و حتديد مهامها و وظائفها يف العصر احلديث 

                                                           
1  .Petit Larousse illustré. Paris : Ed. Larousse, 1991 . p. 825 ـ 
2 ـ   Axis: L’univers documentaire. Dictionnaire encyclopédique. Paris : Hachette, 1995. p. 2612. 
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خصص البد أن يكون ستلزم أن يكون الشخص املعين ذه املهمة وباإلضافة إىل تلقيه تكوينا يف التا

  )1(.مؤهال تأهيال خاصا لتأدية عمال ختصصي ال يقدر عليه شخص مل يتأهل له

أمهية التكوين املستمر بالنسبة للمكتبيني حيث أن متابعتهم ومواكبتهم  ازدادتومن هنا 
للتطورات احلاصلة يف جمال ختصصهم تستدعي بضرورة توفر العناصر األساسية لعملية التكوين 

ر سواء تعلق األمر بالعنصر البشري املؤهل الذي تناط به مسؤولية اإلشراف والتوجيه املستم
والتأطري أو الوسائل املادية اليت ترصد لتسديد نفقات التربصات والزيارات والدورات التكوينية اليت 

  .تشكل يف جمملها خمتلف أمناط وصيغ التكوين املستمر املتداولة حاليا عرب العامل
ة إىل التكوين املستمر بالنسبة للمكتبيني ضرورة أملتها التطورات املتسارعة اليت إن احلاج

   .تشهدها املهنة املكتبية حاليا وعنصرا تكميليا ملرحلة ما بعد الدراسة

  أنواع التكوين املستمر  6.4

  التكوين املستمر الذايت  1.6.4

 تعليم نفسه ذاتيا وحتسني ختصاصي املعلومات مسؤوال وله دور كبري يفايعد املكتيب أو 

نطالقا من قاعدة أن امستواه، وإلرادته الشخصية دور كبري يف تنمية كفاءاته ومهاراته املهنية و

  .)2(.دائه الوظيفيأبتطوير معارفه وحتسني  متواصلة،  فان املكتيب معين يةية حياتملالتعليم ع

يلة متكن من اإلطالع على كل وس والقراءة من أهم وسائل التطوير املهين الذايت ألا أهم

نطبق ما ندرسه ميدانيا جيب أن  أو ، بل هي القاعدة األوىل لكل عملية تعلم، فقبل أن نفهمجديد

  .ينقطع عن القراءة ويلتزم ا ختصاصي املعلومات أن الانقرأه لذلك جيب على املكتيب أو 

ستغالله ا على املكتيب حسنذي جيب ال هنية يتمثل يف الوقتالعنصر اآلخر اهلام يف التنمية امل

الذي يستدعي التفرغ للمطالعة أو للتدرب على وسائل عمل جديدة أو التنقل  يف التعلم املستمر

  .متوفرة ا ستعمال أجهزة جديدةالإلطالع أو التربص أو تعلم  توثيقية أخرىإىل مؤسسات 

أن العمل الذي يؤديه باملكتبة  كثريا ما يكون املكتيب مرتبط ارتباطا كليا مبكان عمله وجند

 ، فإذا اعتمد على األسلوبكان يتعامل مباشرة مع املستعملنييستدعي تواجده الدائم، خاصة إذا 

عليه أن يقسم وينظم وقته بطريقة دقيقة حىت يتسىن له ختصيص فترة الذايت يف التكوين املستمر 

                                                           
 .126.ص. 1999املكتبة األكادمية، : القاهرة. حبوث ودراسات يف املعلومات و املكتبات. ، عبد اهلاديحممد فتحي ؛حممد جماهداهلاليل،  ـ 1
 .125.ص. 1984، ة والنشر والتوزيععدار غريب للطبا: القاهرة. هلامقوماا وأشكا: خدمات املعلومات. قاسمحشمت،  ـ 2
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بات أخرى وما يشجع على اعتماد ، أو العمل على احلاسوب أو زيارة مكتللمطالعة والقراءة

الصيغة الذاتية يف التكوين املستمر للمكتبيني هو تطور األوعية والوسائل وخدمات األنترنيت 

وتبادل املعلومات، لذلك فان هذا النوع من التنمية املهنية يعتمد بقسط كبري على اإلرادة الفردية 

ن تساعده على حتقيق التطور املهين وحب اإلطالع لدى املكتيب وهي عناصر كافية وكفيلة بأ

  .املطلوب طيلة حياته املهنية

  التكوين املستمر يف املؤسسات التعليمية املتخصصة 2.6.4

مبدئيا فان معاهد وكليات تدريس علم املكتبات واملعلومات تقوم يف املقام األول بتكوين 

على املقررات والربامج  عتمادباالالوافدين إليها من الطلبة والدارسني يف ختصص علم املكتبات 

بأسالك املهنة  االلتحاقالرمسية لتمنح هلم عند التخرج شهادات ودرجات علمية متكنهم من 

املكتبية يف خمتلف املؤسسات التوثيقية كاملكتبات املدرسية واملكتبات اجلامعية ومراكز التوثيق 

  .واألرشيف

ومل يعد يقتصر نشاطها على  تواملعلومااملكتبات علم  ولقد تطورت املؤسسات التعليمية يف

من خمتلف املستويات فقط، بل أصبحت تساهم يف إجراء دورات تكوينية تدخل  تكوين الطلبة

  .ميدان املكتبات واملعلومات للعاملني يف ضمن التكوين املستمر

ا لتطور ربعينيات نظر يف جمال املعلومات يف اية األهتمام بقضايا تأهيل العاملنيوقد بدأ اال

    )1(.ألساليب العمل اليت أصبحت تتطلب موارد بشرية ذات خربات ومؤهالت

ات يوقد قام عدد من مدارس املكتبات الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية يف الستين"

بنشاط ملموس يف جمال التكوين املستمر أو التعليم املهين املتواصل،  مث حتول هذا النشاط منذ 

ىل مسؤولية تامة جتاه املتخرجني وقد تعهدت مدارس املكتبات مبساعدم طول حيام ات إيالسبعين

   ."حتياجات املهنية املتغريةالوظيفية ملواجهة اال

وقد تطور هذا الدور اجلديد املتمثل يف مسامهة أقسام ومدارس املكتبات يف التنمية املهنية 

بل أصبحت تضع برامج خاصة هذه املؤسسات، اع عدد للعاملني يف املكتبات، وجتلى ذلك يف ارتف

ن مدارس وكليات تأهيل أاملختلفة، كما  للتعليم املستمر تتماشى مع مستويات وأسالك املهنيني
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ن تتوقع التطورات أاملكتبيني حتتاج إىل تغيري جدري يف مناهجها حيث أن هذه املدارس بدال من 

  )1(.اليت بدأت اجلديدة فإا وبصورة أساسية تكيفت مع التغريات

هتمام بالتكوين املستمر إىل وضع برامج خاصة، أصبحت احلاجة إىل وبعد ما أدى اال
هتمام األقسام مدرسني ومؤطرين يف هذا اال تفرض نفسها وألمهية التعليم املهين املستمر وال

ت والكليات املتخصصة بذلك، ظهرت وظيفة جديدة يف سلك التدريس بعلم املكتبات بالواليا
 )Education Coordinator Continunig()2( يعرف مبنسق برامج التعليم املستمر  األمريكية املتحدة

يقوم بتدريس الربامج واملقررات املخصصة للتكوين املستمر للوافدين من خمتلف املكتبات ومراكز 
ن املشاركة إف وباإلضافة إىل تطور نشاطات أقسام املكتبات وتنوع وظائفها، . التوثيق واملعلومات

يف التكوين املستمر جتلب مداخيل مالية هامة هلذه املؤسسات ألن املكتبات واملؤسسات التوثيقية 
بية وتربصات تقنية لتحسني مستواهم وتنمية مهارام يجراء دورات تدرإلاليت ترسل موظفيها 

يزاا وخمابرها املهنية تدفع تكاليف مقابل ذلك وهو ما يسمح للمؤسسات املكونة بتحديث جته
على توظيف مدرسني ومؤطرين  اوفقا ملتطلبات التطور التكنولوجي ووسائل العمل، كما يساعده

يف جمال التكوين املستمر ولقد انتشر هذا النوع من املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية 
كتبات واملعلومات وأوروبا خاصة يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا،  وذه الطريقة فان أقسام امل

قوم بوظيفتني، حبيث أا تشرف على تكوين الدارسني يف التخصص وتساهم يف تأصبحت 
  .يعود بالنفع الكبري على تطوير وحتديث املهنة التكوين املستمر للعاملني باملكتبات وهو ما

  التكوين املستمر يف إطار التعاون بني املكتبات 3.6.4

يف جمال التكوين املستمر على تبادل املعلومات العلمية والتقنية يرتكز التعاون بني املكتبات 
، حيث أصبحت سائل البحث وتكنولوجيا املعلوماتوتنمية األرصدة ولقد سهل ذلك تطور و

وشبكات املعلومات اليت تربط بني خمتلف املكتبات اإلطار األمثل لتطوير التبادل  تقواعد املعلوما
  .نت املسافات اليت تفصل بينها جغرافياوالتعاون فيما بينها مهما كا

  

  دور اجلمعيات املكتبية يف التكوين املستمر 5

تعد اجلمعيات املكتبية أحد األطراف الفعالة يف التكوين املستمر لعمال املكتبات واملعلومات،  

                                                           
 .222. ص. 1996، إلشعاع الفنيةمكتبة و مطبعة ا: اإلسكندرية. تقنية املعلومات و مكتبة املستقبل. أبو بكر حممود، اهلوش ـ 1
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 صدر عام كماات يف الواليات املتحدة األمريكية، يولقد بدأ جتسيد هذا الدور يف منتصف الستين
  .رتقاء بالتعليم املستمر للمكتبينية للمكتبات تتبىن فيه مسؤولية االبيانا عن اجلمعية األمريكي 1979

كبري فيما بعد،  حيث أا  كلولقد تطورت مشاركة اجلمعية األمريكية للمكتبات بش
أنشأت قسم خاص مبكتبات اجلامعات والكليات من أجل التنسيق مع هذه املؤسسات ووضع 

صة بالتنمية املهنية، وإدراج التعليم املستمر داخل املؤسسات التعليمية اجلامعية أو عن برامج خا
  )1(.ستعمال التلفزيون والفيديواطريق املراسلة أو 

انعقد املؤمتر العاملي األول للتعليم املستمر يف املكتبات واملعلومات برعاية  1985يف سنة 
وأصبح بذلك  )IFLA()2(الدويل جلمعيات املكتبات  داحتواال) ALA( ة األمريكية للمكتباتياجلمع

موضوع التنمية املهنية من أهم إسهامات اجلمعيات املكتبية يف خمتلف البلدان، حيث أصبحت 
اجلمعيات تساهم يف إجراء وتنظيم دورات تدريبية وتقدم دراسات يف تنمية الكفاءة املهنية لدى 

البعض من مزاولة الدراسة يف اخلارج وتقدمي مساعدات العاملني باملكتبات وتقدم املنح لتمكني 
، خاصة بالنسبة للبلدان اليت ال تتوفر مالية لتشجيع البحث يف منهجيات التكوين املستمر ووسائله

ص من على إمكانات ألنه ال ميكن بالطبع وضع برامج التأهيل و التدريب املوجهة لكل ختص
مستويات ة إليه من برامج يف دولة معينة وو احلاجعادة ما تدعختصصات املعلومات على حدى و

  )3(.لكل دولة وحاجتها إىل القوى العاملةإمكانيات هذه الربامج إمنا يتوقف على 
يف الوقت احلاضر أصبحت اجلمعيات املكتبية تنشط بدرجة كبرية يف املسامهة يف التنمية 

الدوريات والنشريات لألعمال  املهنية كما أصبحت تساهم يف النشر العلمي وتصدر العديد من
والنشاطات اليت تنظمها اجلمعيات وتشرف عليها يف كل أحناء العامل وعلى سبيل املثال ال احلصر 

 يف األرجنتني) IFLA( اتـالذي نظمه اإلحتاد الدويل جلمعيات املكتب العاملينذكر املؤمتر 
)Buenos Aires ( 2004أوت  27إىل  22من .  

لقول أن مسؤولية التكوين املستمر أو التأهيل تقع على عاتق فئات وبصفة عامة ميكن ا
مراكز املعلومات ومتعددة من اهليئات واملؤسسات ويف مقدمة هذه املؤسسات اجلامعات واملعاهد 

  .االستشاريةواملنظمات اإلقليمية والدولية واجلمعيات الدولية وشركات املعلومات واملراكز 
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  ة املكتبيةلوضع األكادميي للمهنا 6

إذا كانت املكتبات اجلامعية هي حجر الزاوية يف تطوير البحث العلمي وتشارك اجلامعة يف 
تأدية وظائفها وحتقيق أهدافها، فإن املكتبيني هم بدورهم حجر الزاوية يف النهوض باملكتبة اجلامعية 

  .وتطويرها وإشراكها يف تطوير الدراسة والبحث العلمي
عتراف باملكتبيني املتخصصني وبدورهم يف تطوير البحث العلمي الومن هنا تطرح قضية ا

وذلك بتوفريهم للمادة العلمية وملصادر املعلومات اليت تعد الركائز احليوية للبحث العلمي وهي 
  .حتافظ على عامل الوقت بالنسبة للباحثني والذي قد يضيع منه الكثري يف البحث عن املعلومات

ة وكفاءة اخلدمة املكتبية ال تتحقق إال بكفاءة ومؤهالت القائمني ا واجلدير بالذكر أن نوعي
ولقد كان اقتناع معظم املسؤولني باجلامعات األوروبية واألمريكية ذه احلقيقة دافعا إىل تطبيق "

سلك أعضاء هيئة التدريس باجلامعة على العاملني باملكتبة اجلامعية احلاصلني على مؤهالت عليا يف 
  )1(."كتبات واملعلوماتعلوم امل

وإذا نظرنا إىل الوضعية األكادميية للعاملني يف املكتبات اجلامعية يف الوطن العريب جندها خمتلفة 
أي دون أي ... وما يزال املكتبيون اجلامعيون يعاملون معاملة املوظفني العاديني أو أقل"متاما 

  )2(".مميزات
يم اجلديدة للوضع اخلاص باملكتبيني يف اجلامعات ولقد بدأت تظهر بوادر التغيري حسب املفاه

  .يف اململكة العربية السعودية، حيث منح عمداء املكتبات درجة األستاذ اجلامعي

  أخالقيات املهنية املكتبية . 7

وعادة  ،مصطلح يثري نقاشا كبريا يف معظم املهن والوظائف )La déontologie(، خالقياتاأل
سواء تعلق األمر االجتماعيةلوك يف العمل أو لطرح بعض القيم طرح لدراسة توجه السما ي ،

  .جبماعة معينة أو بفرد واحد
  .وتعد األخالق الركيزة األساسية اليت تبىن عليها املهنة مهما كان جماهلا أو ختصصها

واحلق يقال أنه ال قيمة ألي برامج تربوية أو تعليمية أو دورات تدريبية أو تطويرية ما مل "
األخالق "وتقام على القاعدة الصلبة والرصينة، قاعدة األخالق أو ما اصطلح على تسميته  تؤسس
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املهنية واليت تعارف ويتعارف عليها مجهور العاملني باملهنة وقادا واليت يشتركون كذلك يف 
   )1(."عليها والتعامل على هدي منها واالتفاقصياغتها 

يل يف كتابه حبوث ودراسات يف املعلومات ويطرح املؤلف الدكتور حممد جماهد اهلال
واملكتبات الذي قدمه الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي مجلة من العالقات مع حميط العمل، يرى 
بأا تشكل األخالقيات املهنية يف مؤسسات املعلومات، حيث يركز ويربز عالقة األمني أو املكتيب 

تقوى واخلوف من اهللا يف تأدية املهام واإلنصاف باألمانة اليت ينبغي أن تبىن على ال وجلّ مع اهللا عز
   )2(.واإلخالص والضمري احلي

والسعي جلعل املكتبة يف  االجتماعيةكما يربز عالقة األمني باتمع وذلك مبراعاة القيم 
  .خدمة اتمع بكل شرائحه

ويف تعرضه إىل عالقة املكتيب باملهنة ذاا، ركز املؤلف على مجلة من العناصر، ذكرها على 
  :النحو التايل

  .إىل مهنة املكتيب باالنتماء واالعتزازالرغبة ـ 
  .القدرة على حتمل املسؤوليةـ 
  .بالقواعد األخالقية وااللتزامالرفع من شان املهنة ـ 
  .باملهنة للدارسني لعلم املكتبات االلتحاقاحلث والتشجيع على ـ 
  .ا واالخنراطاملشاركة يف نشاطات اجلمعيات ـ 

  .العمل على تطوير املهنةـ 
رة ويرى أا جيب اويربز الدكتور حممد ااهد اهلاليل يف الكتاب نفسه عالقة املكتيب باإلد

ة والسعي إىل حتقيق أن تبىن على الثقة املتبادلة والعدل ويؤكد على ضرورة الدفاع عن املهن
متيازات املهنية للمكتبيني وسائر احلقوق اليت يستفيد منها أصحاب املهن األخرى ويتم ذلك من اال

خالل حتسيس اإلدارة املشرفة على العاملني باملكتبة وتعريفهم بدور املكتيب وجهده يف إعطاء 
 االستقرار، والتحفيز وتوفري افباالعترالصورة الالئقة للمكتبة وخدمة روادها الذي جيب أن يقابل 

   )3(.للمكتبيني
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  دستور أخالقيات املهنية املكتبية  1.7

دستور أخالقيات املهنة هو جمموعة الضوابط وقواعد السلوك املهين اليت تنظم عالقة املكتيب 
  .ومسؤولياته جتاه املستفيد وجتاه اتمع وكذلك عالقته مع املهنة يف حد ذاا

رة وضع الدساتري األخالقية للمهنة املكتبية يف العديد من البلدان األوروبية ولقد تبلورت فك
ويف الواليات املتحدة األمريكية، وهي دف إىل احملافظة على الصفة العلمية والتربوية للمهنة 
املكتبية وإعطائها املكانة األخالقية والثقافية اليت حتتلها مع املهن األخرى اليت دف إىل حتديث 

  .وتطوير اتمع وفق قيم أخالقية وتربوية وحضارية تعطيه صفة اتمع املتحضر
وتعد الواليات املتحدة األمريكية وحبكم ريادا يف وضع وإنشاء املؤسسات اليت تنشط يف 
علم املكتبات واملعلومات من البلدان األوىل اليت أصدرت دساتري ونظم ألخالقيات العمل املكتيب، 

لتزامات األساسية عض اجلمعيات املكتبية بإصدار دساتري وقوانني حتدد املبادئ واالحيث قامت ب
  .لعمال املكتبات وهي دف يف جمملها إىل إرساء مبادئ وأخالقيات للمهنة املكتبية

  الدستور األخالقي جلمعية املكتبات األمريكية  2.7

1982صدر هذا الدستور عام 
جيب على األخصائيني يف  وهو حيدد جمموعة من املبادئ) 1(

  :ا وتطبيقها أثناء ممارسة مهامهم وتتلخص هذه املبادئ يف ما يلي االلتزاماملكتبات واملعلومات، 
بتقدمي اخلدمة املكتبية إىل املستعملني واإلجابة على أسئلتهم مبهارة ودون  االلتزامعلى املكتبيني ـ 

  .حتيز
حق املستفيدين يف اخلصوصية وذلك بالتعامل معهم بأمانة  جيب على األخصائيني يف املكتبات محايةـ 

حبفظ كل املعلومات اخلاصة م، سواء كانت تلك املعلومات متعلقة بشخصهم كامللف  وااللتزام
أو عن املعلومات ... اإلداري وبيانام الشخصية من بطاقات تعريف، أرقام هواتف وعناوين

  .ليوغرافية أو من خدمات اإلعارة وما يطلبونه من أوعية مكتبيةالعلمية اليت يطلبوا كالقوائم البيب
الشخصي الذي  االجتاهبعدم توجيه العمل داخل املكتبة أو املؤسسة حسب الفلسفة أو  االلتزامـ 

  .يتبناه املكتيب يف حياته
عن حتقيق مصاحل شخصية أو مزايا مادية على حساب مصلحة املكتبة أو مصلحة  االبتعادـ 

  .يديناملستف
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واملتأمل يف املبادئ العامة للدستور األخالقي جلمعية املكتبات األمريكية، يالحظ للوهلة 
األوىل مدى التركيز على الصفات واألخالق اليت جيب على املكتيب التحلي ا وهي مبنية على 

  .الضمري املهين، حب العمل واألمانة يف تأدية الواجبات وخدمة املستفيدين
حترافية جند أا ال ختتلف عن مبادئ العمل يف ىل هذه املبادئ من زاوية االوإذا نظرنا إ

واملواضبة وتقديس العمل  االلتزامقطاعات اخلدمات والتجارة خاصة يف البلدان املتطورة، فمبادئ 
والنمو الذي حتققه  االقتصاديمن أهم مبادئ العمل يف اتمعات الغربية وهو السر يف النجاح 

  .ركات واملؤسسات العامليةخمتلف الش

  الدستور األخالقي للجمعية األمريكية للمعلومات  3.7

1990صدر هذا الدستور عام 
ويؤكد يف بنوده املسؤولية يف العمل املكتيب وحيددها حسب  )1(

  :املسؤوليات التالية
لعلم  ويف هذا اإلطار حيث الدستور األخالقي للجمعية األمريكية؛ املسؤولية جتاه األفرادـ 

بالسرية  االلتزاماملعلومات على العمل من أجل توفري املعلومات ملن يطلبها مع التأكيد على 
  .واخلصوصية يف تقدمي املعلومات لألفراد

وتتمثل يف تلبية حاجات اتمع من املعلومات دون املساس حبقوق ؛ املسؤولية جتاه اتمعـ 
طبوعات، باإلضافة إىل املسامهة يف تعليم اتمع الرقابة على امل أشكالاألفراد ومقاومة كل 

  .والتشجيع على البحث وإبراز أمهية املعلومات واملساواة بني اجلميع يف الوصول إليها
وينص الدستور األخالقي للجمعية يف هذا اجلانب على إجناز األعمال ؛ املسؤولية جتاه املهنةـ 

هلا وللقائمني ا من املكتبيني  االحترامهنة وجتلب والقيام بالوظائف بطريقة تعزز وتنمي صورة امل
  .أو املتخصصني يف املعلومات

يتميز هذا الدستور بصبغة قانونية حمضة، حيث أنه يبىن على مبدأ املسؤولية، كما نالحظ فيه 
تطور مفهوم العمل املكتيب وارتباطه باملعلومات وكذلك حق التحفظ والسرية يف جمال املعلومات 

وقوع يف الرقابة اليت ال ختدم البحث والباحثني ومن الضروري يف هذا املقام اإلشادة بدور دون ال
اجلمعيات املكتبية اليت أصبحت تعلب دورا رياديا يف كل ما له عالقة باملهنة املكتبية، فهي باإلضافة 

املني فيه، كما إىل املسامهة يف التحسيس والتعريف باملهنة تشارك يف التنمية املهنية للقطاع وللع
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تشارك يف إصدار القوانني والدساتري األخالقية وهو ما جيلعها من عناصر املهنة املكتبية ومقوماا 
  ..وال ميكن دراسة املهنة املكتبية بعيدا عن الدور الذي تعلبه اجلمعيات املكتبية يف ذلك

  املهنة  دورها يف تطويرمجيعات املكتبيني و 8

والوثائقيني دورا أساسيا يف الدعوة إىل إنشاء املعاهد املتخصصة  لعبت مجعيات املكتبيني
بعمال  االعتناءلتدريس املكتبات واملعلومات، كما عملت على التحسيس والدعوى إىل ضرورة 

نظرا حليوية الدور الذي يقومون به  االجتماعيهذا القطاع وإعطائهم املكانة الالئقة م يف السلم 
رب اجلمعيات املهنية يف العديد من البالد املتقدمة املتحدث الرمسي عن العاملني تعت. "ماداخل جمتمع

ذه اخلدمات واملعرب عن أفكارهم وطموحام كما تعترب بعض هذه اجلمعيات املعرب عن اجتاهات 
وقد تكون هذه اجلمعيات جمرد ساحة أو مكان يتيح الفرصة للعاملني ذه ... احلكومات أيضا

وعلى كل حال فينبغي أن . والندوات االجتماعاتتبادل وجهات النظر واخلربات وعقد ااالت ل
تعمل هذه اجلمعيات إىل جانب كوا مجاعات ضغط على اكتساب ثقة اتمع حنو العاملني 
مبجاالت املكتبات واملعلومات وتدعيم احترام املهنة ووضع العاملني فيها، وتغيري الصورة املشوهة 

  )1(."عنهم
لقد اتسع نشاط اجلمعيات املكتبية وأصبحت تقوم بدور حيوي يف خمتلف بلدان العامل، 
فبعدما كانت ترتكز أعماهلا على اجلانب القانوين والتشريعي للمهنة وتدعو إىل تطوير املناهج 
اخلاصة بتدريس علم املكتبات واملعلومات صارت يف الوقت احلايل تساهم يف التكوين والتدريب 

عدة نشاطات وتظاهرات تفيد اتمع كله وال تقتصر على العاملني يف املؤسسات التوثيقية وتقوم ب
فقط، ولتوضيح الوظائف اجلديدة جلمعيات املكتبيني نتطرق اآلن إىل خمتلف النشاطات اليت تقوم 
ا ونقدم عينات من بعض اجلمعيات الرائدة واملعروفة على املستوى الدويل ونتطرق كذلك إىل 

  .ض اجلمعيات الوطنيةبع

  وظائف اجلمعيات املكتبية ونشاطاا   1.8

  التعريف باملهنة* 

تعمل اجلمعيات املكتبية على التعريف بالوظيفة املكتبية وحتاول تنوير الرأي العام بالدور 
  .الذي تلعبه املؤسسات التوثيقية يف تثقيف اتمع وحمو األمية
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  التظاهرات واألنشطة الثفافية* 

م اجلمعيات املكتبية بأنشطة ثقافية وعلمية، كعقد امللتقيات والندوات ومجع املتخصصني تقو
يف علم املكتبات إللقاء احملاضرات وتبادل التجارب واخلربات، كما تقوم بتنظيم معارض لبيع 
الكتب وااالت والتعريف بكيفيات العمل املكتيب، كما تقوم بعرض التجهيزات والوسائل 

ملبتكرة يف التصميم والكتابة وحفظ الوثائق وتصويرها يف البلدان املتقدمة أصبحت هذه اجلديدة ا
ات تشترك مع مؤسسات اإلعالم اآليل والصناعات اإللكترونية اليت هلا صلة بتقنيات ياجلمع

  .املعلومات وحفظها ومعاجلتها

  التعليم والتدريب* 

ات تدريبية للعاملني يف املكتبات أصبحت اجلمعيات املكتبية يف بعض البلدان تنظم دور
ومراكز األرشيف لتمكينهما من التقنيات اجلديدة وبالتايل مساعدم على التأقلم مع املعطيات 
اجلديدة للمهنة ومواكبة التطورات احلاصلة يف تنظيم اإلعالم وشبكات املعلومات وقد تقوم يف 

منح للتكوين يف اخلارج واكتساب  بعض البلدان بإرسال بعض العاملني يف املكتبات يف إطار
مهارات عالية يف املهنة وهذه املنح توفرها عادة اجلمعيات املتواجدة يف أمريكا وأوروبا ألا متلك 

  .موارد مالية تتحصل عليها من خالل إسهامات أعضائها واملنخرطني فهيا

  املطالبة والدفاع عن حقوق املهنة * 

طالبة حبقوقهم من أهم األدوار اليت تقوم ا اجلمعيات يعترب الدفاع عن عمال املهنة وامل
املكتبية وإذا رجعنا إىل تاريخ وبدايات هذه اجلمعيات يف أمريكا وأوروبا جند أا اقتحمت اال 
التنظيمي والتشريعي للمهنة وأصبحت تدافع عن حقوق العمال وتطالب بتسوية مشاكلهم وتقوم 

للحكومات وللهيآت الرمسية لتقوم بتطوير القطاع وإعطاء ) يةمشاريع قانون(بتقدمي اقتراحات 
العاملني به املكانة الالئقة م ألمهية العمل املكتيب الذي يقومون مبمارسته يف املؤسسات العلمية 
املختلفة، وهذا ال يعين أن هذه اجلمعيات أصبحت تقوم بعمل النقابات العمالية اليت تبقى اإلطار 

للدفاع عن املهن والعاملني ا، لكنها تتبىن يف ذلك طريقة التحسيس والتوعية القانوين الوحيد 
  .باملهنة االهتمامالعامة لدفع دوائر القرار إىل 

املكتبات مبختلف أنواعها يف كل أحناء العامل ومع تزايد أعداد العاملني ا  النتشارونظرا 
وهذا من أجل اإلشراف على  تفرض نفسها ةضرورأصبحت احلاجة إىل مجعيات املكتبيني 
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املكتبية  تحتاداواالت اجلمعيات ئنشاطام وتوحيد جهودهم وهلذا أنش موتنظياملكتبات واملكتبيني 
  .وارتفع عددها

كما تعد اجلمعيات املكتبية يف البلدان املتقدمة املتحدث الرمسي عن العاملني يف القطاع 

كالم وتسعى على اكتساب اتمع ومؤسساته واملعرب عن أفكارهم وطموحام واجتاهام ومش

الثقة يف العاملني يف املكتبات وتغيري النظرة القدمية عنهم وتوجد عدة مجعيات تنشط يف ضمن هذه 

األطروحات واألفكار وتعمل على حتقيقها ونتعرض فيما يلي إىل بعض العينات من هذه اجلمعيات 

ذلك بلدان العامل العريب، ألن اجلمعيات املكتبية فرضت املتواجدة يف خمتلف بلدان العامل، مبا يف 

نفسها يف العديد من البلدان وأصبحت تلعب دورا رياديا يف تطوير املهنة والتحسيس مبدى أمهيتها 

وبالتايل التأكيد على الدور الذي يساهم به املكتبيون يف تطوير البحث ورفع املستوى الثقايف 

ومن مثة املشاركة يف التنمية الوطنية الشاملة وفيما يلي عينات من  والعلمي ملختلف شرائح اتمع

  .اجلمعيات الناشطة يف هذا اال

  ) .A.L.A(مجعية املكتبات األمريكية   2.8

ويعد ميلفل ديوي صاحب التصنيف العاملي  )1(يف مدينة فيالدالفيا 1876أنشئت سنة 

اجلمعية، حىت أنه عني أمني سر اجلمعية وكان  واملعروف من أنشط املشاركني يف أول اجتماع هلذه

يف البدايات األوىل كانت اجلمعية  .رتقاء باملهنة املكتبية واملكتباتاهلدف األساسي للجمعية هو اال

تعقد اجتماعات دورية وتنظم عمل اللجان حسب مهامهم، لكن فيما بعد أخذ نشاطها يتطور 

ومي مث الدويل من خالل التعاون مع اجلمعيات املكتبية شيئا فشيئا، فأصبح منتشرا على املستوى الق

يف العامل وكانت تم بعدة جماالت كإدارة املكتبات واملكتبات العامة، املكتبات املدرسية، املكتبات 

ألف منخرط  30ولقد ارتفع عدد املنخرطني يف مجعية املكتبات األمريكية فبلغ أكثر من ... اجلامعية

  .ألف منخرط 50حاليا إىل أكثر من  ويصل العدد 1977سنة 

أصبحت هذه اجلمعية من أرقى وأنشط اجلمعيات املكتبية يف العامل سواء يف جمال املؤمترات 

والدراسات والنشر واإلصدار، كما تشارك يف إصدار املعايري والتقانني يف جمال املكتبات 

  .واملعلومات وتدريس علم املكتبات

                                                           
  .54.ص.1999 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: عمان. مقدمة يف علم املكتبات والعلوم. أمني، النجداوي ؛مصطفى عليان، حيىيـ  1
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  ) .L.A(انية مجعية املكتبات الربيط  3.8

1877أنشئت سنة 
وتعمل على مجع املهتمني بشؤون وقضايا املكتبات يف بريطانيا ومقرها  )1(

  :ودف إىل حتقيق الغايات التاليةيف لندن 
  .توحيد العاملني يف املكتبات الربيطانيةـ 
  .الدورية للعاملني يف املكتبات واالجتماعاتعقد املؤمترات ـ 
  .تتطوير تسيري املكتباـ 
  .املسامهة يف إصدار التشريعات يف جمال املكتباتـ 
  .تطوير البحث البيبليوغرايفـ 
  .تنظيم املسابقات لتوظيف املكتبينيـ 

ألف منخرط يف هذه  20يف علم املكتبات ويشترك حوايل  االستحقاقتقدمي ومنح شهادات ـ 
  .اجلمعية
  ) .I.F.L.A(حتاد الدويل جلمعيات املكتبات اال 4.8

حتاد دويل يعمل على تنمية التعاون بني خمتلف بلدان العامل يف جمال املكتبات اهو 
والبيبليوغرافيات وإجراء البحوث والدراسات ويدير كذلك العالقات الدولية للمكتبات ومجعيات 

  .املكتبيني والبيبليوغرافيني
1927ذلك سنة يف البداية أنشئ اإلحتاد باسم اللجنة الدولية للمكتبات والبيبلوغرافيا و

مث ) 2(
  ).IFLA(حتاد الدويل جلمعيات املكتبات يسمى باال 1929أصبح سنة 

مجعية، أما اآلن فالعدد تضاعف،  80حتاد يف الستينيات بلغ عدد اجلمعيات املكتبية يف اال
  :حتاد بإجناز عدد هام من التقانني الدولية نذكر منهاويقوم اال

  .قواعد الفهرسة املوحدةـ 
  .املوحد واإلعارة الدوليةالفهرس ـ 
  .رة والثمينةدتبادل املطبوعات، اإلحصائيات، الوثائق الناـ 
  .تعليم وتدريس علم املكتباتـ 
  .نشر البحوث والدراساتـ 

  .ويقوم مبعظم نشاطاته بالتعاون مع اليونسكو
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  ) A.F.L.I( واملعلومات لمكتباتالعريب ل حتاداال 5.8

1986بات واملعلومات يف القريوان بتونس عام حتاد العريب للمكتاالمت إنشاء 
حبضور ممثلني  )1(

السعودية، سوريا، األردن، تونس، اجلزائر، العراق، الكويت، ليبيا، مصر، (دولة عربية  11عن 
  :حتاد على حتقيق األهداف التاليةويعمل اال) اليمن واملغرب

  .تعزيز التعاون بني اجلمعيات املكتبية العربيةـ 

  ).املكتوب والسمعي البصري(بالتراث العريب  العنايةـ 

  .باملهنة املكتبية يف البلدان العربية االرتقاءالعمل على ـ 

  .عقد الندوات واملؤمترات وتشجيع البحث يف علم املكتباتـ 

  .تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للمكتبيني العربـ 

  .توحيد املصطلحات وإصدار األدلة واملطبوعات املشتركةـ 

  .حتاد أهدافهالعربية والدولية اليت تشارك اال التعاون مع املنظماتـ 

  اجلمعيات املكتبية الوطنية يف العامل العريب   6.8

توجد يف العامل العريب العديد من مجعيات املكتبيني الوطنية تعمل يف جمملها على حتقيق 

  :األهداف التالية

إقامة ودعم العالقات بني العاملني يف تعمل هذه اجلمعيات على : بالنسبة للمهنينيـ 

  .املكتبات واملعلومات واألرشيف والدفاع عن املصاحل املعنوية واملادية هلم

تسعى اجلمعيات املكتبية العربية يف كل بلد على بناء وتطوير النظم الوطنية : بالنسبة للمهنةـ 

  .للمعلومات

بنائه وإجيابية بني املهنيني  تعمل اجلمعيات على إقامة عالقات: بالنسبة للمجتمعـ 

  .والسلطات وكذلك اتمع مبختلف شرائحه

  )2(.البلدان العربية خمتلفوهذه جمموعة اجلمعيات املكتبية الوطنية الناشطة يف 

  .1945اجلمعية املصرية للتوثيق واملكتبات، أنشئت سنة : مصر •

  .1960مجعية املكتبات اللبنانية، أنشئت سنة : لبنان •
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  .1965معية التونسية للموثقني واملكتبيني واألرشيفيني، أنشئت سنة اجل: تونس •
  .1968اجلمعية العراقية للمكتبات واملعلومات، أنشئت سنة : العراق •
  .1969مجعية املكتبات السودانية، أنشئت سنة : السودان •
  .1972مجعية املكتبات والوثائق، أنشئت سنة : سوريا •
  .1973ني، أنشئت سنة اجلمعية الوطنية لإلعالمي: املغرب •
  .1989مجعية املكتبيني واألرشيفيني واملوثقني اجلزائريني، أنشئت سنة : اجلزائر •
  .1996مجعية املكتبات البحرينية، أنشئت سنة : البحرين •

  

  التشريع املكتيب ودوره يف تطوير املهنة .9

الذي ينظم العمل  التشريع املكتيب هو أساس تنظيم العمل يف املكتبات باختالف أنواعها، فهو
  .وحيدد العالقة بني العاملني وكذلك بني العاملني ومسؤوليهم وبني العاملني واملستفيدين من املكتبة

يف املكتبات ألن القانون هو الذي حيدد  األداءوالتشريع املكتيب هو النص الذي يقاس عليه 
يات اخلاصة بكل عضو من مهام كل عامل داخل املكتبة وهذا من شأنه أن يفرز املهام والصالح

  )1(.أعضاء اموعة العاملة باملكتبة
وإذا كانت الدول يف خمتلف أحناء العامل تم بإنشاء املكتبات مبختلف أنواعها وتشييدها على 
أحدث الطرازات املعمارية وجتهزها بأحدث ما أجنزته التكنولوجيا احلديثة من أوعية مكتبية 

بالعاملني واملوظفني  االهتماماعد والشبكات، فإنه من الضروري وحواسيب وربطتها مبختلف القو
  .ذه املكتبات

فباإلضافة إىل تكوينهم ومنحهم فرصة حتديث معلومام مبختلف طرق التكوين املستدمي أو 
املتواصل، كما يسميه البعض فإنه من الضروري بل ومن احلتمي كذلك أن تسن القوانني 

  .تهم وحتميهم، مثل ما هو معمول به يف املهن األخرىوالتشريعات اليت تنظم مهن
وهناك إجراءات معينة للحكومة يف هذا اال ويتم التعبري عنها بواسطة التشريعات "

وهي متثل مجلة القوانني والنصوص التشريعية  )2("والقوانني واللجان احلكومية ذات املستوى العايل

                                                           
 ماي ،2.ع .دورية دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلوماتتشريعات الكتب واملكتبات واملعلومات يف مصر، . أمحد علي، متراز ـ 1

 .140.ص .1998
 ].ت.د[دار غريب للطباعة، : القاهرة. دراسات يف املكتبات األكادميية والشاملة: كتبات اجلامعيةامل. عبد اهلادي، حممد فتحي ؛أمحدبدر، ـ  2

 .116.ص
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  .واعها ويسميها البعض اآلخر بالنظام األساسي للمهنةاليت تنظم العمل يف املكتبات باختالف أن
والنظام األساسي للمهنة هو جمموع القواعد اليت حتدد كيفيات التوظيف واملؤهالت العلمية، 
باإلضافة إىل حتديد املهام واملسؤوليات يف خمتلف درجات وأسالك املهنة وعادة ما يكون النظام 

  .على وضعه ذات عالقة مباشرة بأجهزة الدولة الرمسية األساسي وطنيا وتكون اجلهات املشرفة
ومع ذلك فإن وجود النظام األساسي أمر مهم للغاية، ألنه حيدد وضع املهنة كلها ويسمح "

جبلب األشخاص ذوي الكفاءات املطلوبة إليها ويف حالة عدم وجوده وخاصة بالنسبة للوظائف 
عن طريق الصدفة دون الرجوع إىل قاعدة حمددة  ياراالختاجلديدة، فإننا نتعرض إىل خطر اختاذ أو 

، ومن هنا نالحظ األمهية الكبرية )1("االجتماعيمما يؤدي إىل دفع املهنة إىل موقع يف أسفل السلم 
  :لنظم وقوانني املهنة املكتبية وهي تقوم عادة على األسس التالية

  .)قوانني التوظيف(.باملهنة االلتحاقحتديد شروط ـ 
  .املؤهالت العلمية اخلاصة باألسالك املختلفةحتديد ـ 
  .حتديد املهام حسب األسالكـ 
  .للمؤسسات التوثيقية و التقين تنظيم التسيري اإلداريـ  

  .وضع اهلياكل التنظيمية للمؤسساتـ 
  .حتديد شروط الترقية واإلدماج يف األسالك املختلفةـ 
  .لألسالك االستدالليةحتديد األجور والدرجات ـ 

عند وضع التشريعات اخلاصة باملكتبات  استشاراات واهليآت على يتلح العديد من اجلمعو
من طرف احلكومات أو الوزارات الوصية جلعل النصوص القانونية اليت تضعها وتسنها متماشية 
ومالئمة لطبيعة الوظائف اخلاصة بكل سلك من األسالك املكتبية وإلعطاء املهنة املكانة اليت 

  .العام للبلد االجتماعييف السلم  تستحقها
  

  املهنة املكتبية يف اجلزائر واقع   10

   وتطوره العمل املكتيب يف اجلزائر 1.10

كانت املكتبات ومراكز األرشيف واملتاحف يف املراحل األوىل من استقالل اجلزائر تفتقد إىل 
طارات املكونة يف أخصائيني يقومون ويشرفون على تسيريها وذلك يعود إىل عدم توفر اإل

                                                           
 .394.ص .1987 تونس مطبعة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،. مدخل عام: علوم وتقنيات املعلومات والتوثيق. ينشا، غكلريـ  1
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ن احلالة أختصاص وعدم وجود مؤسسات لتكوين املكتبيني واألرشيفيني والوثائقيني، كما اال
ستقالل، كانت تستدعي إعادة النظر يف التنظيم املؤسسايت يف خمتلف العامة للبالد بعد اال

  .القطاعات احليوية للبالد
مع تطور القوانني والنصوص اليت تنظم املهنة لقد تطور العمل املكتيب يف اجلزائر تزامنا ومتاشيا 

من جهة، باإلضافة إىل تطور املنظومة التربوية من جهة أخرى وظهور مكتبات جديدة، فمن ناحية 

وبالتحديد  االستقاللالنصوص التنظيمية عرفت املهنة املكتبية ظهور أول نص تنظيمي للمهنة بعد 

1964سنة 
خاص بسلك التقنيني يف املكتبات واألرشيف مينح ، حيث أنشأ مبوجبه دبلوم تقين )1(

  .بعد مسابقة متنح من خالهلا الشهادة من طرف وزير التوجيه الوطين

ة املكتبية وترسي نيف وضع النصوص اليت تنظم امله االنطالقةلقد كان هذا املرسوم مبثابة 

-97رسوم التنفيذي رقم قواعدها القانونية ولقد تواصل سن القوانني اخلاصة باملهنة، حيث صدر امل

1997ماي  14يف  185
ويعد أحدثها وهو يعدل وينظم األسالك العاملة يف املكتبات اجلامعية، أما  )2(

من ناحية تطور املنظومة التربوية وانعكاسها على تطور املهنة املكتبية، فإن ذلك يتجلى بوضوح يف 

حناء اجلزائر وكانت مدعمة يف معظمها ظهور العديد من اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف خمتلف أ

  .والكليات مبكتبات جامعية مركزية، باإلضافة إىل مكتبات املعاهد

نذكر جامعة قسنطينة، جامعة  االستقاللومن أهم مؤسسات التعليم العايل اليت أنشئت بعد   

نطينة، كما هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقس

دشنت العديد من املراكز اجلامعية عرب أحناء الوطن وهذا ساعد على تطوير املهنة املكتبية وأدى إىل 

خلق مناصب عمل جديدة للمكتبيني، كما ظهرت النصوص التشريعية اليت تنظم املهنة املكتبية 

  .خاصة يف مرحلة الثمانينيات

نظمت دار الثقافة باملركز  94جوان  3إىل  ماي 29وبني الفترة املمتدة من  1994يف سنة   

الثقايف حممد العيد آل خليفة امللتقى الوطين األول ملكتبات دور الثقافة حتت إشراف وزارة الثقافة 

وأَلَح املشاركون يف املداخالت اليت قدمت على أمهية مكتبات دور الثقافة ودورها التربوي ودعوا 

                                                           
 .613.ص.1964،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. املتضمن بتأسيس دبلوم تقين يف املكتبات و األرشيف. 135-64املرسوم رقم ـ  1
. العالينياملعدل واملتمم واملتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنمني لألسالك التابعة للتعليم بالتكوين . 185-97املرسوم التنفيذي رقم ـ  2
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ذا النوع من املكتبات من  واالعتناءكتبيني يف دور الثقافة يف توصيام إىل ضرورة توظيف امل

  .دورها يف تشجيع القراءة وحمو األمية والرفع من املستوى الثقايف للمجتمع

باملكتبات املدرسية لدورها يف العملية التربوية وأحست  االهتماميف اآلونة األخرية بدأ 
املكتبات املدرسية والعمل على تطويرها، ويف اهليآت املسؤولة عن قطاع التعليم بضرورة إنشاء 

 19هذا اإلطار نظم معهد علم املكتبات جلامعة قسنطينة يوم دراسي حول املكتبات املدرسية يوم 
حضره باإلضافة إىل األساتذة املتخصصني يف علم املكتبات ممثلون عن مديرية التربية  1993ماي 

اتذة الثانويني وانصبت املداخالت والورشات أثناء هذا الوطنية وعدد ال بأس به من املعلمني واألس
اليوم الدراسي على أمهية املكتبات ودورها يف تنمية قدرات املطالعة والبحث عند التالميذ وكيفية 
وضع األسس التشريعية والقانونية اليت تسمح بفتح املكتبات املدرسية يف خمتلف املدارس والثانويات 

  .جديدة خلرجيي معاهد علم املكتبات وبالتايل خلق مناصب شغل

  قطاعات تشغيل املكتبيني والوثائقيني واألرشيفيني يف اجلزائر 2.10

والعلمي الذي تعلبه املكتبات ومراكز التوثيق  االقتصادي، االجتماعيإن الوعي بالدور 
واألرشيف وغريها من املؤسسات التوثيقية من أهم العوامل اليت تؤدي مبختلف املؤسسات 

ذه الوظائف والعمل على إدماجها يف خمتلف  االهتمامواهليئات الرمسية يف سائر بلدان العامل إىل 
  .القطاعات احليوية للبالد

وانطالقا من املفاهيم احلديثة لوظيفة املعلومات ودورها يف قطاعات البحث العلمي واإلعالم 
تطورة إىل توسيع دائرة املمارسة ، عمدت العديد من البلدان املواالستثماروقطاعات اإلنتاج 

للوظائف التابعة لقطاع املكتبات والتوثيق واألرشيف، وبذلك أصبح أخصائيو املكتبات 
واملعلومات ميارسون يف جماالت متعددة ومتنوعة تشمل قطاع التعليم والتكوين مبختلف مستوياته 

ة والوطنية واملؤسسات اإلقليمية اإلنتاجية، باإلضافة إىل اإلدارات احمللي االقتصاديةوالقطاعات 
  .والدولية اليت تعمل يف إطار التعاون القائم بني دول العامل يف خمتلف ااالت

  :بالنسبة للجزائر جند أن توظيف املكتبيني والوثائقيني واألرشيفيني يتم يف القطاعات التالية

  املكتبات اجلامعية* 

ائر وهذا بالنظر إىل عدد اجلامعات والكليات هي من أكثر أنواع املكتبات انتشارا يف اجلز
واألقسام التابعة لقطاع التكوين العايل واليت متلك يف معظمها مكتبات تابعة هلا، واجلدير بالذكر أن 
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بفتح عدة جامعات ومراكز ومؤسسات  االستقاللاجلزائر اهتمت يف خمتلف خمططاا التنموية منذ 
ال يف العامل العريب، وبغض النظر عن وترية التوظيف ومستواه وهي من البلدان الرائدة يف هذا ا

احلايل بالنسبة خلرجيي معاهد علم املكتبات، فإنه ميكن القول بأن املكتبات اجلامعية من أهم 
  .قطاعات تشغيل املكتبيني

  املكتبات املدرسية* 

ليل منها يف بعض ، فبقي القاالستقاللمنذ  االهتماممل تنل املكتبات املدرسية نصيبها من 
باملكتبات املدرسية  االهتماماملدارس، إال أنه مل يتم توظيف متخصصني فيها ويف اآلونة األخرية بدأ 

يأخذ طريقة حنو فتح وبعث هذه املكتبات يف املؤسسات التعليمية وبالفعل مت توظيف مكتبيني يف 
إذا ما متت مواصلته  االرتياحلى بعض املكتبات التابعة ملؤسسات التعليم الثانوي وهو أمر يبعث ع

  .ووضع له اإلطار القانوين والبيداغوجي املالئم

  املكتبات العامة* 

تعد املكتبات العامة من بني املؤسسات اليت تشغل املكتبيني يف اجلزائر مثل املكتبات التابعة 
رغم ذلك للمراكز الثقافية وكذلك مكتبات البلديات وإن كان عددها جد حمدود، لكنها تشغل 

  .نسبة من املكتبيني

  مراكز األرشيف* 

باألرشيف يف السنوات األخرية، حيث نظمت املديرية الوطنية لألرشيف عدة  االهتمامتزايد 
مسابقات لتوظيف األرشيفيني يف خمتلف القطاعات، ومن بني املؤسسات اليت استفادت من 

  : توظيف األرشيفيني نذكر
  .الوزارات ـ 
  .اإلدارات ـ 
  .االقتصاديةاملؤسسات  ـ 
  البنوك ـ 
  .البلديات ـ 
  .الواليات ـ 
  .املتاحف ـ 
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  التعليم العايل* 

التعليم العايل من القطاعات اليت تسمح للمتحصلني على شهادة املاجستري والدكتوراه يف 
  .علم املكتبات بالتدريس يف أقسام علم املكتبات باجلامعة

  مجعيات املكتبيني يف اجلزائر  3.10

غم بعض احملاوالت اليت سجلت من خالل السنوات القليلة املاضية إلنشاء مجعيات ر
للمكتبيني يف اجلزائر، يبقى النشاط اجلمعوي يف هذا امليدان ضعيفا إن مل نقل منعدما، ويبقى عمال 
هذا القطاع يف أمس احلاجة إىل خلق إطار أو تنظيم يكون مبثابة فضاء وجمال ينشطون فيه 

 االقتصادية، االجتماعيةخالله على التعريف بأمهية مهنتهم ودورها يف تطوير احلياة  ويعملون من
والعلمية للبالد، كما يكون وسيلة التعبري عن انشغاالم املهنية والتحسيس بضرورة وضع القوانني 

العام  االجتماعيوالنصوص التشريعية الكفيلة بتحسني ظروف عملهم وحتسني وضعيتهم يف السلم 
  .بالدلل

 فيفري 27ومن بني احملاوالت اليت سجلت يف اجلزائر نذكر اجلمعية الوطنية اليت أنشأت يف   
، بعد )A.B.A.D.A" (مجعية املكتبيني واألرشيفيني والتوثيقيني اجلزائريني" باسمواليت عرفت  1990

لقاءات وطنية  الرمسي من وزارة الداخلية بدأت اجلمعية نشاطها بتنظيم عدة االعتمادحصوهلا على 
وجهوية، كما نصبت مكاتب جهوية يف اجلزائر العاصمة، قسنطينة ووهران وذلك من أجل رفع 
عدد املنخرطني فيها وإعطائها صبغة وطنية متكنها من اكتساب الوسائل الالزمة لتمثيل كافة 

 احاتاالقترالعاملني يف املكتبات والتوثيق واألرشيف على املستوى الوطين، كما قدمت بعض 
واللوائح تضمنت التعريف بأمهية اإلعالم العلمي ووضعية املكتبات يف اجلزائر ومن بني هذه 

إىل السلطات احلكومية، رجال السياسة  1991املقترحات املذكرة اليت أرسلتها اجلمعية سنة 
منها على والصحافة الوطنية، كما مت بثها لكل العاملني يف املؤسسات التوثيقية املختلفة وهذا عمال 

التعريف بوضعية املكتبات يف اجلزائر ومشاكل العاملني يف هذا القطاع والعودة إىل التكفل 
  .باهتمامام وانشغاالم

كان إنشاء هذه اجلمعية الوطنية يوحي مبستقبل زاهر للعمل اجلمعوي وكان عمال القطاع 
مع مرور الوقت مل تلق اجلمعية  ا هلم وجماال لنشاطام املختلفة ولكنهربيأملون يف أن تكون من

فيها ضعيفة، كما أن غياب العمل التنسيقي بني خمتلف  االخنراطالالزم وبقيت نسبة  االهتمام
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املكاتب اجلهوية أثر سلبا على وضعية اجلمعية وهذا ما أدى إىل جتميد نشاطها يف السنوات األخرية 
  .رغم بقاء اعتمادها ساري املفعول

كتبيني واألرشيفيني والتوثيقيني اجلزائريني وما آلت إليه صورة معربة عن تعد جتربة مجعية امل
نقص الوعي الكايف بأمهية اجلمعيات ودورها يف تطوير املهنة، كما أن حداثة املهنة يف بالدنا 
وافتقادها إلطار تشريعي مالئم ساهم يف تأخري تنظيم العاملني يف هذا القطاع وما يدعو إىل 

انعدام النصوص التشريعية املالئمة لتسيري املهنة من املفروض أن يكون حافزا  التساؤل هو كون
ومنطلقا للتكثيف من النشاط اجلمعوي واملطالبة والتحسيس بضرورة اهتمام الوصاية بقطاع 

يف الظرف احلايل وبعد توقف مجعية املكتبيني واألرشيفيني . املكتبات واألرشيف والتوثيق
ات جهوية حتاول بدورها سد الفراغ املوجود يني عن نشاطها، توجد مجعوالتوثيقيني اجلزائري

اع املكتبات ـن شأا حتريك وتنشيط قطـوذلك من خالل تنظيم بعض التظاهرات اليت م
  .والعاملني فيه

من اجلمعيات اجلهوية املتواجدة يف الشرق اجلزائري جند مجعية املتخصصني يف اإلعالم 
وهي تعمل حاليا على خلق  1993اليت أنشأت سنة ) A.S.I.B.A.C(طينة واملكتبات واألرشيف لقسن

ديناميكية جديدة حتاول من خالهلا التقريب بني العاملني يف القطاع على املستوى احمللي وتطوير 
ذه اجلمعية  لالرتقاءالتعاون بني خمتلف املكتبات واملؤسسات احمللية والبحث عن السبل الكفيلة 

  .طلوبإىل املستوى امل
إىل  19من بني النشاطات اليت نظمتها اجلمعية، الصالون الوطين للكتاب يف الفترة املمتدة بني 

بقصر الثقافة مالك حداد وحتاول اجلمعية يف الوقت احلايل مواصلة نشاطاا من  1997ماي  26
س السلطات يف عقد اجتماعاا ومواصلة املطالبة باحلصول على مقر دائم وحتسي االستمرارخالل 

احمللية مبساعدا وحتفيزها، كما أن التجارب السابقة قد تفيدها يف تفادي األسباب واألخطاء اليت 
  .تعيق وحتد من فعالية نشاط اجلمعيات املكتبية مستقبال

من اجلمعيات املكتبية احمللية نذكر كذلك مجعية املكتبيني والتوثيقيني لوالية سطيف اليت 
خاصة بالعاملني يف قطاع املكتبات واألرشيف والتوثيق واحلاصلني على  وهي 1990أنشأت سنة 

  .زالوا يزاولون دراستهم شهادات يف علم املكتبات سواء كانوا من املتخرجني أو الذين ال
نظمت هذه اجلمعية عدة تظاهرات على مستوى والية سطيف وكذلك على املستوى 

  :الوطين نذكر منها
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  .1991املكتبات البلدية والقراءة العمومية، يف سنة األيام الدراسية حول   ـ
  .1993امللتقى الوطين األول عن املكتبات اجلامعية سنة   ـ
وتسعى هذه اجلمعية كذلك إىل احلصول على مقر  1994أسبوع الكتاب يف مدينة سطيف سنة  ـ 

رة مؤقتا يف هلا وهو ما يسمح هلا بتنظيم نشاطاا واستقبال منخرطيها وللتذكري فهي مستق
  .إحدى قاعات معهد اهلندسة جبامعة فرحات عباس بسطيف

من خالل استعراضنا للجمعيات الوطنية واحمللية اخلاصة باملكتبيني والوثائقيني واألرشيفيني يف 
اجلزائر ميكننا مالحظة الفراغ الكبري للحركة اجلمعوية لعمال هذا القطاع والذي من املفروض أن 

إذا اعتمدنا يف تقييمنا هذا على التطور الكبري الذي عرفته مجعيات  يكون عكس ذلك خاصة
املكتبيني يف خمتلف بلدان العامل ومدى مشاركتها يف تطوير املنهة وحتسني مستويات العاملني ا، 
وكذلك مسامهتها يف تطوير قوانني املكتبات واملكتبيني مبا خيدم مصاحل املهنة املكتبية واملنتمني إليها 

ما تعرضنا له بإسهاب يف الفصل الثاين من البحث، حيث مت التعريف باجلمعيات اخلاصة  وهو
باملكتبيني ودورها يف تطوير املهنة املكتبية ويبقى القول بأن إنشاء مجعيات املكتبيني يف اجلزائر 
مرتبط مبدى منو الوعي والتحسيس بأمهيتها وهذه املسؤولية تقع على املكتبيني والوثائقيني 

عية للمهنة املكتبية يف تامجواألرشيفيني اجلزائريني أنفسهم، ألن الوضعية القانونية، العلمية واال
اجلزائر وعدم تالؤمها مع ما هو حاصل من تطورات يف أسس ومفاهيم العمل املكتيب تستدعي 

  .التكثيف من نشاطات اجلمعيات للمسامهة الفعلية يف النهوض باملهنة املكتبية يف اجلزائر
 لتشريع اجلزائري يف جمال املكتبات والتوثيق واألرشيفا 4.10

عرض تسلسلي للنصوص ملعرفة التشريع اجلزائري يف هذه القطاعات ال بد من القيام ب
  .اجلزائرالقانونية لعمال املكتبات والتوثيق واألرشيف يف 

ات واملتاحف يعترب املرسوم اخلاص بسلك ملحقي األحباث يف األثريات واألرشيف واملكتبو
األوىل يف جمال إصدار النصوص التنظيمية اخلاصة باملكتبيني  االنطالقة 1968الذي صدر سنة 

ماي  30املؤرخ يف  312-68ويعد هذا املرسوم الذي حيمل رقم . والوثائقيني واألرشيفيني يف اجلزائر
1968

ي األحباث يف املكتبات األول من نوعه يف تنظيم املهام وحتديد املسؤوليات املنوطة مبلحق )1(
  .واألرشيف واملتاحف واألثريات

                                                           
اجلريدة الرمسية للجمهورية . املتضمن القانون اخلاص مبلحقي البحث يف األثريات، األرشيف، املكتبات واملتاحف. 312-68املرسوم رقم ـ  1

 .615.ص .1986 ،اجلزائرية
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1964أفريل  24املؤرخ يف  135-64أما املرسوم 
فهو ينص على تأسيس دبلوم تقين يف  )1(

  .املكتبات واألرشيف وعلى هذا األساس فهو يدخل يف إطار التكوين وال خيص املهنة
1969ديسمرب  6املؤرخ يف  188- 69صدر املرسوم  1969يف سنة 

واخلاص بالقانون ) 2(
األساسي للمسؤولني عن الوثائق التابعة لوزارة الداخلية وتضمن هذا املرسوم ثالثة فصول، تضمن 
األول منها األحكام العامة احملددة ملهام املسؤولني عن الوثائق، مث فصال ثانيا حيدد كيفيات 

  .التوظيف، أما الفصل الثالث فهو خاص بالرواتب
نصوص القانونية املنظمة للمهنة املكتبية يف اجلزائر انصبت يف معظمها على واملالحظ أن ال

املكتبات اجلامعية والعاملني ا وهذا يرجع إىل تطور وانتشار هذا النوع من املكتبات أكثر من 

وارتفع عدد  االستقاللغريه، فلقد عرف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر تطورا ملحوظا منذ 

جلامعات اجلزائرية بنسبة كبرية يرجعها البعض إىل ارتفاع وترية النمو الدميغرايف الذي املسجلني يف ا

وهلذه العوامل تأثري مباشر على فتح املكتبات اجلامعية الذي كان  االستقاللعرفته اجلزائر منذ 

يتطور بتطور بناء اجلامعات وانتشارها، فلكل جامعة مكتبة مركزية ولكل معهد مكتبة خاصة به 

ولكل مكتبة طاقم يسريها وهذا ما أدى بدوره إىل ظهور فئة جديدة من األسالك العاملة باجلامعة 

  .اجلزائرية وهو سلك املكتبيني باملكتبات اجلامعية

بالعاملني يف املكتبات اجلامعية وسن القوانني اليت تنظم  االهتماملقد أصبح من الطبيعي 

سندة إليهم ويف هذا اإلطار قامت وزارة التعليم العايل وظيفتهم وحتدد شروط توظيفهم واملهام امل

  :مراسيم متسلسلة 5بإصدار القانون األساسي اخلاص بعمال املكتبات اجلامعية يف 

1980مارس  8املؤرخ يف  60- 80املرسوم رقم ـ 
وهذا املرسوم خاص بسلك حمافظي  )3(

مة اليت حتدد مهام ووظائف املكتبات واشتمل على ثالثة فصول، األول خاص باألحكام العا

احملافظني يف املكتبات اجلامعية، أما الفصل الثاين فهو حيدد كيفيات وشروط التوظيف اخلاص ذا 

السلك وما يتطلبه من شهادات علمية، وأما الفصل الثالث فيحتوي السلم اخلاص برواتب 

  .احملافظني

                                                           
 .613.ص .1964 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. تقين يف املكتبات واألرشيف املتضمن تأسيس دبلوم. 135-64املرسوم رقم ـ  1
2

 .1694.ص.1969 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. األساسي اخلاص باملسؤولني عن الوثائق املتضمن القانون. 188-69املرسوم رقم ـ 
 .380.ص.1980،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. بسلك حمافظي املكتبات املتضمن القانون األساسي اخلاص. 60-80املرسوم رقم ـ  3
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1980مارس  8املؤرخ يف  61- 80املرسوم رقم ـ 
ا املرسوم على تنظيم سلك وينص هذ) 1(

امللحقني باألحباث ويف املكتبات ومراكز التوثيق التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
واشتمل بدوره على ثالثة فصول تنظم وحتدد يف جمملها مهام ووظائف امللحقني باألحباث وحتدد 

األخرى العاملة يف املكتبات شروط التوظيف والرواتب املمنوحة والنصوص التنظيمية لألسالك 
  .اجلامعية ومراكز التوثيق

62- 80املرسوم ـ 
الذي يوضح وظائف وشروط التوظيف بالرواتب اخلاصة بسلك  )2(

63-80مساعدي األحباث، كما حدد املرسوم 
القوانني اخلاصة بسلك األعوان التقنيني يف  )3(

  . املكتبات ومراكز التوثيق
64-80وأخريا املرسوم ـ 

  .التقنيني يف املكتبات ومراكز الوثائق نياملساعداخلاص بسلك  )4(
أنه أعاد النظر  1980نالحظ من خالل التنظيم الذي وردت عليه املراسيم الصادرة يف سنة 

عون تقين ومساعد تقين يف املكتبات (يف عدد األسالك القدمية وظهر سلكان جديدان يتمثالن يف 
  ).ومراكز التوثيق

والتابعة لوزارة التعليم العايل  1980أصبحت املراسيم اخلمسة الصادرة يف سنة  1981يف سنة ـ 
والبحث العلمي مطبقة يف كل القطاعات األخرى، مثل وزارة الثقافة ووزارة الداخلية وحىت يف 

1981أوت  22املؤرخ يف  212-81وهذا مبوجب املرسوم  االقتصاديةسائر املؤسسات 
وميكننا  )5(

رسوم خطوة إجيابية ألنه ورغم عدم تالؤمه مع كل القطاعات، إال أنه أعطى ملختلف اعتبار هذا امل
املؤسسات التوثيقية تنظيما أصبحت مبوجبه تتمتع بنوعت من الدعم التشريعي والقانوين الذي خيدم 

  .املهنة وينظمها

                                                           
اجلريدة الرمسية للجمهورية . املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك امللحقني باألحباث يف املكتبات ومراكز التوثيق. 61-80املرسوم رقم ـ  1

 .383.ص .1980 ،اجلزائرية
اجلريدة الرمسية للجمهورية . القانون األساسي اخلاص بسلك مساعدي األحباث يف املكتبات ومراكز التوثيقاملتضمن . 62- 80املرسوم رقم ـ  2

 .385.ص .1980 ،اجلزائرية
اجلريدة الرمسية للجمهورية . املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك األعوان التقنيني يف املكتبات ومراكز التوثيق. 63- 80املرسوم رقم ـ  3

 .385.ص .1980 ،يةاجلزائر
اجلريدة الرمسية للجمهورية . املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك مساعدين التقنيني يف املكتبات ومراكز التوثيق. 64-80املرسوم رقم ـ  4

 .389.ص .1980 ،اجلزائرية
. واحملفوظات ومراكز التوثيق واآلثار واملتاحفاحملدد لألحكام األساسية املطبقة على أسالك األحباث يف املكتبات . 212-81املرسوم رقم ـ  5

 .1144.ص .1981 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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122- 89أصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املرسوم  1989يف سنة 
رسوم وهو م )1(

  .خاص باملكتبات اجلامعية ويدخل ضمن القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع التعليم العايل
224-89أصدرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية املرسوم 

اخلاص بأسالك الوثائقيني  )2(
  . أمناء احملفوظات وهو مرسوم حيدد مهام وشروط التوظيفنين الوثائقييأمناء احملفوظات، املساعد

26- 91صدر املرسوم  1991يف سنة ـ 
اخلاص بالقانون األساسي للعمال املنتمني لقطاع  )3(
  .البلديات ومشل أسالك الوثائقيني يف البلديات

340-91يف نفس السنة صدر املرسوم ـ 
واملتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال الثقافة  )4(

 الرئيسيني واحملافظني، املكتبيني وتضمن حتديد املهام وشروط التوظيف اخلاصة باحملافظني
والوثائقيني، األعوان التقنيني واملساعدين التقنيني يف املكتبات والتوثيق واألرشيف وما ميكن 

هو كوا  1997إىل سنة  االستقاللاستخالصه من خالل عرض خمتلف املراسيم اليت صدرت منذ 
  :صادرة عن ثالثة وزارات هي

  .لبحث العلميوزارة التعليم العايل واـ 
  .واالتصالوزارة الثقافة ـ 
  .وزارة الداخلية واجلماعات احملليةـ 

185- 97رقم حيمل يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية  تنفيدي مرسوم كما صدر
 14املؤرخ يف  )5(

يعدل ويتمم القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني لألسالك التابعة للتعليم والتكوين  1997مايو 
  :ني وفيما خيص شعبة املكتبات اجلامعية، فإن التصنيف ورد على الشكل التايلالعالي
  .رئيس حمافظ باملكتبات اجلامعيةـ 
  .حمافظ باملكتبات اجلامعيةـ 

                                                           
اجلريدة الرمسية . املتضمن القانون األساسي اخلاص للعمال املنتمني لألسالك التابعة للتعليم والتكوين العاليني. 122-89املرسوم رقم  - 1

 .766.ص .1989 ،للجمهورية اجلزائرية
 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني إىل قطاع البلديات. 26-91املرسوم التنفيذي رقم ـ  2

 .225.ص .1991
3

 .؟؟؟؟؟  224- 89املرسوم التنفيذي رقم ـ  
4

 .1991 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. عمال الثقافةاملتضمن القانون األساسي اخلاص بال. 340- 91املرسوم التنفيذي رقم ـ  
 .1427.ص

. املعدل واملتمم واملتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني لألسالك التابعة للتعليم والتكوين العاليني. 185-79املرسوم التنفيذي رقم ـ  5
 .5.ص .33.، ع1997 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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  .ملحق باملكتبات اجلامعيةـ 
  .مساعد يف املكتبات اجلامعيةـ 
  .عون تقين يف املكتبات اجلامعيةـ 
 .معاون تقين يف املكتبات اجلامعيةـ 

صدر قرار وزاري مت مبوجبه إنشاء منصب مدير املكتبة اجلامعية املركزية ويتم  2004يف سنة 
التعيني يف هذا املنصب بقرار وزاري ويتعني على املترشح له أن يكون يشغل منصب حمافظ رئيسي 

 )1(.سنوات أقدمية ذه الصفة 5مثبت أو منصب حمافظ له 

 

                                                           
اجلريدة الرمسية . قرار وزاري مشترك يتضمن تصنيف املناصب العليا ملديرية اجلامعة و الكلية و املعهد و ملحقة اجلامعة و مصاحلها املشتركةـ  1

 .28.ص. 23.، ع2005، للجمهورية اجلزائرية



  

  

  

  

 يتطبيقالالقسم 
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  العلمي مناهج البحث 1

تزداد أمهية البحث العلمي يف كل التخصصات العلمية وجماالت املعرفة املختلفة حيث 

أصبحت كل مبادئ احلياة اإلنسانية خاضعة للمعرفة العلمية من خالل ما تسفر عنه نتائج البحوث 

وما تصل إليه من نتائج وما تقدمه من مقترحات ملعاجلة خمتلف اإلشكاليات  ةادمييوالدراسات األك

  .املطروحة للدراسة

  :اخلصائص العامة ملناهج البحث العلمي 1.1

يتمثل القاسم املشترك بني مناهج وأساليب البحث العلمي املختلفة يف جمموعة من اخلصائص 

  :واملميزات أمهها

  .ظة الدقيقة للحقائق العلميةالتفكري السليم واملالح ـ

 .املوضوعية والبعد عن التحيز واالجتاهات وامليول الشخصية ـ

 .الديناميكية واملرونة مبعىن أا قابلة للتعديل والتغيري حسب تطور العلوم ـ

التعميم، حيث أنه ميكن تعميم نتائج البحوث العلمية لالستفادة منها يف دراسة ظواهر أخرى  ـ

 .متشاة

التنبؤ، فأساليب ومناهج البحث العلمي قادرة على وضع تصور ملا ميكن أن تكون عليه الظواهر  ـ

  )1(.املدروسة يف املستقبل

  اع مناهج وأساليب البحث العلميأنو 2.1

مل يتفق الباحثون يف املاضي واحلاضر على وضع تصنيف موحد ملناهج وأساليب 

كثري من هذه األنواع بينهم وإن اختلفوا يف  البحث العلمي وإن كان هناك شبه إمجاع على

ونذكر على سبيل املثال ال احلصر املنهج التارخيي، املنهج الوصفي، املنهج  تصنيفها

  )2(إخل...االنثروبولوجي، املنهج الفلسفي، واملنهج التجرييب

وهناك تصانيف أخرى عديدة ألساليب ومناهج البحث العلمي تعتمد على طرق علمية خمتلفة 

  .دف يف جمملها إىل الوصول إىل نتائج علمية سليمة

                                                           
 .2000دار الصفاء للنشر والتوزيع، : عمان.النظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلمي .عثمانحممد غنيم،  ؛رحبي مصطفىعليان،  ـ 1

 .34.ص
 .35.ص .نفسه املرجع .عثمانغنيم،  حممد ؛رحبي مصطفىعليان،  ـ 2
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  مناهج البحث يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  3.1

يعد املنهج التارخيي واملنهج الوصفي من أكثر املناهج استخداما يف العلوم اإلنسانية 

      .وردت بشأا العديد من التعريفات حيث واالجتماعية
  

  ملنهج الوصفيا ـ

و املنهج الذي يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات ومقارنتها وحتليلها وتفسريها وه

  .للوصول إىل تعميمات مقبولة
  

 املنهج التارخيي ـ

ويعتمد على حتليل احلقائق التارخيية ونقدها وتفسريها للوصول إىل التنبؤ حبقائق األحداث 

   )1(.هاواألسباب اليت أدت إىل حدوثها والنتائج املترتبة عن

يف كتابه منهجية البحث العلمي يف العلوم  )(Maurice Angersويقسم موريس أجنرس "

  : املناهج يف العلوم اإلنسانية إىل ثالثة أنواع هي .تدريبات عملية :اإلنسانية
  

  املنهج التجرييب *

بني الظواهر أي وهو املنهج الذي يهدف إىل إقامة العالقة اليت تربط السبب بالنتيجة 

   .واملتغريات حيث أن إقامة العالقة بني السبب والنتيجة تقوم على التجربة
  

 املنهج التارخيي *

يهدف املنهج التارخيي إىل إعادة بناء املاضي معتمدا يف دراسة األحداث على الوثائق 

  . مث يقوم بتقييمها أو نقدها واألرشيف وينبغي على الباحث يف بادئ األمر مجع الوثائق
  

 ج البحث امليداينمنه *

يطبق . يتم اللجوء إىل منهج البحث امليداين عادة لدراسة ظواهر موجودة يف الوقت الراهن

غالبا على جمموعات كبرية من السكان يستطيع الباحث أن يأخذ منها بالتقريب كل ما يريد أن 

  )2(."حيث يسمح بدراسة طرق التفكري والعمل واإلحساس لدى هذه اموعات يكشف عنه

  

                                                           
 .29-28.ص .2003دار رحيانة للنشر والتوزيع، . اجلزائر .منهج البحث العلمي .حامدخالد،  ـ 1
 .تدريبات علمية: منهج البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية .سبعون، سعيدو بوشرف، كمال ؛بوزيدصحراوي، ترمجة  .موريس ،أجنرس ـ 2

 .106-102.ص .2006 ة لنشر،دار القصب :اجلزائر
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  املنهج املتبع يف إعداد البحث 2

: جمتمع املعلومات وأثره على املكتبات اجلامعية"انطالقا من كون موضوع البحث يتناول 

اإلطار النظري، ومسح اإلنتاج إعداد يف  الوصفياملنهج فإنه مت اعتماد " مدينة قسنطينة منوذجا

ن الدراسة تتناول جمتمع املعلومات ما أك .واملكتبات اجلامعيةاملعلومات مبجتمع الفكري املتعلق 

بالوصف من حيث تأثريه يف املكتبات اجلامعية، وتوضح مواطن هذا األثر من خالل إبراز أمهية 

على املكتبات اجلامعية، والتحديات اليت  اتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال وانعكاسا

ت على تغري مفاهيم وطرق التسيري تواجهها يف ظل جمتمع املعلومات وما لذلك من انعكاسا

املتطورة وأمناط اخلدمات املكتبية ودور التشريع املكتيب وأخصائي املعلومات يف إرساء جمتمع 

امليدانية فهي تعتمد على االستبيان كأداة جلمع البيانات مع اعتماد  فيما خيص الدراسةو. املعلومات

     .  ليت قدمتها العناصر املشكلة تمع الدراسةأسلوب إحصاء وحتليل البيانات من خالل األجوبة ا

أما النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث فهي مبثابة املقياس املعتمد يف حتديد مدى حتقق 

ومن مثة تقدمي االقتراحات املناسبة للوضع القائم فيما خيص البحث ين عليها الفرضيات اليت ب

تحديات اليت تواجهها يف ظل جمتمع املعلومات من خالل وضعية املكتبات اجلامعية اجلزائرية وال

   .منوذجا أو كدراسة حالة مدينة قسنطينة

ويشري عامر قندجيلي يف كتابه البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات أن املنهج "

الوصفي يعتمد على طريقتني أساسيتني تتمثل األوىل يف املنهج الوصفي املسحي أما الثانية فهي 

  .هج الوصفي بدراسة احلالةاملن

حيث يقوم منهج دراسة احلالة على أساس اختيار وحدة إدارية أو اجتماعية كأن تكون 

مؤسسة أو مدرسة أو مكتبة أو قسما أو فردا واحدا أو مجاعة من األشخاص أو عائلة واحدة أو 

موضوع معني، حىت تكون دراسة احلالة مفيدة وناجحة لدراسة مشكلة أو  ...اواحد اصفا طالبي

)1(".وقد تكون البيانات واملعلومات امعة كأساس للوصول إىل النتائج املراد الوصول إليها
  

  

  الدراسة امليدانية وأمهيتها يف البحث 3

وهي تتطلب إجراء خطوات  االجتماعيتعد الدراسة امليدانية مرحلة أساسية يف البحث 

راسات امليدانية حسب اجلهة أو الشخص أو منهجية وأساسية وخيتلف حجم وحميط إجراء الد

                                                           
1

 .111.ص .1999 .دار اليازوري العلمية: عمان .البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات .عامر إبراهيم، قندجيلي ـ 
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  .املؤسسة اليت تقوم بذلك بناء على الوسائل البشرية واملادية املسخرة للقيام بالبحث امليداين

فإذا كان حميط الدراسة شاسعا وممتدا إىل حدود ال يستطيع باحث مبفرده التحكم فيه، فإن 

حثني وبعض الدول املتطورة توكل مهمة مثل هذه األحباث حتتاج إىل جمموعات موسعة من البا

إجراء هذا النوع من الدراسات امليدانية اليت متس جمتمعا كبريا لدراسة ظاهرة ما إىل مؤسسات أو 

ملا تتوفر عليه من وسائل تقنية وأخصائيني حىت تتم  اآلراءرب سشركات متخصصة يف اإلحصاء أو 

  .طلوبة يف مثل هذه احلاالتالدراسة يف اآلجال احملددة ويف مستوى الدقة امل

م بتحديد ووليتمكن الباحث من القيام بدراسة ميدانية تتماشى مع موضوع حبثه عادة ما يق

جمال بشري ومكاين يتماشى مع الوسائل املتوفرة لديه للقيام بدراسة الظاهرة وهو ما يعرف 

الة بالوحدة اليت قد تكون بدراسة احلالة اليت متثل جزء من الظاهرة بأكملها ويهتم منهج دراسة احل

  ...جمتمعا أو مجاعة أو مؤسسة

ومعىن ذلك أن الوحدة اليت يقوم الباحث بدراساا يف منهج دراسة احلالة ميكن أن تكون "

فردا أو أسرة أو مجاعة أو مؤسسة أو جمتمعا كامال، حيث يقوم الباحث بالتحليل العميق للتفاعل 

إىل التغيري والنمو على مدى فترة معينة من الزمن ومعىن ذلك الذي حيدث بني العوامل اليت تؤدي 

أيضا أن الوحدة موضع الدراسة قد تكون جزءا من حالة يف إحدى الدراسات وميكن أن تكون 

  )1(."هي نفسها حالة قائمة بذاا يف دراسة أخرى

حاطة مبحيط فدراسة احلالة مع حتديد خمتلف جماالا مبا يتماشى مع اإلمكانات املتاحة لإل

  .البحث وحدوده هي من أهم عناصر املنهج يف البحث امليداين

كتوبة أو مصورة وهو ما جنده عادة يف األحباث التارخيية، مهناك أحباث تعتمد على مصادر 

ما الدراسات امليدانية فهي حتتاج إىل معلومات آنية غري موجودة يف مصادر سابقة ومن هنا يكون أ

ألساسي ملعلوماا وللحصول على هذه املعلومات جيب استعمال أداة أو أدوات امليدان هو املصدر ا

  )2(.ختتلف عما هو معهود يف منهج البحث التارخيي

  

  جمتمع الدراسة 4

يعد حتديد جمتمع البحث يف الدراسات امليدانية من أهم العناصر اليت تؤثر على صحة النتائج 

وجب التركيز على الطريقة العلمية اليت يتبعها الباحث يف النهائية للدراسة املراد إجنازها، لذلك 

                                                           
 ..238-237.ص.1989دار املعارف، : القاهرة . أصول البحث العلمي ومناهجه. بدر، أمحد  ـ 1
  .119.ص.1996الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة .مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات احملاورات يف. خليفةعبد العزيز شعبان،  ـ 2
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  .اختيار وحتديد جمتمع الدراسة عند إعداد البحث

يف الكثري من احلاالت يكون عدد األفراد أو املؤسسات اليت ميسها البحث ضخما جدا وال 

اختيار ميكن لباحث يف ضوء هذه املعطيات أن يسيطر على معطيات دراسته ويلم ا فيلجأ إىل 

  .جزء من اتمع الكلي ليكون عينة تقام عليها الدراسة

أما إذا كانت وحدات اتمع الكلي أو جمموعة املؤسسات اليت ميسها البحث حمددة يف 

االني البشري واملكاين وباستطاعة الباحث حصرها كاملة فينصح املختصون يف أصول البحث 

إلجراء الدراسة أو التحقيق ويف ) La population totale( العلمي ومناهجه باعتماد اتمع الكلي

هذا اإلطار يرى الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة يف كتابه احملاورات يف مناهج البحث يف علم 

املكتبات واملعلومات أن البحث امليداين قد يقوم على مجيع األفراد واملؤسسات موضوع الظاهرة 

أي أا تشمل كل املفردات أو الوحدات " دراسة مسحية"احلالة حيث تصبح الدراسة يف مثل هذه 

املكونة للظاهرة دون استثناء وعلى سبيل املثال دراسة عن املكتبات يف مدينة من املدن أو مكتبة 

  )1(.من مكتبات األقسام واملعاهد يف جامعة من اجلامعات

يدانية وذلك من خالل حتديد من البحث املعاجلة املنهجية للدراسة املالرابع يتناول الفصل 

من يتكون  والذي حتديد اال البشري للدراسة،من خالل  ذلكوجمال الدراسة امليدانية وحدودها 

كما حيدد اال املكاين للدراسة وذلك  .املسؤولني القائمني على املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة

راسة امليدانية وتتمثل يف جمموع املكتبات بتحديد املوقع اجلغرايف للمؤسسات اليت مشلتها الد

  .اجلامعية مبختلف أنواعها واملتواجدة مبدينة قسنطينة

أما اال الزمين فهو حيدد مراحل الدراسة امليدانية وكيفية إجرائها واملدة الزمنية اليت 

  .استغرقتها كل مرحلة منها

 عنصرومواصفاته، أما المن هذا الفصل للتعريف مبجتمع الدراسة  بعارخصص العنصر ال

املعتمد يف إجراء الدراسة امليدانية، وذلك نظرا لألمهية اليت توليها خمتلف  األسلوب، فتناول السادس

وسيلة العلم ووسيلة للبحث العلمي يف الكشف عن املعارف "الدراسات للمنهج، إذ يعترب املنهج 

كثريا ما يتوقف حكمنا على أي حبث واحلقائق والقوانني اليت يسعيان إىل إبرازها وحتقيقها و

  )2(."بالصحة وسالمة النتائج على مدى صحة وسالمة املنهج الذي اتبع يف هذا البحث
  

                                                           
 .147.ص . السابق املرجع .خليفة، شعبان عبد العزيز ـ 1
 .68.ص.2000 مؤسسة الوراق،: عمان. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية. براهيمإعبد ايد  روانم ـ 2
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   الدراسة امليدانية وحدودها تاالجم 5

  اال البشري 1.5 

العاملني يف املكتبات احملافظني و املدراء و املسؤولني يتشكل جمتمع الدراسة هلذا البحث من 

  :عية ملدينة قسنطينة واملنتمني إىل األسالك املكتبية التاليةاجلام

  .رئيس حمافظ باملكتبات اجلامعية ـ 1

  .حمافظ باملكتبات اجلامعية ـ  2

  .مدير مكتبة جامعية ـ 3

  .)Poste spécifique/منصب نوعي( .اجلامعيةمكلف بتسيري املكتبة مسؤول  ـ  4

واحملافظني  الرئيسينياسة يتكون من فئيت احملافظني الدر جمتمعبناء على هذه املعطيات، فإن 

 نظرا للمهام التسيريية اليت يقومون ايف املكتبات اجلامعية املسؤولني  كذلكباملكتبات اجلامعية و

إجيابية على جتربتهم املهنية ودرايتهم بالواقع الذي تعيشه مكتباتنا اجلامعية  انعكاساتوما لذلك من 

حىت تكون األجوبة املتحصل عليها اختيار جمتمع الدراسة اخلاص ذا البحث  ومن هذا املنطلق مت

أكثر من املعطيات احلقيقية  االقتراباملوزع على أفراده فرصة لتقصي الواقع و  االستبيانمن خالل 

 تتماشىاليت تبىن عليها الدراسة امليدانية هلذا البحث ومن مثة الوصول إىل نتائج ومقترحات 

  .راهن للمكتبات اجلامعية يف اجلزائروالوضع ال

  ،قائمني عليهاللمبدينة قسنطينة ولمكتبات اجلامعية ل مسح شاملمت د جمتمع الدراسة، ولتحدي

بعد امتناع  20فيقدر بـيني املستبينني إال أن العدد الفعلي للمكتب .ة جامعيةمكتب 24فتم إحصاء 

  .فردا 20فإن عدد أفراد جمتمع الدراسة بلغ بدوره وبالتايل  االستبيانأربعة منهم عن اإلجابة على 
  

  ين املكااال 2.5 

ولتحديد اال املكاين للدراسة امليدانية، فإن اجلدول التايل حيدد موقع املكتبات من خالل   

اجلامعات والكليات ولألقسام اليت تنتمي إليها مع حتديد عنوان وموقع كل هذه املكتبات يف حميط 

  .ينة الذي يشكل حدود الدراسة امليدانية هلذا البحثمدينة قسنط
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 العنوان اجلامعة املكتبة الرقم

 املكتبة املركزية الدكتور أمحد عروة 1
جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية 

 قسنطينة
 قسنطينة 25000حي قدور بومدوس 

 جامعة منتوري قسنطينة املكتبة املركزية جلامعة منتوري 2
 25000ق عني الباي طري 325.ب.ص

 قسنطينة

 جامعة منتوري قسنطينة مكتبة كلية الطب 3
 25000حي الصنوبر  125.ب.ص

 قسنطينة

 جامعة منتوري  قسنطينة مكتبة كلية اهلندسة 4
جممع أمحد محاين زرزارة  طريق عني 

 الباي قسنيطنة

 جامعة منتوري قسنطينة مكتبة كلية اآلداب واللغات 5
عة منتوري طريق عني عمارة اآلداب جام

 الباي قسنطينة

 جامعة منتوري مكتبة كلية احلقوق والعلوم السياسية 6
جممع تيجاين هدام طريق  325.ب.ص

 عني الباي قسنطينة

7 
مكتبة كلية اهلندسة بوخضرة يوسف 

 باي
 جامعة منتوري

جممع أمحد محاين زرزارة طريق عني 

 الباي قسنطينة

 املدينة اجلديدة على منجلي جامعة منتوري مكتبة كلية العلوم اإلقتصادية 8

9 
مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية 

 واإلنسانية
 املدينة اجلديدة على منجلي جامعة منتوري

 جامعة منتوري قسنطينة مكتبة قسم علوم الطبيعة واحلياة 10
عمارة العلوم جامعة منتوري طريق عني 

 الباي

 جامعة منتوري قسم الكيمياء مكتبة 11
عمارة العلوم جامعة منتوري طريق عني 

 الباي قسنطينة

 جامعة منتوري مكتبة قسم الفيزياء 12
عمارة العلوم جامعة منتوري طريق عني 

 الباي قسنطينة

 جامعة منتوري مكتبة قسم اإلعالم اآليل 13
عمارة العلوم جامعة منتوري طريق عني 

 الباي قسنطينة

 قسنطينة -اخلروب  جامعة منتوري كتبة قسم العلوم البيطريةم 14

 (7ème) الكيلومتر السابع  جامعة منتوري مكتبة قسم التغذية والتغذي 15

16 
مكتبة قسم علم النفس والعلوم 

 التربوية
 حي كوحيل خلضر قسنطينة جامعة منتوري
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 جامعة منتوري مكتبة قسم علم املكتبات 17
درسة العليا سيدي مربوك مقر امل

 لإلطارات سابقا

18 
مكتبة قسمي جراحة األسنان 

 والصيدلة
 )الفوبور(حي األمري عبد القادر  جامعة منتوري

 جامعة منتوري مكتبة قسم الرياضة والتربية البدنية 19
جممع حممد محاين زرزارة طريق عني 

 الباي قسنطينة

 سطح املنصورة قسنطينة ألساتذة املعهد املدرسة العليا مكتبة املدرسة العليا لألساتذة 20

 وحيدد عناوينها اجلامعية مبدينة قسنطينةكتبات امليبني  1جدول رقم 
  

وبناء على العدد اإلمجايل للمكتبات اجلامعية اليت مشلتها الدراسة امليدانية واملوزع حسب 

كتبات وذلك حسب أنواع املكتبات اجلامعية ميكن حتديد النسبة املئوية لكل نوع من هذه امل

  :اجلدول التايل

 )%( النسبة املئوية العدد نوع املكتبة

 %10,00 2 املكتبات املركزية اجلامعية

 %35,00 7 مكتبات الكليات

 %50,00 10 مكتبات األقسام

 %5,00 1 مكتبات املدارس العليا

 %100,00 20 امــوع

 اجلامعية ع املكتبات انويبني النسبة املئوية أل 2جدول رقم 

  اليت مشلتها الدراسة امليدانية
 

  اال الزمين   3.5

جترييب  استبيانحيث مت إجناز  2006فيفري الدراسة امليدانية يف شهر مت البدء يف إجراءات 

ختلف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة حمافظي املكتبات و بعض األساتذة مبعلى جمموعة من  زعو

القادر للعلوم اإلنسانية وبعض مكتبات الكليات  وة جلامعة األمري عبدجامعة الدكتور أمحد عر(

  .)جبامعة منتوري

التجريبية إضافة إىل توجيهات ومالحظات  االستمارةبعد تسجيل املالحظات املقدمة يف 

مت ها بعد 2006ماي  شهر وكان ذلك يف لالستبياناملشرف، مت وضع الصيغة النهائية  األستاذ

مع املالحظة أنه  2006 أكتوبريف شهر  جمتمع الدراسة أفراد على االستبيانة توزيع عمليالشروع يف 
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نظرا حلاالت الغياب أحيانا ولعدم التزام البعض  ات املوزعةاالستبيانيف مجع  بعض التأخرمت تسجل 

ورغم ذلك مت تسجيل أربعة حاالت حتديد مواعيد جديدة  ىستدعامما  االستبيانمبواعيد إرجاع 

  .اع عن اإلجابة على االستبيانامتن

الذي انطلق  بياناالستاال الزمين للدراسة امليدانية متثلت يف تفريغ املرحلة األخرية املتصلة ب

  .2007شهر جانفي يف 
  

  الدراسة امليدانيةاملتبع يف  سلوباأل 6

يل كونه يدرس ظاهرة قائمة يف الظرف احلابحث الذي يقوم على دراسة ميدانية يتميز الب

ترتع إىل التكرار بنفس الصورة يف كل مرة وليست ظاهرة أو حدثا من املاضي ألن ظواهر املاضي 

  .حتتاج إىل البحث التارخيي الذي يعتمد على املصادر املكتوبة واملدونة

تية العملية النفعية فإن كانت اماغإن اهلدف األساسي من البحث امليداين هو الفائدة الرب"

ا إىل دعم العوامل اليت تؤدي إىل اجلوانب اإلجيابية وعملنا على نإجيابية سعي الظاهرة املدروسة

  .استمرارها كي تبقى الظاهرة على هذا الوجه املشرف الفعال

وإن كانت الظاهرة املدروسة سلبية سعينا إىل تصحيح مسارها وذلك بالعمل على جتنب 

السليم أو قضينا على  االجتاهاملسار يف العوامل السيئة واستبداهلا بعوامل ومؤثرات طيبة تعدل 

  )1(."الظاهرة برمتها إذا مل تكن مرغوبة ومطلوبة أصال

   )2(:وهيومير البحث امليداين بعدة مراحل متسلسلة منطقيا حىت تؤدي إىل النتيجة 

  .مالحظة الظاهرة والتأكد من تواصلها وتكرارها ليتمكن الباحث من وضعها حمل الدراسة ـ

  .وض اليت يرى الباحث أا تشكل املسببات األساسية حلدوث الظاهرةوضع الفر ـ

الذي جتمع فيه األسئلة قصد احلصول على املعلومات اليت حتقق الفروض اخلاصة  االستبيانوضع  ـ

  .بالبحث

  .كخطوة أوىل االستبيانجمتمع البحث أو العينة وجتريب  اختيار ـ

  .مث مجعه االستبيانتوزيع  ـ

  .تبياناالستفريغ  ـ

                                                           
 .119.ص .1996 الدار املصرية اللبنانية،: القاهرة .احملاورات يف مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات. لةفخلي، ز شعبانعبد العزي ـ 1
. دار جمدالوي للنشر والتوزيع: عمان. مفهومه، أدواته، أساليبه: البحث العلمي. عبد احلق، كايد ؛عبد الرمحان، عدس ذوقان؛، عبيدات ـ  2

 .183.ص ).ت.د(
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  .تقدمي نتائج البحث امليداين ـ

حني يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم ا هي وصف الظاهرة اليت "

يريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الوقائع 

  )1(."أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا

 تقوم على أن الدراسة امليدانية عتمد على املنهج الوصفي ، في به نقوم ذيال بحثوإذا كان ال

حتتاج  االستبيان األجوبة املقدمة على التحليلي ، ألن البيانات اليت يتم مجعها من خالل األسلوب

الذين يشكلون جمتمع إىل التحليل حملتوياا ولنسبها املئوية لقياس التوجهات العامة آلراء املستبينني 

    .الدراسة
  

   وكيفية تصميمه االستبيان 7

ستبيان باستعمال االدراسة ميدانية يف شقه الثاين من  إعدادهالبحث الذي نقوم بيتكون 

فهو "من أهم أدوات البحث وجتميع البيانات يف الدراسات امليدانية  االستبيانويعد  ،كأداة للبحث

على إعداد جمموعة من  االستبيانويعتمد ... وف القائمة بالفعلأداة للحصول على احلقائق والظر

   )2(."األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد اتمع

على جمموعة أسئلة، اهلدف منها إجياد األجوبة الالزمة لفهم الظاهرة  االستبيانوعادة ما يبىن   

من األسئلة تشكل اإلجابة عليها تتضمن جمموعة  واالستقصاء لالستطالعاملدروسة، فهو إذن أداة 

األداة األكثر فعالية، ألا  االستبيانجمموعة البيانات اليت يسعى الباحث إىل احلصول عليها ويعد 

جتماعية، توفر معلومات وبيانات بكلفة أقل وهي منتشرة كثريا يف البحوث اليت متس العلوم اال

تعطي احلرية للفرد ايب يف  يها وتوزيعها فهفباإلضافة إىل أا اقتصادية من ناحية كلفة إعداد

التعبري عن رأيه واإلجابة دون قيد، كما أا تطرح نفس األسئلة على كل أفراد جمتمع البحث أو 

  .وهو ما يساعد على احلفاظ على وحدة البحث واحملاور األساسية اليت يبىن عليها )3(على عينة منه

علمية ويتماشى مع طبيعة البحث املنجز ومشكلته وأهدافه مبنيا على أسس  االستبيانولكي يكون 

  .اخلطوات الالزمة لتصميمه إتباعجيب 
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  االستبيانخطوات تصميم  1.7

  )1(: إتباع اخلطوات التالية االستبيانتصميم   حيتاج

  .يف ضوء أهداف الدراسة ويف ضوء صياغة مشكلة البحث الرئيسية االستبيانحتديد هدف  ـ

  .وفقراته متاشيا مع مشكلة البحث وفروضه ستبياناالوضع أسئلة  ـ

ليتم إجراء التعديالت والتصحيحات الالزمة قبل وضعه يف  لالستبيانجتريب الصورة األولية  ـ

  .الصيغة النهائية

الذي يتم توزيعه على جمتمع الدراسة  لالستبيانالنهائي وميثل الصورة أو الشكل الرمسي  االستبيان ـ

  .أو عينة منه

للقواعد  لالستبيانيستحسن عادة مراعاة الباحث يف إعداده  :االستبياناعد تصميم قو

  )2(:التالية

املطولة  فاالستبياناتتطلب اإلجابة عليه جهدا شاقا ووقتا كبريا، تالطويل الذي  االستبيانجتنب  ـ

  .ستبياناالإىل افتقاد اجلدية متاما يف الرد على أو تؤدي إىل عدم استكمال اإلجابة أحيانا 

  .جتنب طرح أسئلة غري هامة وال صلة هلا مبشكلة البحث ـ

  .جتنب األسئلة املعقدة اليت تستوجب تفكريا دقيقا وجهدا كبريا لدى املستبينني ـ

ال بد من الرجوع إىل سجالت أو  االستبيانإذا كان للحصول على أجوبة األسئلة املطروحة يف  ـ

، ألن اهلدف من األسئلة املطروحة االستبيانه األسئلة يف مصادر ووثائق، فال داعي طرح مثل هذ

  .واملشاعر واآلراء حول ظاهرة أو معطيات واضحة االنطباعاتعادة ما يكون للتعرف على 

التأكد من ارتباط كل األسئلة املطروحة مبشكلة البحث وموضوعه وأن تكون مرتبة ومتسلسلة  ـ

  .الدراسةوموزعة على احملاول األساسية اليت متسها 

  التجرييب االستبيان  2.7

من أهم مراحل البحث امليداين، ويتم ذلك باختيار عددا حمدودا  االستبيانتعد مرحلة جتريب 

ويطلب منهم اإلجابة عليه  االستبيانمن األفراد من جمتمع البحث ويوزع عليهم الباحث نسخا من 

البحث وصياغة األسئلة هلذا، فإن مرحلة  مع تقدمي كل املالحظات اليت متس التغطية العامة ملوضوع
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عنها ويرى الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة يف كتابه  االستغناءالتجرييب ال ميكن  االستبيان

يساعد على حتقيق  االستبيانات يف مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات أن جتريب راحملاو"

   .وتكون نتيجة ذلك االستبيانعليها  تطور وحتسني نوعي على الصيغة األوىل اليت أعد

  .االستبيانأثناء إعداد  ئلة جديدة نسي الباحث إدراجهاإضافة أس ـ

  .تضيف جديدا إىل البحثاليت ال كليا أو جزئيا أو  ةكرراملحذف األسئلة السطحية أو  ـ

  .إعادة صياغة األسئلة املعقدة أو املبهمة اليت قد ال يفهمها املستبني ـ

 )1(.نظر يف ترتيب األسئلة وإحداث التغيري املالئم يف تسلسلها وفق حماور الدراسةإعادة ال ـ

 النهائي االستبيان  3.7
    حيتوي علىالتجرييب و لالستبياناملنقحة واملعدلة  اجلديدة،تبيان النهائي ميثل الصورة االس

فإن  بالنسبة هلذا البحثو .الصياغة النهائية جلملة األسئلة اليت تطرح على أفراد جمتمع الدراسة

حماور أساسية تتماشى  )06( ستةسؤاال مت توزيعها على  )28( مثانية وعشرين يتشكل من االستبيان

  :درسها وذلك على النحو التايلطبيعة الدراسة واإلشكالية اليت تمع 

  .الشخصيةالبيانات  ـ

  :احملور األول ـ

  )أسئلة 5( .مفهوم جمتمع املعلومات

  :يناحملور الثا ـ

  )أسئلة 3. (تأثريات جمتمع املعلومات

  :احملور الثالث ـ

  )أسئلة 5(. ات اجلامعيةاملكتبتطبيقات التكنولوجيا احلديثة يف 

  :احملور الرابع ـ

  )أسئلة 6( .خدمات املعلومات احلديثة باملكتبات اجلامعية

  :احملور اخلامس ـ

  )أسئلة 6. (يف ظل جمتمع املعلومات نيوالتكوين املكتبيواقع املهنة 

  :احملور السادس ـ

  )أسئلة 3. (السياسة الوطنية للمعلومات ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات
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 مفهوم جمتمع املعلومات : احملور األول 1

  حتليل البيانات 1.1

 كيف تقيمون املعلومات يف حياة اتمع املعاصر ؟ /1

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

  % 85.00  17  مهمة جدا

  % 15.00  3  مهمة نوعا ما

  % 00.00  0  ثانوية

  % 100  20  اموع

  يبني تقييم جمتمع الدراسة للمعلومات يف حياة اتمع املعاصر 3اجلدول رقم 
  

  جمتمع الدراسة للمعلومات يف حياة اتمع املعاصرتقييم  ـأ 

اعة فنحن اآلن على مدار السو أصبحت أمهية املعلومات تتجلى يف كل نشاطات اإلنسان

حنتاج إىل املعلومات يف جمال التعلم والبحث وكذلك ألغراض التثقيف والترفيه وألجل حل 

ورمبا تزداد أمهية هذا اال األخري . "املشكالت أو اختاذ القرارات يف كل ااالت واملستويات

  )1(".تمة هي سلسلة متصلة من القراراوضوحا إذا علمنا أن حياة الفرد اخلاصة والعا

أما بالنسبة للمجتمع ككل فإن أمهية املعلومات اليوم تتزايد بوترية سريعة جدا نظرا 

حياة اتمع  االتصال وما لذلك من تأثريات علىو املعلومات اللتطورات احلاصلة يف تكنولوجي

املعاصر  فإن أغلبية أجوبة املستبينني فيما خيص أمهية املعلومات يف حياة اتمعوعلى هذا األساس 

وميكننا اعتبار هذا اجلواب يندرج ضمن  %85,00قدرت أن هذه األخرية مهمة جدا وذلك بنسبة 

  .الوعي العام بأمهية املعلومات عند املكتبيني الذين مستهم الدراسة امليدانية

إن أهم ما يدعم ارتفاع نسبة األجوبة اليت رمست أمهية املعلومات يف اتمع بنسبة عالية إن 

هو التزايد الكبري يف أمهية املعلومات يف اتمع احلديث الذي أصبح بفعل  %85,00نقل ساحقة مل 

أو بتسميات أخرى حتمل مسات مظاهر التطورات " جمتمع املعلومات:"هذه األمهية يعرف ب
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احلاصلة يف خمتلف جماالت احلياة وهكذا فإىل جانب مصطلح جمتمع املعلومات جند جمتمع املعرفة 

 ..مع االتصاالت وجمتمع ما بعد الصناعيوجمت

  : تجلى برأيكم يفيهل  ،جمتمع املعلوماتمفهوم  /2

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 54,84  17  اتمع الذي يتوفر على التكنولوجيا احلديثـة

 % 12,90  4  اتمع الذي يعتمد على اقتصاد املعلومات

 % 25,81  8   املعلوماتاتمع الذي له حرية الوصول إىل

 % 6,45  2  اتمع الذي يستهلك املعلومات

 % 100,00  31  وعـام

   من وجهة نظر جمتمع املعلوماتمفهوم يبني  4اجلدول رقم 

  أفراد جمتمع الدراسة
  

  مفهوم جمتمع املعلومات من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة ـب 

أن مفهوم جمتمع املعلومات يتجلى يف اتمع  %54,84يرى أغلبية املستبينني وذلك بنسبة 
أحيانا أمام ما  االنبهاراحلديثة وميكن أن نفسر ذلك مبدى التأثر أو  االتكنولوجيالذي يتوفر على 

ا يف املكتبات من مزايا يف شىت ااالت وخصوص االتصالاحلديثة للمعلومات و االتكنولوجيتوفره 
  .طوير اخلدمات املكتبية وما لذلك من تأثري على تاجلامعية 

ىل املعلومات من إ واملالحظ كذلك هو توجه آراء جمتمع الدراسة حنو اعتبار حرية الوصول
املعلومات كقيمة يف اتمع وهذا يدل على ربطهم بني  %25,81بنسبة  مسات جمتمع املعلومات

إال أن اقتصاد  ،لومات دون قيوداملعلوماتية اليت تتمثل يف حرية الوصول إىل املع ةاملعاصر والدميقراطي
وذلك مرتبط برأينا بالتأخر نسبة كبرية ضمن اختيارات املستبينني  مل يلق) التسويق(املعلومات 

مها ظاملسجل يف جمال تسويق املعلومات يف اجلزائر وخاصة يف املكتبات اجلامعية اليت ال زالت يف مع
ومن هنا ورد اختيار تسويق  رسوم ت خاصة مقابلئاال تقدم خدمات مكتبية نوعية أو لف

  .%12,90املعلومات نسبة ضعيفة قدرت بـ 
يشمل كل السمات واملميزات اليت اقترحت يف واحلقيقة أن مفهوم جمتمع املعلومات 

االستبيان إضافة إىل العديد من السمات واملعاين اليت جندها يف التعريفات املختلفة تمع املعلومات 
ىل تمع املعلومات بالعاصمة السويسرية جنيف والعاملية األ الذي اعتمدته القمةاملفهوم ونذكر هنا 
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يستطيع كل جمتمع هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية،  جامع جمتمع معلومات جمتمع"اليت اعتربت 
فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها، ويتمكن فيه األفراد 

م للنهوض بتنميتهم املستدامة ولتحسني نوعية واتمعات والشعوب من تسخري كامل إمكانا
حيام، وذلك انطالقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والتمسك باالحترام الكامل 
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وتسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض 

  .يةبأهداف التنم
اليت تتيحها تكنولوجيا  الفرصاجلميع من  أنه جمتمع للجميع يسعى إىل ضمان استفادةكما 

التعاون الدويل واإلقليمي واالعتراف بدور  واحترامه التنوع الثقايفوتعزيز . املعلومات واالتصاالت
وينبغي أن يقوم  التنوع الثقايف هو التراث املشترك لإلنسانية مجعاء، ألن لبناء جمتمع معلومات جامع

جمتمع املعلومات على أساس احترام اهلوية الثقافية والتنوع الثقايف واللغوي والتقاليد واألديان وأن 
  .يعزز احترام هذه املفاهيم، وأن يشجع احلوار بني الثقافات واحلضارات

حتقيق فوائد يف كل ميثل  ونشرها استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتكما أن 
 العملياتوتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطوي على أمهية يف  .اليوميةة يااحلنب جوا

وتوفري فرص والتدريب والعمل  والتعليمواملعلومات الصحية احلكومية والرعاية الصحية  واخلدمات
 وقاية منوالوإدارة املوارد الطبيعية والنقل ومحاية البيئة واألعمال التجارية والزراعة العمل 

 )1(.ليها، والثقافة، واستئصال الفقر وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عالكوارث

  رأيكم ؟هي معايري جمتمع املعلومات حسب  ما /3

 )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب
  % 36.00  18  واالتصال للجميع إتاحة تكنولوجيا املعلومات

  % 06.00  3  خل الفرديالد /ارتفاع مستوى األفراد االقتصادي

  % 04.00  2  مدى تطور احلياة السياسية وترسيخ الدميقراطيـة

  % 22.00  11  الوعي االجتماعي بأمهيـة املعلومـات

  % 32.00   16  تطور املستوى العلمي ألفراد اتمع

  % 100.00  50  وعـام

  جمتمع املعلومات من وجهة نظر معايري يبني  5اجلدول رقم 

 تمع الدراسةأفراد جم
                                                 

 :متاح على .  ]على اخلط  [. تونس. القمة الثانية تمع املعلومات ـ 1
   )05/01 /2006 ( <  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=1161|0  > 
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  معايري جمتمع املعلومات ـجـ 

كأكرب نسبة  واالتصال للجميع إتاحة تكنولوجيا املعلوماتجاء االختيار األول املتمثل يف 
يليها الوعي االجتماعي  % 36.00فيما خيص معايري جمتمع املعلومات من وجهة نظر املستبينني بـ

جلميع حة التكنولوجيا إتابة منطقية نظرا ألمهية تعد هذه األجوو % 22.00بأمهية املعلومات بنسبة 
فآت اتمع وكذلك الوعي بأمهية املعلومات لدى كل أفراد اتمع ولكن دون أن ننسى بعض 

اليت خلصها الدكتور عبد اللطيف صويف يف كتابه املكتبات يف جمتمع املعلومات و املقومات األخرى
  :جمتمع حىت يصبح جمتمعا للمعلوماتأن تتوفر يف أي وهناك مجلة من املعايري البد "حيث يقول 

ويعكس مدى انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل مكان داخل  :املعيار التكنولوجي ـ
  .املدن والقرى واملؤسسات واملنازل واملدارس وما إليها ومدى استخدامها والتحكم فيها

ومواردهم  املادي،ودخلهم  قتصادي،االويعكس مستوى األفراد  :املعيار االقتصادي ـ
واملوارد االقتصادية للمعلومات اليت ينتجها ومدى تطور الريف من الناحية  االقتصادية،
  .االقتصادية

ويعكس مدى ترسيخ الدميقراطية وتعزيزها وحرية التداول والتعبري واختيار  :املعيار السياسي ـ
  .ولني والنضج السياسي لألفراد واتمعؤاملس

ويعرب عن املستوى العلمي املعريف لألفراد وإدراكه ألمهية املعلومات كقيمة  :املعيار الثقايف ـ
  .ثقافية

وجود وعي داخل اتمع بأمهية املعلومات ودورها يف حياة اتمع وسعي  :املعيار االجتماعي ـ
  )1(.كل أفراده إىل استعمال الوسائط واملعلومات يف حيام اليومية

  

ظ أنه عندما نستعرض املصطلحات واملفاهيم اليت تعرب عن جمتمع املعلومات فإننا واملالح
سنجد مجلة من النماذج أو اخلصوصيات الدالة على هذا اتمع فمنها اتمع ما بعد الصناعي 
واتمع املعريف وكذلك اتمع املستقبلي والظاهر أن العامل املشترك بني هذه التسميات إمنا يتمثل 

 املزاوجة بني املعايري املشار إليها آنفا والدالة على املؤشرات واخلصوصيات احلقيقية اليت تصنع يف
جمتمع املعلومات واليت كانت نتيجة للثورة الصناعية مث التطور التكنولوجي ووليدة التمدن 

ة يف كل الذي أنتج جمتمعا يقوم على العلم والتكنولوجيا املتطوراحلضاري واالستقرار السياسي 

                                                 
 .81. ص. 2003 دار اهلدى،. عني مليلة: املكتبات يف جمتمع املعلومات. عبد اللطيفصويف،  ـ 1
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جماالت احلياة ومن هنا ميكن القول أن اآلراء الواردة يف حتديد مفهوم جمتمع املعلومات وإن 
اختلفت نسبيا يف حتديد األولويات اليت يبىن عليها إال أا تتفق على أن جمتمع املعلومات هو ذلك 

ط السياسي اتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كل جماالت النشا
االجتماعي والثقايف واالقتصادي خالفا لألمناط االجتماعية التقليدية ونقصد ا اتمع الزراعي 

  .  واتمع الصناعي
     

  ؟هي أسباب ظهور جمتمع املعلومات حسب رأيكم  ما /4

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 34,55  19  تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 % 25,45  14  نفجار املعلومايتاال

 % 10,91  6  قيمة املعلومات يف اتمع

 % 7,27  4  تشتت اإلنتاج الفكري

 % 21,82  12  تنوع مصادر املعلومات

 % 100,00  55  اموع

  جمتمع املعلومات من وجهة نظر أسباب ظهور يبني  6اجلدول رقم 

 أفراد جمتمع الدراسة
  

  وماتجمتمع املعلأسباب ظهور  ـد 

من وجهة نظر جمتمع الدراسة  املعلومات أسباب ظهور جمتمع املعلومات اتصدرت تكنولوجي
احلديثة يف  اوهذا يأيت يف سياق األمهية اليت تكتسيها تطبيقات التكنولوجي %34,55 بنسبة وذلك

ومات بنسبة مث تنوع مصادر املعل %25,45أغلبية اتمعات املتطورة يليها االنفجار املعلومايت بنسبة 
واملالحظ يف األجوبة الواردة على السؤال . %10,91وقيمة املعلومات يف اتمع بنسبة  21,82%

الرابع من أسئلة االستبيان ورغم تفاوت نسبها املئوية إال أا مشلت أغلبية أسباب ظهور جمتمع 
واليت ركزت على  عالدراسات اليت تناولت هذا املوضوو املعلومات اليت وردت يف خمتلف املراجع

  :العناصر التالية
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  االنفجار املعلومايت ـ

إىل اتساع اال الذي تعمل فيه )  Information Explosion( "تفجر املعلومات"يشري مصطلح 
أصبح  "صناعة"املعلومات ليشمل كافة جماالت النشاط اإلنساين، حبيث حتول إنتاج املعلومات إىل 

على  سواق البترول أو الذهب، وقد يزيد ما ينفق على إنتاج املعلوماتهلا سوق  ال خيتلف عن أ
  .عما ينفق على كثري من السلع اإلستراتيجية املعروفة يف العامل املستوى الدويل

  مظاهر االنفجار املعلومايت  ـ

دورية واحدة يف  نا أن نقدم صورة سريعة خلليفة هذا االنفجار املعلومايت من خاللميكن
اليت تصدر يف الواليات املتحدة األمريكية، وتغطي ) Chemical Abstracts( يمياء وهيفروع الك

هذه الدورية معظم ما ينشر من الدوريات العلمية اهلامة يف جمال الكيمياء فقط، فقد صدرت هذه 
مث رصدت املليون . ، واستكملت املليون حبث األوىل بعد واحد وثالثني سنة1907ة عام يالدور

انية يف مثاين عشرة سنة، ورصدت املليون حبث الثالثة يف سبع سنوات، أما املليون حبث حبث الث
وبصورة عامة فإن كمية املعلومات تتضاعف كل . الرابعة فقد رصدا خالل أربع سنوات فقط

وهي واحدة فقط من  ـ اثنىت عشرة سنة، وقد تطور حجم اإلنتاج الفكري املنشور يف الدوريات
ألف دورية يف عقد  70إىل أكثر من  1800من حوايل مائة دورية يف عام  ـللنشر أشكال عديدة 

   )1(.الثمانينيات

  تشتت اإلنتاج الفكري ـ

كان للتخصص الزائد يف املوضوعات العلمية أثره الواضح يف بزوغ فروع جديدة أخذت 

وهناك مالحظة . حليويةأصوهلا من أفرع خمتلفة، ومن األمثلة على ذلك اهلندسة الطبية، والكيمياء ا

أخرى مؤداها أن الباحثني مييلون إىل دراسة موضوعات ضيقة، والنتيجة هي أنه كلما ازداد 

الباحثون ختصصا، وكرب حجم اإلنتاج الفكري املنشور، قلت فاعلية الدوريات اليت تعمل على 

متابعة كل هذا تغطية قطاعات عريضة أو جماالت واسعة، وبالتايل يكون من الصعب على الباحث 

  .اإلنتاج الفكري واإلملام به من مصادره األولية

وتشري اإلحصاءات إىل أن اإلنتاج السنوي من املعلومات مقدر بعدد الوثائق املنشورة يصل 

مليون وثيقة، وأن عدد األشخاص الذين يسامهون يف هذا اإلنتاج بشكل أو بآخر  14-12ما بني 

                                                 
 .29.ص .1997 .الدار املصرية اللبنانية :القاهرة .تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات .دحسن عما، مكاوي ـ 1
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وقد بلغ رصيد الدوريات على املستوى الدويل ما يقرب من  مليون شخص، 35-30يتراوح ما بني 

ألف دورية جديدة، أما الكتب فقد بلغ  15مليون دورية، يضاف إليها كل عام ما يقرب من 

كتابا يف  70كتابا يف اليوم، أو  1650ألف عنوان، أي مبعدل  600اإلنتاج الدويل منها حوايل 

  )1(.الساعة

  دد أشكاهلاتنوع مصادر املعلومات وتع ـ

هناك مصادر عديدة للمعلومات منها الدوريات، والكتب، وتقارير البحوث، والبيانات، 

واألوراق املقدمة إىل الندوات واملؤمترات، والرسائل اجلامعية، وبراءات االختراع، واملعايري 

صوص املوحدة، واملواصفات القياسية، وكذلك النشر املصغر وهو ما يعين إما إعادة تسجيل الن

املكتوبة على هيئة كتب ودوريات يف شكل مصغر، أو تسجيل معلومات جديدة يف شكل مصغر 

  . مباشر مثل امليكروفيلم، وامليكروفيش، واألفالم، والشرائح، واألشرطة، واألقراص، وغريها

مكتبة قومية يبلغ رصيدها من الدات  116ومن ناحية أخرى يوجد بدول العامل املختلفة 

وكالة أنباء دولية ووطنية تعمل يف جمال  120مليون جملد، كما يوجد ما يقرب من  160حوايل 

املعلومات واألخبار، وتبث يوميا أكثر من نصف مليون خرب ومعلومة، ربعها على األقل مسجل 

  )2(.بالصوت والصورة

أن واحلقيقة أن ما مت ذكره من العناصر املتصلة بأسباب ظهور جمتمع املعلومات ال ميكن 

يشكل جماال لالختالف أو التناقض إذا ما أخدنا بالتكامل بني هذه األسباب وإن اتصل بعضها 

باجلانب املعلومايت والتطور التكنولوجي والبعض اآلخر باالنفجار املعلومايت وتنوع مصادر 

حتتلها  املعلومات باإلضافة إىل قيمة املعلومات يف اتمع احلديث انطالقا من األمهية اليت أصبحت

املعلومات بالنسبة للفرد يف حياته اليومية أو بالنسبة للمجتمع والدولة بكل مؤسساا هلذا ميكن 

ختيارات وتوجهات املستبينني املتعلقة بتحديد أسباب ظهور جمتمع املعلومات واختالف االقول أن 

ختضع لبعض نسبها الذي نعتربه اختالفا شكليا خيضع يف حقيقة األمر إىل توجهات شخصية 

التأثريات والقناعات اليت جتعل من بعض األسباب املتعلقة بظهور جمتمع املعلومات ختتلف من 

  .      شخص آلخر
                                                 

 .30.ص .املصدر نفسه. حسن عماد ،مكاوي ـ 1
 .31.ص .السابق املصدر .حسن عماد ،مكاوي ـ 2
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  ؟مما يلي أهم مظاهر جمتمع املعلومات خترا /5

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 4,17  2  نسبة للفرد واتمع والدولةلتطور أمهية املعلومات با

 % 8,33  4  ق املعلوماتتسوي

 % 0,00  0  إتاحة املعلومات للجميع

 % 4,17  2  صناعة احلواسيـب

 % 6,25  3  صناعة الربجميـات

 % 16,67  8  املكتبات اإللكترونية

 % 2,08  1  األرشيف اإللكتروين

 % 10,42  5  النشر اإللكتروين

 % 0,00  0  احلكومة اإللكترونية

 % 6,25  3  تطور وسائل االتصال

 % 4,17  2  قواعد املعلومات

 % 8,33  4  شبكات املعلومات

 % 29,17  14  االنترنتشبــكة 

 % 100,00  48  اموع

  املعلومات من وجهة نظر  مظاهر جمتمعهم أيبني  7اجلدول رقم 

 أفراد جمتمع الدراسة
  

  مظاهر جمتمع املعلومات ـهـ 

املعلومات مثل ما يراه القائمون على املكتبات  يف صدارة مظاهر جمتمع االنترنتجاءت 
وليس من الغريب أو  %29,17 اجلامعية مبدينة قسنطينة أي أفراد جمتمع الدراسة وذلك بنسبة

الختراعات انوعية يف سلسلة قفزة تشكل  ذه النسبة من األمهية ألا االنترنتاملفاجئ أن حتضى 
غريها من و اهلاتفو توازي يف أمهيتها اختراع الطباعةهائلة  ةتعد حبق ثورة تكنولوجيو العلمية

بفضل أصبح يف كل أحناء العامل الذي  واتمعات األفرادعلى وصل االختراعات اليت ساعدت 
   .قرية صغريةهذه الوسائل أشبه ما يكون ب

متصلة ببعضها أو هي شبكة الشبكات وتتكون  شبكاتمن العبارة عن جمموعة  االنترنتو
من أهم أصبحت اليوم كما ببعضها املختلفة ومرتبطة يف دول العامل  منتشرة حاسوب أجهزة من

وهناك فائدة كل أرجاء العامل  ني يفستخدماملالتصال عن طريق الربيد االلكتروين بني وسائل ا
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حبيث  ومنتجااعرض معلوماا على ات شركالوات ؤسساملقدرة نترنت تتمثل يف لالكربى 
لالنترنت يف العامل الوصول هلذه املعلومات بل ونقل املعلومات اليت مه إىل  يستطيع أي مستخدم

فوائد  نترنتلالوكل ساعة، ويف يتم جتديدها كل يوم  أنجهازه، وهذه املعلومات املعروضة ميكن 
 :عديدة نذكر منها مثال

  لكل أحناء العاملرسائل وملفات  إلرسالالربيد االلكتروين  ستخداما ـ
   .جتاريةأو املؤسسات من أجل أهداف  لسلعلومات عن اعرض مع ـ
  .املشاركةويستطيع أي شخص  للنقاشتوي على مواضيع حت قع إعالميةاموإنشاء  ـ
  .حبيث يتناقش عدة أفراد حول العامل آنيا) Chat( تكوين موقع للمحادثة اآلنية ـ
  .بةطلوالتقنية املو الباحثني باملعلومات العلميةو تزويد الدارسني ـ
  .االنترنتعرب علمية لحصول على شهادة ل (La téléconférence)التعليم عن بعد  ـ
  .املتاحة على خمتلف املواقعالت الكترونية على الصحف وا اإلطالع ـ

وبنسبة تقدر بـ  االنترنتأما املكتبات اإللكترونية فلقد وردت يف املرتبة الثانية بعد 
تأثري املهنة املكتبية على أفراد جمتمع الدراسة وسعة إطالعهم ويرتبط ذلك برأينا مبدى  16,67%

على تطور املكتبات والتكنولوجيات املطبقة فيها سعيا إىل تطوير نظم املعاجلة والتخزين والبث 
  .   اخلاصة باملعلومات ومن هنا تأيت احلاجة إىل التعريف باملكتبات اإللكترونية وبأمهيتها

اليت يتكون رصيدها من املصادر اإللكترونية الرقمية أي  اتاملكتب يه اإللكترونية اتاملكتبف
إىل تلك  تتوفر على مداخل أو نقاط وصولو تلك املكتبات اليت تتوفر على معلومات رقمية خمتزنة

  .العاملية االنترنتاملعلومات من خالل شبكات املعلومات املختلفة أو عرب شبكة 
ضل التطورات التكنولوجية احلديثة والنمو السريع يف يف  لكترونيةلقد ظهرت املكتبة اإل

إنتاج مصادر املعلومات اإللكترونية أو ما ميكن تسميته بالنشر اإللكتروين فأصبحت هذه املكتبات 
 باستعمالمبثابة واجهات للتخاطب متعددة األشكال للوصول إىل مصادر املعلومات وذلك 

اليت توفرها شبكات املعلومات املختلفة  لمعلوماتلمن الطرق السريعة  باالستفادةاحلواسيب و
  .العاملية االنترنتوشبكة 

من احلصول على كم هائل من املعلومات عرب أوعية  ناملستفيدية لكترونيومتكن املكتبات اإل
معلومات خمتلفة جتمع بني النص والصورة و ذات قدرة فائقة يف محل بياناتو إلكترونية متنوعة

  .لكترونيةيكن متوفرا يف شىت أنواع املكتبات اليت سبقت املكتبة اإل والصوت وهذا ما مل
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إن ما يعرف اليوم بعصر املعلومات هو عصر يتميز بتحقق تطور كبري يف تقنيات املعلومات، 
فبعد ما كانت اجلهود مركزة على تطوير صناعة ونشر الكتاب املطبوع عرب العامل لكونه املصدر 

التفكري يف كيفيات أ املعلومات فبد انفجارؤسسات التوثيقية جاء عصر األساسي لتزويد خمتلف امل
وسبل السيطرة على هذا الكم اهلائل من اإلنتاج الفكري وإمكانية تنظيمه وختزينه وتوظيفه 

املواد السمعية البصرية رات الفيلمية وغظهرت املص، فتطورت تقنية املعلومات وبالكيفية املالئمة
) إشكاهلااألقراص املرنة، األقراص الضوئية مبختلف (ختزنات اإللكترونية كما ظهرت حديثا امل

ساهم يف إنشاء شبكات املعلومات احمللية واإلقليمية والعاملية  االتصاالتكما أن تطور تقنيات 
حداث أكرب ثورة معلوماتية يف تاريخ البشرية متمثلة يف شبكة إا إىل هى التفاعل فيما بيندوأ

املعلومات حيث وفرت هذه الشروط والعوامل  انفجارالذي سهل مواجهة ظاهرة،  األمر االنترنت
التحكم يف اإلنتاج الفكري العاملي الذي أصبح مستحيال تمعة إمكانية متابعة املعلومات وجم

  .باألنظمة التقليدية السابقة
تقدرب ة كثالث اختيار بالنسبة ملظاهر جمتمع املعلومات وذلك بنسب ورد النشر اإللكتروين

وهو ما يدل على األمهية اليت أصبح حيتلها النشر اإللكتروين يف جمتمع املعلومات من  10.42%
النشر اإللكتروين من أهم مظاهر التطور النوعي الذي وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة وحبق فإن 

شهده الساحة املعلوماتية يف الظرف الراهن حيث أن ارتفاع وترية النشر العاملي للكتب ت
والدوريات وتزايد مستوى النشر الصحفي هي يف جمملها عوامل تساعد على اتساع رقعة النشر 
اإللكتروين باملقارنة مع حجم النشر الورقي خاصة يف الدول املتقدمة اليت تتوفر على قاعدة 

صلبة بالنظر إىل تطور صناعة الوسائط اإللكترونية احلاملة للمعلومات وتكنولوجيا  معلوماتية
ومن الطبيعي أن يؤثر ظهور النشر اإللكتروين على املكتبات . وثورة احلاسب اإللكتروين االتصال

ومراكز املعلومات حيث أن توفر ورواج مصادر املعلومات اإللكترونية احلديثة سيؤثر بشكل كبري 
  .للمكتبات اجلامعيةوجيعل النشر اإللكتروين مصدر تزويد  االقتناءتوجيه سياسات على 

من مظاهر جمتمع املعلومات فقد جاء يف  كمظهريف املكتبات  أما بالنسبة لتسويق املعلومات
وهو ما يدل  %8,33ضمن األجوبة الواردة على السؤال اخلامس وبنسبة قدرت بـ  الرابعةاملرتبة 

ع املستبينني على أمهية تسويق املعلومات يف جمتمع املعلومات وإذا أردنا توضيح على مدى إطال
جمموعة من األنشطة واألعمال املتكاملة اليت تقوم ا إدارة متخصصة مفهوم تسويق املعلومات فهو 

يف املكتبة أو مركز املعلومات، وتسعى من خالهلا إىل توفري السلع، أو اخلدمات، أو األفكار 
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فيدين احلاليني املتوقعني بالكمية واملواصفات واجلودة املناسبة واملطلوبة، ويف الوقت واملكان للمست
املناسبني، وبأقل تكلفة ممكنة، وبأسهل الطرق ، وذلك بالتعاون مع الدوائر األخرى يف املكتبة أو 

  . مركز املعلومات
اهر جمتمع املعلومات خيص حتديد مظ فيماأما أضعف اختيار ورد ضمن أجوبة املستبينني 

ورغم قلة هذه النسبة املئوية فإنه ال ميكن برأينا  %2.08فيتمثل يف األرشيف اإللكتروين بنسبة 
اعتبار هذا االختيار جتاهال من طرف جمتمع الدراسة ألمهية األرشيف اإللكتروين كمظهر تمع 

وبالتايل التوجه مات يف املكتبات املعلومات إمنا هو نتيجة التركيز على تطبيقات تكنولوجيا املعلو
  .أكثر حنو اختيار املكتبات اإللكترونية بنسبة أكرب من األرشيف اإللكتروين

 ازدادت أمهية األرشيف )التراكم املعريف( الوثائق إنتاج واليوم ومع تطور العامل وتكاثر
ألرشفة تطوراً شهدت عملية اأصبح مطبقا بنسبة كبرية يف خمتلف الدول حيث الذي اإللكتروين 

التقنيات احلديثة اليت وصلت إىل حد األرشفة من خالل تطبيق ملحوظاً يف العقود األخرية 
املخطوطات  منعددا هائال وألن الدول العربية ذات تاريخ عريق وتضم بني حدودها . االلكترونية

ال بد من انتهاجها  يعترب إستراتيجية ضرورية اإللكتروين في، فاالهتمام باألرشالتارخييةالوثائق و
  .، وكذلك ملواجهة حتديات جمتمع املعلوماتحفاظاً على هذا اإلرث

 نتائج اجلزئية للمحور األولال 2.1

أمهية املعلومات يف حياة اتمع املعاصر بنسبة عالية على و تأكيد أفراد جمتمع الدراسة. 1
ياة سواء تعلق األمر بالفرد أو يدل على الوعي الكبري بأمهية املعلومات يف كل جماالت احلوهذا 

  .اتمع ككل
يف شىت  اإتاحة التكنولوجيو جمتمع املعلومات مبدى توفريالتركيز على ربط مفهوم  .2  

  .ممارسة املهن املختلفةو االستخدامات
واالتصال كأهم عنصر ضمن املقومات  تكنولوجيا املعلومات التركيز على اعتبار. 3

  . اتاألساسية تمع املعلوم
وهذا يأيت يف سياق األمهية اليت املعلومات أهم أسباب ظهور جمتمع املعلومات  ااعتبار تكنولوجي. 4

  .احلديثة يف أغلبية اتمعات املتطورة اتكتسيها تطبيقات التكنولوجي
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  تأثريات جمتمع املعلومات: احملور الثاين 2

  حتليل البيانات 1.2

  ؟ ملعلوماتفيما تتجلى إجيابيات جمتمع ا  /6

 )%(  النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

 % 42,22 19 إتاحة املعلومات للجميع

 % 17,78 8 بناء اقتصاد قوي

 % 4,44 2 تطوير ثقافات العـامل

 % 31,11 14 تطوير البحث العلمـي

 % 4,44 2 إرساء الدميقراطية والعدالة االجتماعية

 % 100,00 45 وعـام

  بني إجيابيات جمتمع املعلومات من وجهة ي 8اجلدول رقم 

  نظر جمتمع الدراسة
  

  إجيابيات جمتمع املعلومات ـأ 
إتاحة املعلومات للجميع أعلى نسبة متثل إجيابيات جمتمع املعلومات حسب ما ورد يف تعد      

فبناء  %31.11يليها تطوير البحث العلمي بنسبة  %42.22أجوبة املستبينني بنسبة قدرت بـ 
وأخريا تطوير ثقافات العامل وإرساء الدميقراطية والعدالة االجتماعية  %17.78تصاد قوي بنسبة اق

جد منطقية روعيت فيها أولويات أساسية يف  اختياراتوهي  %4.44بنسبة مئوية متساوية قدرت 
يتعلق بإتاحة املعلومات للجميع وتطوير البحث  فيماسلسلة إجيابيات جمتمع املعلومات خاصة 

لعلمي الذي يعد حبق من أهم االنعكاسات اإلجيابية الناجتة عن تطبيق تكنولوجيا املعلومات ا
  :عديدة نوردها على النحو التايل تواالتصال، وبصفة عامة فإن تمع املعلومات إجيابيا

البد من التأكيد أوال على ظاهرة ثورة املعلومات أو انفجار املعلومات، سواء ما كان منه  ـ
ستوى الكم اهلائل من مصادر املعلومات املنتجة، اليت قدرت كميته الورقية مبا يكفي أن على م

إضافة إىل تعدد أنواع مصادر املعلومات، الورقية منها . يغطي مساحة الكرة األرضية سبع مرات
. وغري الورقية، وتشعب موضوعاا وتداخلها، إضافة إىل ظهور موضوعات جديدة باستمرار

لوجيا املعلومات، واليت تفاعلت مع تكنولوجيا االتصاالت، لربط العامل يف جمتمع فجاءت تكنو
  .معلومايت واحد
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لقد أصبح اإلنسان املعاصر حباجة ماسة إىل املعلومات املطلوبة بسرعة كبرية، ودقة مناسبة،  ـ
كن أن وهذا ما مي. ومشولية وافية، وبأقل جهد ممكن، مهما كان موقعه اجلغرايف من هذا العامل

 .تؤمنه مراكز املعلومات مبختلف أنواعها ومسمياا

سريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، من حيث الائل واهلتطور ال ـ
األقراص ا فباإلضافة إىل احلواسيب وكميات املعلومات املخزونة، وسرعة معاجلتها، واسترجاعه

ت بعيدة املدى، واأللياف البصرية، واالتصاالقمار الصناعية األجاءت بكل أنواعها  املكترتةالليزرية 
لإلنسان املعاصر خمتلف أنواع   وفروتفاعلت مع تكنولوجيا ختزين واسترجاع املعلومات، لت

 .)نترنتاالوشبكة  ،اإلقليمية ،احمللية( شبكات املعومات

نمية االقتصادية أصبحت املعلومات مبثابة سلعة تسوق، وأصبحت موردا أساسيا يف الت ـ
 .واالجتماعية واإلدارية والعلمية والسياسية

الصناعية إىل  اتمعاتمن ا وحتوهل ث منو كبري يف اتمعات املعتمدة على املعلومات،وحد ـ
علوماتية، وأصبحت املعلومات هي املواد األولية، كما كان الفحم واحلديد والصـلب  املجمتمعات 

 )1(.معات يف بداية القرن العشرين، وبداية الثورة الصناعيةاملواد األولية لنفس ات

ساعدت تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يف ظهور نظم متكاملة للمعلومات،  ـ
. على مستوى املؤسسات الرمسية وغري الرمسية، يف الدول الصناعية ويف عدد من الـدول الناميـة  

بل وأكثر من ذلـك فقـد    ،ية والقطاعية للمعلوماتكذلك على مستوى النظم والشبكات الوطن
  .امتدت مثل تلك النظم والشبكات على املستويني اإلقليمي والدويل أيضا

  ؟تتجلى حسب رأيكم اآلثار السلبية تمع املعلومات  فيما /7

 )%(  النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

 % 35,56 16 ضعف  ضمانات محاية املعلومات

 % 22,22 10  الفريوسات

 % 13,33 6 نـةالقرص

 % 2,22 1 مشاكل حقوق امللكية الفكرية

 % 26,67 12 عدم مالئمة التشريعات والقوانني

 % 100,00 45 وعـام

  يبني سلبيات جمتمع املعلومات من وجهة  9 اجلدول رقم

  نظر جمتمع الدراسة
                                                 

  .51-50.ص .2002 .الوراق للنشر والتوزيع :عمان .تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا .فاضل إميان، السامرائي ؛عامر إبراهيم ، قندجيلي ـ 1
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  سلبيات جمتمع املعلومات ـب 

ت االختيارات يف أغلبيتها على ضعف قعتمع املعلومات فقد وخيص اآلثار السلبية  فيماأما 
مث  %26.67تالها عدم مالئمة التشريعات والقوانني بنسبة  %35.56ضمانات محاية املعلومات بنسبة 

الفريوسات كمظهر سليب تمع املعلومات نظرا للخطورة اليت تشكلها هذه األخرية على أمن 
ات على املواقع والتصنت وغريها من العيوب اليت طفت إىل السطح املعلومات كالقرصنة واالعتداء

  .   يف ظل انتشار تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال
والواقع أن تمع املعلومات مجلة من السلبيات املتصلة بالتطورات التكنولوجيا احلديثة حيث 

االت النشاط اإلنساين إال أا ال انه ورغم ما تتيحه تطبيقات التكنولوجيا من إجيابيات يف شىت جم
ختلو من بعض املشاكل والعوائق أصبحت حتتل صدارة االهتمامات بالنسبة للدول املتطورة 
وكذلك بالنسبة للعامل العريب ومن أهم مظاهر ذلك التوجه املكثف حنو تصميم الربجميات املضادة 

  .رية الرقميةللفريوسات وتطوير التشريعات املتصلة حبماية امللكية الفك
من جانب آخر فقد جلبت ثورة املعلومات اجلديدة هذه معها عددا من العيوب والسلبيات و

  :من أمهها وخاصة مبا يتعلق بالدول النامية، على جمتمع املعلومات اجلديد،
ففي الوقت الذي تتوفر فيه كل أنواع  ؛التوزيع اجلغرايف غري املتناسب للمعلومات ـ

فالدول  .يوجد فقر شديد للمعلومات يف مناطق أخرى ة حمددة من العامل،املعلومات يف منطق
مجيع أنواع تكنولوجيات املعلومات واملقتدرة الصناعية تتوفر هلا مجيع أنواع املعلومات، 

يف هذا اال، بل وأصبح حيجب عن  بينما زادت الدول النامية فقرا، وأحيانا عزلة، واالتصاالت،
  .همة، يف بعض األحيانبعضها املعلومات امل

 وقرصنة املعلومات) Information Security(وأمن املعلومات  السيطرة على املعلومات، ـ
)Information Piracy ( وفريوسات احلواسيب)Computer Viruses( أصبحت من األمور اليت تقلق ،

  .الدول الصناعية على حد سواءو الدول النامية
املعلومات أصبحت حتد من تدفق بشريعات احلكومية اخلاصة حقوق التأليف والنشر، والت ـ

  .وإتاحتها للجميع املعلومات
احلواجز اللغوية، خاصة وأن معظم املعلومات هي ليست بلغات الدول النامية، ومنها   ـ

  .الدول املتحدثة باللغة العربية
ن املعلومات حتت ية، وخاصة يف الدول النامية، يف حجب أنواع خمتلفة مدور اجلهات الرمس ـ
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ذرائع وحجج اجتماعية وسياسية ودينية خمتلفة، مما يؤثر سلبا يف وصول الباحثني احلقيقيني إىل 
  .املعلومات البحثية املطلوبة

العديد من جمتمعات الدول  استخدام تكنولوجيا املعلومات كمظهر حضاري فحسب، يف ـ
جتماعية، أكثر منه االستفادة من املعلومات وأصبح الدافع هو املباهاة اإلعالمية أو اال ،النامية

  .للوصول إىل املعرفة
األمية التكنولوجية، وعدم املعرفة الدقيقة يف استثمار إمكانات تكنولوجيا احلواسيب  ـ

ال زالت عقبة تقف يف وجه العديد من أفراد . خصوصا والتكنولوجيات األخرى املصاحبة هلا
خدمة ملثل هذه التكنولوجيات، إال أنه يف اتمعات النامية أكثر اتمع، يف عموم اتمعات املست

  )1(.منه يف اتمعات الصناعية
الربجمة و البيئة التكنولوجية الضعيفة، وغياب التنسيق بني املتخصصني يف علوم احلواسيب ـ

بات من جهة، وبني املتخصصني يف التعامل املوضوعي مع مصادر املعلومات وتوثيقها، يف املكت
إضافة إىل احتماالت وجود بعض من االجتاهات التقليدية القدمية . ومراكز البحوث واملعلومات

  .اليت تقاوم التغيري
وخاصة بعد  تكنولوجيا املعلومات، يعتقد بعض املفكرين إىل أن االعتماد الكبري على ـ

واالعتماد على ظهور مسألة الذكاء االصطناعي، سيؤدي إىل ما يسمى بتسطيح العقل البشري، 
  .اآللة لتؤدي التفكري، بدال من اإلنسان، والقيام باخلطوات اإلبداعية املطلوبة

قلة أو ضعف القوى العاملة الفنية، وقلة كفاءة التدريب والتأهيل، خاصة وأن التغريات  ـ
  )2(.سريعة  يف جمال ظهور احلواسيب والتكنولوجيات األخرى

  

  ؟ بني بلدان الشمال واجلنوبهل تقرون بوجود فجوة رقمية   /8

 )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

  % 100.00  20  نعم

  % 0.00  0  ال

  % 100.00  20  اموع

  يبني رأي املستبينني حول الفجوة الرقمية 10اجلدول رقم 
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  الفجوة الرقمية ـجـ 

جود فجوة رقمية بو %100.00 وبنسبةأقرت األجوبة الواردة عن السؤال الثامن من االستبيان 
 الفجوةموضوع وهذا اختيار ال يتناىف مع الدراسات اليت تناولت بني بلدان الشمال واجلنوب 

    .مظاهرها وأجنع الوسائل لتقليص منها ،الرقمية أسباا
  

  ؟ إذا أجبتم بنعم فإىل أي األسباب ترجعون ذلك  ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 16,67 14 التخلف التكنو لوجي

 % 17,86 15 ضعف البنية التحتية لالتصال

 % 11,90 10 ضعف املوارد املالية

 % 19,05 16 نقص اإلطارات املؤهلة

 % 7,14 6 ضعف االستثمار يف قطاع املعلومات

 % 11,90 10 غياب نظام وطين للمعلومات

 % 3,57 3 األميـة

 % 9,52 8 األمية املعلوماتية

 % 2,38 2 ة املعلومات يف اتمععدم الوعي بأمهي

 % 100,00 84 اموع

  يبني رأي املستبينني حول أسباب الفجوة الرقمية 11اجلدول رقم 
  

  أسباب الفجوة الرقمية ـد 

العنصر البشري املؤهل واعتربته أحد أهم أسباب الفجوة نقص  ركزت أجوبة املستبينني على
معلوماتيا وهذا  أو االبلدان املتخلفة تكنولوجيو البلدان املتطورة املعلوماتية أو الرقمية اليت تفصل بني

يليه التخلف  %17,86كم ورد ضعف البنية التحتية لالتصال يف املرتبة الثانية بنسبة  %19,05 بنسبة
ليأيت فيما بعد ضعف املوارد املالية وغياب نظام وطين  %16,67التكنولوجي يف املرتبة الثالثة بنسبة 

  .%11.90ات بنسبة مئوية متساوية قدرت بـللمعلوم
الفجوة أسباب  بقراءة متأنية ومنطقية للنسب املئوية املشكلة ألجوبة املستبينني فيما خيص

عند حتديد أو اختيار أسباب  كبري على الواقع اجلزائري املعلوماتية ميكن أن نقول أن هناك تأثري
شتركة بني كل دول اجلنوب باملقارنة مع الفجوة وذلك على حساب األسباب املوضوعية أو امل

        .     دول الشمال



 198  مفهوم وثقافة جمتمع املعلومات من وجهة نظر: الفصل اخلامس

املصطلحات املرنة اليت حتتمل أكثر من تفسري  من) Information Gap( فجوة املعلوماتوتعترب 
ليه أو ما ميكن االنتفاع به من إوفجوة املعلومات ببساطة هي مقدار اجلهل مبا حنتاج  .واحد

ميكن جتنبه مطلقا يف توزيع املعلومات  الذي الواألمر . عوبة حتديدهاومن هنا كانت ص .املعلومات
فال ميكن ألحد أن تتاح له . أن هذه املعلومات ال ميكن أن تكون كاملة حبال من األحوالهو 

نا يفكر ويتصرف بناء على معلومات غري فكل. املعلومات كاملة غري منقوصة فرصة اإلطالع على
وتاريخ  .املعرفةزئي وحتديد ما جنهل هو اخلطوة األوىل واألساسية حنو مكتملة وحتت تأثري جهل ج

البشرية سلسلة متصلة من جهود البحث عن املعرفة، ولوال اإلحساس بفجوة املعلومات ملا سعى 
 الشخصية،إال أننا ميكن أن خنتلف فيما بيننا من حيث قدراتنا وإمكاناتنا . اإلنسان يف هذا السبيل

ن خنتلف فيما بيننا أكما أننا ميكن .  املعلومات واستعدادنا لتلبية هذه االحتياجاتواحتياجاتنا إىل
اختالفا شاسعا من حيث طبيعة ما نود اإلفادة منه من معلومات ومن حيث سبل اإلفادة من هذه 

   .املعلومات

كما ميكن أن خنتلف أيضا من حيث مدى ما يتوافر لنا من مصادر املعلومات وإمكانـات  
وتتوقف قدرتنا على حتديد ما جنهل على مقدار  املعلومات،ث عن املعلومات ومقومات إنتاج البح
  )1(.ومن هنا كان التوزيع غري املتوازن للمعلومات والطابع النسيب لفجوة املعلومات .نعلمما 

وكما خيتلف األفراد من حيث قدرام ومكانتهم واحتياجام واستعدادام بالنسبة للحاجة 
املعلومات والبحث عن املعلومات وحتصيل املعلومات واإلفادة من املعلومات وإنتاج املعلومات إىل 

ميكن أن نضيف إىل املعين النفسي لفجوة املعلومات معىن  فإنهوعلى ذلك . ختتلف اتمعات أيضا
وبروز دور املعلومات كعنصر  ويف ظل ما رأينا من مظاهر تفجر املعلومات،. اجتماعيا أيضا

أساسي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ونتيجة لعدم التوازن يف توزيع املوارد والثروات بني 
قتصاد العاملي من تغيري يف العقد املاضي، بدأت املعلومات وما طرأ على النظام اال العامل،دول 

  .حتتل مكاا على مائدة املفاوضاتكسلعة 
لعامل إىل فئتني، دول تفتقر إىل املعلومات ودول انقسمت دول اوانطالقا من هذه املعطيات 

فجوة املعلومات، معناه السياسي، وإذا  املصطلح،كتسب اتتمتع بوفرة يف املعلومات، ومن هنا 
نظرنا إىل خريطة التقسيم الثنائي لدول العامل من وجهة نظر املعلومات جند أا ال ختتلف كثريا عن 

فالدول املفتقرة إىل املعلومات هي الدول النامية  التقليدي،ي خريطة التقسيم االقتصادي االجتماع
                                                 

 .63-62.ص .1984 .النشر والتوزيعور غريب لطباعة دا :القاهرة .مقوماا وأشكاهلا :خدمات املعلومات .قاسمحشمت، ـ  1
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وفجوة املعلومات هنا هي . الدول اليت تتمتع بوفرة املعلومات فهي الدول املتقدمة أو الصناعية ماأ
وقد برزت املعلومات . الفرق بني ما متلكه الدول الفقرية وما متلكه الدول الغنية من ثروة املعلومات

جتية بالطبع كإحدى القضايا األساسية يف مؤمترات ما مسى باحلوار بني الشمال سترااكسلعة 
واجلنوب اآلخذ بأسباب النمو واملفتقر إىل  باملعلومات،الشمال الصناعي املتقدم املغىن  .اجلنوبو

)1(.املعلومات
  

 نتائج اجلزئية للمحور الثاينال 2.2

 ة تتمثل أساسا يف إتاحة املعلومات للجميعاإلقرار بأن تمع املعلومات إجيابيات عديد. 1
يعتربوا أحد ركائز و أن املستبينني واعون مبفهوم الدميقراطية املعلوماتية االنطباعهذا يعطي و

  .جمتمع املعلومات 
 تطوير البحث العلمي وبناء اقتصاد قويالتأكيد على األثر اإلجيايب تمع املعلومات يف . 2

خباصة يف و الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية يف كل املستويات عالقة ذلك مبدى تسخريو
 .  التعليم العايل

ضعف ضمانات محاية املعلومات كأحد أهم اآلثار السلبية تمع املعلومات وهذا  اعتبار. 3
املخاطر و فيما خيص أمن املعلومات االستبيانيدل على مدى التحفظ امللحوظ عند ايبني على 

  . ليت دد ها يف ظل تطبيقات تكنولوجيا املعلوماتا
التشريعات يتجلى ذلك يف و كمظهر سليب تمع املعلوماتالفراغ القانوين  اعتبار. 4

والقوانني اخلاصة حبماية امللكية الفكرية على الوسائط اإللكترونية كالقرصنة واالعتداءات على 
إىل السطح يف ظل انتشار تطبيق تكنولوجيا  املواقع والتصنت وغريها من العيوب اليت طفت

  .   املعلومات واالتصال
اجلنوب وهذا ما يؤكد و فجوة رقمية بني بلدان الشمالاإلقرار وبنسبة جد عالية بوجود . 5

  .  الرقمية أسباا، مظاهرها وأجنع الوسائل لتقليص منها مبوضوع الفجوةمعرفة أفراد جمتمع الدراسة 
ص العنصر البشري املؤهل واعتباره أحد أهم أسباب الفجوة املعلوماتية أو نق ىالتركيز عل. 6

  .الناميةالبلدان و الرقمية اليت تفصل بني البلدان املتطورة
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نستنتج كذلك أن هناك تأثري كبري للواقع اجلزائري عند املستبينني يف حتديد أو اختيار . 7
ضوعية أو املشتركة بني كل دول اجلنوب أسباب الفجوة الرقمية وذلك على حساب األسباب املو

  .باملقارنة مع دول الشمال
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            مجتمع المعلوماتمجتمع المعلوماتمجتمع المعلوماتمجتمع المعلومات    في ظلفي ظلفي ظلفي ظل

  ) تكنولوجيا املعلومات اتتطبيق(
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  يف املكتبات اجلامعيةالتكنولوجيا احلديثة  طبيقاتت:  لثاحملور الثا 3

 حتليل البيانات 1.3

  ؟ الوسائل التكنولوجية املتاحة يف مكتبتكمهي ما  / 9

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

  % 24,19 15 حواسيب

 % 16,13 10 طابعات

 % 4,84 3 أجهزة سكانري

 % 6,45 4 مواد مسعية بصرية

 % 20,97 13 أقراص مليزرة

 % 19,35 12 وسائط متعددة

 % 6,45 4 ورمـميكروف

 % 1,61 1 إلكترونيةكتبة م

 % 100,00  62 اموع

  املتوفرة باملكتبات اجلامعية  ةيبني الوسائل التكنولوجي 12اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب

  باملكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة احةاملتاحلديثة  ةالوسائل التكنولوجي ـأ 

التكنولوجية املتاحة يف املكتبات اجلامعية اليت  وسائليف صدارة الجتهيزات اإلعالم اآليل تأيت 

بالنسبة للطابعات  %16,13بالنسبة للحواسيب و %24,19بنسبة  بحثهلذا الية مشلتها الدراسة امليدان

بسياسة الدولة يف هذا اال حيث عمدت وميكن تفسري ذلك بالنسبة لألقراص املليزرة  %19,35و

إىل اقتناء أعداد كبرية من احلواسيب والتجهيزات املتصلة باإلعالم اآليل يف خمتلف القطاعات 

اخل ونستطيع أن نستشهد يف ...العايل وقطاع التربية والتعليم واإلدارات العموميةكقطاع التعليم 

يف املكتبات ...) حواسيب، طابعات، أجهزة سكانري،(هذا املقام مبدى توفر جتهيزات اإلعالم اآليل 

اجلزائرية رغم أن توفر هذه الوسائل مل ينعكس بالدرجة املرجوة على حتسني اخلدمات اجلامعية 

تبية اليت توفرها مكتباتنا اجلامعية ألن العربة برأينا ليست يف مدى توفر الوسائل بقدر ما هي املك

مرتبطة بكيفية استثمارها واالستفادة منها يف تأدية خمتلف الوظائف واملهام اإلدارية والفنية يف 

  . املكتبات
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  ما نوع مصادر املعلومات اإللكترونية املتوفرة يف مكتبتكم ؟ / 10

  )%(النسبة املئوية   التكرار  واباجل

 % 78,57 11 االنترنت
 % 7,14 1 ةـتبة رقميـمك

 % 0,00 0 ةـكتب إلكتروين
 % 0,00 0 دوريات إلكترونية

 % 14,29 2 مواقع ويب
 % 100,00 14 اموع

  ية املتاحة يف املكتبات اجلامعية يبني مصادر املعلومات اإللكترون 13اجلدول رقم 

  قسنطينةدينة مب

  

  مصادر املعلومات اإللكترونية ـب 

اليت مستها  يف املكتبات اجلامعية املعلومات املتاحة صدارة مصادريف  االنترنتجاءت 

وهي نسبة منطقية إذا ما أخذنا بعني االعتبار االنتشار  %78,57 بنسبة امليدانية وذلكالدراسة 

سواء يف اجلزائر أو  اصة يف املكتبات اجلامعيةالواسع هلذه الوسيلة يف شىت املؤسسات التوثيقية وخب

كثريا يف السنوات األخرية تضاعف  يف املكتبات االنترنتعدد مستخدمي  حيث أن  يف اخلارج

  :ألا توفر العديد من اخلدمات نذكر منها على اخلصوص

   .كتباتاملاملباشر يف فهارس  إتاحة فرصة البحث ـ

الدوريات املتخصصة قي شكلها  املتزايدة بسرعة من إتاحة فرصة الوصول إىل األعداد ـ

  .املطبوعات اإللكترونية ومواقع اموعات األرشيفية من هذه اإللكتروين،

بكفاءة وفاعلية، وجتاوز البعد املكاين يف خمتلف  التعاون بني املكتبات، إتاحة إمكانيات ـ

  .وخدمات إيصال الوثائق ،إمكانية تراسل البيانات، واإلعارة املتبادلة ااالت مثل

اإللكتروين حيث يتيح الفرصة للمخاطبة واالستفسار واحلصول على املعلومات وطلب  الربيد ـ

  .املعلومات بني املكتبات واملؤسسات ودور النشر وبسرعة فائقة مصادر

وخدمة  ،للمعلوماتالبث االنتقائي  خدمات أخرى خمتلفة مثل خدمة االنترنتتقدم شبكة  ـ

  .املختلفة البيبليوغرافية واخلدمات ،الراجععن  وخدمة البحث طة اجلارية،اإلحا
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  اعتمدمت األمتتة يف مكتبتكم اجلامعية؟ هل /11

  النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

 %60,00  12  نعم

 %40,00  8  ال

 %100,00  20  اموع

  طينةدينة قسنيف املكتبات اجلامعية مب متتةيبني نسبة األ 14اجلدول رقم 

  نسبة األمتتة يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة ـج 

تعد وبشكل كبري يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة ) Automatisation(األمتتة  قتطور تطبي

املكتبات اجلامعية اليت مستها على تطوير مؤشر إجيايب ملا لذلك من آثار إجيابية % 60,00نسبة 

  .الدراسة امليدانية

من املصاحل، بدءا من مصلحة التزويد مجلة  عادة ل عملية أمتتة املكتبات اجلامعيةتشمو

مث مصلحة ) والبحث البيبليوغرايف ومسائلة أو استفسار قواعد البيانات(واالقتناء فمصلحة الفهرسة 

اإلعارة حيث ييسر احلاسوب عملية الوصول للطلبات والسجالت املرتبطة ا، مع إمكانية 

عن طلبات معينة أو عن الناشرين، كما أنه قادر على إجياد املعلومات املطلوبة واإلجابة  االستفسار

على االستفسارات اخلاصة بالتسديد واملخصصات املالية اليت يتم من خالهلا اقتناء اموعات 

يف أسرع  ، كما ييسر عملية املعاجلة الفنية ملختلف األوعية املكتبية وتقدميها للمستفيدين)1(املكتبية

  .وقت وبأقل جهد ممكنني يف إطار خدمات اإلعارة اآللية

يف تسيري اآللية  أكثر فأكثر إىل تطبيق النظم اجلامعيةتوجهت املكتبات ومن هذا املنطلق 

عملياا الرئيسية، بدءا بنظام التزويد وعملييت التصنيف والفهرسة قصد بناء قاعدة بيانات 

ت معلومات راقية تستجيب الحتياجات روادها، وأخريا نظام بيبليوغرافية للحصول على خدما

  . إعارة يتميز بدقة وسرعة عاليتني
  

                                                 
1 - Du chemin, Pierre Yves .- l'Art d'Informatiser Une Bibliothèque : Guide Pratique. Paris: Edition du Cercle 

de la Librairie, 1996. p.49. 
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   ؟ إذا أجبتم بنعم فعلى أي مستوى مت ذلك ـ

  )%( النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

 %10,00 4 اجلرد

 %22,50 9 الفهرسة

 %17,50 7 التصنيف

 %5,00 2 االستخالصالتكشيف  و

 %20,00 8 يوغرايفالبحث البيبل

 %25,00 10 اإلعارة

 %100,00 40 اموع

  يف املكتبات اجلامعية ت تطبيق األمتتة جمااليبني  15اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب
  

  جماالت تطبيق األمتتة ـد 
تليها  %25,00ـباخلدمات اليت طبقت فيها األمتتة بنسبة قدرت تأيت اإلعارة يف صدارة 

مث التصنيف والتكشيف  %20,00بيبليوغرايف بنسبة تعادل أو تتعدى والبحث ال الفهرسة
مشلتها الدراسة امليدانية  املكتبات اليتسعي وأهم ما ميكن تأكيده يف هذا اال هو   ستخالصاال

بالنسبة للمكتبة املركزية جلامعة منتوري ومكتبات فخدماا و متتة مصاحلهاأل أنظمةإىل اعتماد 
املعد من  (SYNGEB)" سنجاب"التابعة هلا، بدأ اعتماد األمتتة بتطبيق برنامج  الكليات واألقسام

الذي يعمل وبالتعاون من خمتلف ) CERIST(طرف مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين 
 .من خالل املالحظات املقدمة بشأنهدوريا املكتبات اجلامعية الوطنية على إثراء وتعديل الربنامج 

ستعمل يف تسيري أرصدة املكتبات من خالل إنشاء قواعد معطيات بيبليوغرافية وهذا النظام ي
والشيء اإلجيايب الذي حيسب هلذا الرسائل اجلامعية و ملختلف األوعية املكتبية كالكتب واالت

كمرحلة أوىل متكن كل املكتبات للمكتبات اجلامعية الربنامج كونه ميكن من إنشاء شبكة وطنية 
فيما بينها وإنشاء فهارس موحدة وتطوير التعاون  من تبادل املعلومات" سنجاب"نظام اليت تعتمد 

  .بينها
أما بالنسبة ملكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، فقد وضعت برناجما خاصا 
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 .، الفهرس اإللكتروين، اإلعارة، اجلرد)فهرسة وتصنيف(لتسيري املكتبة يشتمل على معاجلة الرصيد 
 املتكون منالطاقم العامل باملكتبة  من طرفصمم لقي هذا الربنامج جناحا كبريا، حيث أنه و

لى مراعاة اجلانب ع دساع ممااإلعالم اآليل مهندسني وتقنيني يف متخصصني يف علم املكتبات و
  .ةونقصد بذلك تطبيق املعايري العلمية يف التصنيف والفهرس التقين يف معاجلة األوعية املكتبية

  

  ؟ بهل ملكتبتكم موقع وي  /12

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 15,00  3  نعم

 % 85,00  17  ال

 % 100,00  20  اموع

  املكتبات اجلامعية باخلاصة يبني نسبة إنشاء مواقع الويب  16اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب

  

  باملكتبات اجلامعيةاخلاصة مواقع الويب  ـ ـه

مشلتها اليت من بني املكتبات  )Web( ويب هلا موقعاليت ضئيلة من املكتبات توجد نسبة 
وميكننا بالتأكيد اعتبار هذه النسبة جد ضئيلة انطالقا من أمهية  %15ـب واملقدرة الدراسة امليدانية

هذه املواقع بالنسبة للمكتبات اجلامعية والدور اإلعالمي واخلدمايت الذي تقدمه للمستخدمني 
يما يتعلق بالتعريف باملكتبة ووظائفها وخدماا أو التعريف برصيدها وفهارسها إضافة إىل سواء ف

         .  إعطائها الصورة الالئقة يف البيئة املعلوماتية احلديثة
  

  إذا كانت اإلجابة بنعم فألي غرض مت وضعه؟ ـ

   )%( النسبة املئوية  لتكرار  اجلواب

 % 100,00 3  التعريف باملكتبة

 % 0,00 0 تعريف برصيدهاال

 % 0,00 0 التعريف خبدماا

 % 0,00 0 لغرض اإلشهار

 % 100,00 3 اموع
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  املكتبات اجلامعية اخلاصة بيبني أغراض استعمال مواقع الويب  17اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب

  

  اخلاصة باملكتبات اجلامعية أغراض استعمال مواقع الويب ـو 
يف املكتبات  (Web)الواردة فيما خيص أغراض استعمال مواقع الويب ارتكزت االختيارات 

يف التعريف باملكتبة وهو اختيار يعكس التوجه احلايل  %100اجلامعية مبدينة قسنطينة بنسبة 
للمكتبات اجلامعية فيما خيص املعلومات املتاحة على مواقع الويب حيث ال تتعدى هذه املعلومات 

والعنوان ) الفتح والغلق( إحصائيات عن أرصدا الوثائقية ومواقيت العمل التعريف باملكتبة وتقدمي
ات قليلة وال تتماشى مع الربيدي وأرقام اهلاتف والفاكس والربيد اإللكتروين وهي معلوم

مقتضيات وأغراض تصميم مواقع الويب اليت تعد واجهة للتعريف باملكتبة بكل تفاصيلها إضافة إىل 
د كالبحث يف الفهارس والقوائم البيبليوغرافية وخدمات اإلحاطة اجلارية تقدمي خدمات عن بع

    .والبث االنتقائي للمعلومات
  

  هل شرعتم يف عملية رقمنة األرصدة الوثائقية مبكتبتكم ؟ /13

   )%( النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

  % 5,00  1  نعم
 % 95,00  19  ال

 % 100,00  20  اموع

  يف املكتبات اجلامعية ني نسبة الرقمنة يب 18اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب

  

  الرقمنة يف املكتبات اجلامعية ـز 
الواردة فيما يتعلق بعملية الرقمنة يف  ألجوبةاتفريغ أجوبة االستبيان واإلطالع على  بعد

جلامعة األمري أمحد عروة املركزية . دن مكتبة مشلتها الدراسة امليدانية تبني وأاملكتبات اجلامعية اليت 
وورد يف يومية  ،عبد القادر للعلوم اإلسالمية هي املكتبة الوحيدة اليت شرعت يف عملية الرقمنة

أنه مت التدشني الرمسي للمكتبة الرقمية جلامعة  7.ص 2006مارس  05النصر الصادرة يوم األحد 
عليها حسب القائمني دف هذه املكتبة الرقمية و 2006مارس  04األمري عبد القادر يوم السبت 
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إىل احملافظة على النوعية النادرة للمخطوطات وأمهات الكتب من املصادر واملراجع اليت تشكل 
وتضم هذه املكتبة  (Intranet) الشبكة الداخلية ويشغل هذا النظام الرقمي عن طريق .رصيد املكتبة

نسخة الواحدة وستستمر من أمهات الكتب وخباصة ذات العنوان  2000الرقمية حاليا أكثر من 
ق الداخلي إىل النطاق امستقبال عملية الرقمنة لتضم أكرب عدد من األوعية املكتبية وخترج من النط

ملصادر املعلومات اجلوانب القانونية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  مراعاةمع ) االنترنت(اخلارجي 
  )1(.لكترونيةإلا

 يت متت رقمنتها؟إذا كانت نعم فما نوع الوثائق ال ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 50,00 1 بـكت

 % 0,00 0 رسائل جامعية

 % 50,00 1 خمطوطات

 % 0,00 0 فأرشي

 % 100,00 2 اموع

  يف املكتبات اجلامعية ثائق املرقمنة ويبني نوعية ال 19اجلدول رقم 

  دينة قسنطينةمب

  ملكتبات اجلامعيةنوعية الوثائق املرقمنة يف ا  ـ ك

اليت مشلتها الرقمنة حول نوعية األوعية املكتبة  %50,00 جاءت النسب املئوية متساوية

وتعد املكتبات اجلامعية من املؤسسات التوثيقية اليت تويل اهتماما واملتمثلة يف الكتب واملخطوطات 

ة األخرى، فإذا كانت خاصا للمخطوط نظرا للخصوصيات اليت يتميز ا عن سائر األوعية املكتبي

اإللكتروين متاحة بالنسبة  الكتب والدوريات والرسائل اجلامعية سواء يف شكلها املطبوع أو

للمكتبات اجلامعية فإن احلصول على املخطوطات أمر صعب للغاية نظرا لندرا إضافة إىل القيمة 

لتوثيقية إىل تدعيم أرصدا ذا ا وسعي معظم املؤسسات اتارخيية واجلمالية اليت تتميز العلمية وال

  .الوعاء املكتيب الذي يشكل حبق كرتا ال ينفد

أمحد عروة جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية . ضمن هذه التوجهات تسعى مكتبة د

                                                 
 .7.ص. 2006مارس  5جريدة النصر اليومية الصادرة يوم األحد  ـ 1
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بقسنطينة إىل احتالل مرتبة مشرفة ضمن املؤسسات التوثيقية الوطنية اليت تويل اهتماما خاصا 

 )1("خمطوطا 719" بأزيد منيب اإلسالمي خاصة وأا تزخر اآلن برصيد مهم يقدر للمخطوط العر

 .جزءا من ذاكرة األمة ومرآة تعكس قيمة التراث الوطين اجلزائريتعترب 

ومشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يندرج ضمن هذا اإلطار 

تثمار كافة اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة لديها وتسخريها العام، وحماولة جادة تسعى إىل اس

ثل البيئة اإللكترونية للمعلومات واليت يف خدمة اتمع ومتطلبات العصر يف وقت أصبحت مت

حمور اهتمام العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات  ؛االنترنتشبكة  ازدادت كما وكيفا بوجود

  .نظيمها لالستفادة منها بأعلى كفاءة ممكنةلسيطرة عليها وتمن أجل ا

وتعد املكتبات اجلامعية من املؤسسات التوثيقية اليت تويل اهتماما خاصا للمخطوط نظرا 

فإذا كانت الكتب والدوريات  األخرى،للخصوصيات اليت يتميز ا عن سائر األوعية املكتبية 

وين متاحة بالنسبة للمكتبات اجلامعية فإن اإللكتر والرسائل اجلامعية سواء يف شكلها املطبوع أو

احلصول على املخطوطات أمر صعب للغاية نظرا لندرا إضافة إىل القيمة العلمية والتارخيية 

واجلمالية اليت تتميز ا وسعي معظم املؤسسات التوثيقية إىل تدعيم أرصدا ذا الوعاء املكتيب 

  .الذي يشكل حبق كرتا ال ينفد

بالنسبة للدارسني والباحثني من خمتلف الفئات األمهية اليت تكتسيها املخطوطات  وانطالقا من

أمحد عروة جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة . مكتبة د تقوموالتخصصات 

إىل مبجهودات جبارة جلمع ما أمكن من هذا الوعاء املكتيب قصد تدعيم رصيدها وتنويعه سعيا 

مشرفة ضمن املؤسسات التوثيقية الوطنية اليت تويل اهتماما خاصا للمخطوط العريب  احتالل مرتبة

  .اإلسالمي

  للمحور الثالث النتائج اجلزئية 2.3

يف املكتبات ...) حواسيب، طابعات، أجهزة سكانري،(اعتبار توفر جتهيزات اإلعالم اآليل . 1
املعلومات يعرب عن وجود نظرة غري  ااجلامعية اجلزائرية كأحد أهم مظاهر تطبيقات تكنولوجي

  .صحيحة لدى املستبينني

                                                 
 .2005/2006أمحد عروة للسنة اجلامعية . دليل مكتبة د ـ 1
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كأهم مصدر إلكتروين للحصول على املعلومات يف  االنترنت التأكيد على اعتبار. 2
    .املكتبات اجلامعية اليت مستها الدراسة امليدانية

كانية يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة وإم) Automatisation(األمتتة  قتطور تطبي. 3
  .إجيابيا مؤشرااعتبار ذلك 

  
تطور األمتتة يف جمال خدمات اإلعارة حيث جاءت يف صدارة اخلدمات اليت توفرها . 4

املكتبات اجلامعية اليت مشلتها الدراسة امليدانية وتسجيل تأخر كبري يف تطبيق األمتتة يف الوظائف 
  .تكشيف م االستخالصمبعاجلة احملتوى مثل ال قاملكتبية األخرى خاصة فيما يتعل

رغم أمهية  االنترنتنسبة قليلة من املكتبات اجلامعية اليت متلك موقعا على شبكة وجود . 5
  .للمستعملني ةاخلدمات بالنسبو املواقع يف توفري املعلومات

قلة تطبيقات الرقمنة واقتصار ذلك على مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية . 6
 .ن املكتبات اجلامعية اليت تناولتها الدارسة امليدانيةدون غريها م

  خدمات املعلومات احلديثة باملكتبات اجلامعية: احملور الرابع. 4

 حتليل البيانات 1.4

  ما هي اخلدمات اليت توفرها مكتبتكم بطريقة آلية ؟ /14

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 50,00 12 خدمات اإلعارة

 % 33,33 8 اإللكترونية يف الفهارسث خدمات البح

 % 8,33 2 اريةة اجلخدمات اإلحاط

 % 0,00 0 خدمات البث االنتقائي للمعلومات

 % 8,33 2 خدمات التكشيف واالستخالص

 % 100,00 24 اموع

  يبني نوعية اخلدمات اآللية يف املكتبات اجلامعية  20اجلدول رقم 

  مبدينة قسنطينة

  مات اآللية يف املكتبات اجلامعية نوعية اخلد ـأ 

أكرب نسبة مئوية مسجلة يف األجوبة اليت  اإلعارةخدمات استخدام احلاسوب يف يشكل 
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جمال تطبيق األمتتة أمر معمول  واحلقيقة أن إعطاء األولوية لإلعارة يف %50,00وردت وذلك بنسبة 

تشكل خدمة مباشرة موجهة إىل  به يف أغلبية املكتبات حىت يف البلدان املتطورة ألن اإلعارة

  .اجلمهور أو املستعملني والتحكم فيها برأينا يعطي انطباعا حسنا عن املكتبة

استفادت أقسام اإلعارة من احلاسوب اآليل منذ عقد الستينات، وكانت كل من ولقد 

ية يف معظمها بريطانيا رائدتني يف هذا اال، وقد بنيت النظم األمريكو الواليات املتحدة األمريكية

على أن يتم تسجيل البيانات الالزمة عن الكتب على بطاقات ذات مثانني عمودا، هي النوع 

املستخدم للتثقيب إلعداد اإلدخاالت للحاسب، أما بيانات املستعري فتضمنها شارة تشبه بطاقة 

ومن املعلوم أن . األمثان، أما يف بريطانيا فقد مت تطوير عدة أنواع من املعدات حلل هذه املسالة

)1(.احلاسوب يستفاد منه يف جمالني مها خدمة القراء من جهة، وخدمة موظفي املكتبة
  

التعرف على ما إذا كانت الكتب حتت الطلب، أو حتت يف كذلك يستعمل احلاسوب و
وبالنسبة ملوظفي اإلعارة فقد ساعد احلاسوب على تتبع حترك مادة  .اإلعداد، أو حتت الترقيم

رصد كل ما يترتب على ذلك من تأخري، أو ومن مستعري إىل مستعري، أو من قسم إىل آخر املكتبة 
، وطباعة اإلنذارات، نية استخدامه يف حساب املتأخرات والعقوباتإتالف باإلضافة إىل إمكا

لني أو واإلحصاءات، والتقارير حول نوعية وكمية املواد املستعارة، ونوعية ومستويات املستعم
  :فيما يلياآللية عارة اإل نظم مزايا وتتلخص .تبةرواد املك

  .بصفة آليةاخلاصة باملستعمل  البيانات توفري ـ
  ...).رقم اجلرد، رقم التصنيف( تسجيل األوعية املكتبية املعارة بدقة ووضوح ـ
  .للمتأخرين عن تاريخ إرجاع األوعية املعارةإعداد إشعارات  ـ
  .مستوى أقسام أو بنوك اإلعارةالتقليل من الضغط الذي حيصل على  ـ
  .األوعية املعارةو املراقبة الصارمة حلركة الكتب ـ
  .التقليل من نسبة الكتب املعرضة للتضييع أو التشويه ـ
  )2(.معرفة أكثر املواد العلمية طلباسهولة مجع اإلحصاءات عند اخلدمة وتتضمن  ـ

املرتبة الثانية بنسبة قدرت فقد جاءت يف يف الفهارس اإللكترونية ا خدمات البحث أم

                                                 
 .179.ص .1998: عمان. منهج وتطبيق نظام: اإلعارة يف املكتبات. ي، حممد علالعناوسة ـ 1
 .180.ص .السابق جعاملر. يحممد عل، العناوسة ـ 2
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) سنجاب(جميات الوثائقية ونقصد ربمتاحة يف املكتبات اليت تطبق ال وهي خدمات %33,33ـب
بالنسبة ملكتبات جامعة منتوري والربجمية احلرة املطبقة يف مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  .اإلسالمية
خدمات و اريةة اجلخدمات اإلحاطبني أما النسبة الثالثة املسجلة فقد جاءت متساوية 

وهي نسبة ضئيلة وخباصة فيما خيص التحليل  %8,33وذلك بنسبة  التكشيف واالستخالص
الكشافات (الوثائقي أو حتليل احملتوى الذي يوفر أدوات حبث يف غاية األمهية مثل الكشافات اآللية 

حسب النسب املشار إليها ات وإضافة إىل املستخلص) عناويناملوضوعية وكشافات املؤلفني وال
عن املستوى املطلوب ميكن القول بأن املكتبات اجلامعية اليت مشلتها الدراسة امليدانية ال زالت بعيدة 

البث االنتقائي يف هذا اال ولعل أفضل دليل يدعم هذا الطرح هو الغياب الكلي خلدمة 
  .%0,00 اتللمعلوم

  

  ؟ هل تقدم مكتبتكم خدمات عن بعد /15

  

  )%( النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

 %0,00  0  نعم

 %100,00  20  ال

 %100,00  20  اموع

  عن بعد يف املكتبات اجلامعية اخلدمات تقدمي يبني نسبة  21اجلدول رقم 

  مبدينة قسنطينة

  

  اخلدمات عن بعد يف املكتبات اجلامعية ـب 
 كتبات جامعية مبدينة قسنطينة تقدمال توجد من خالل األجوبة املتحصل عليها تأكد أنه م

  .خدمات عن بعد
  

  

  ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  فحددها ـ
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حتديد أنواع اخلدمات املتاحة عن بعد يف املكتبات اجلامعية من طرف املستبينني ألا  مل يتم
  .غري موجود أصال
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  ؟ ما هي وسائل البحث اإللكترونية املتاحة يف مكتبتكم /16

  )% ( النسبة املئوية  التكرار  اجلواب

  /مسائلة قاعدة بيانات حملية

  )Intranet( أنترانت
8 29,63 % 

 % 22,22 6 الفهارس اإللكترونية
 % 48,15 13 االنترنت

 % 100,00 27 اموع
  يف املكتبات اجلامعية املتاحة  وسائل البحث اإللكترونيةيبني  22اجلدول رقم 

  مبدينة قسنطينة

  يف املكتبات اجلامعيةاملتاحة  اإللكترونيةوسائل البحث  ـج 

ذلك و يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينةيف صدارة وسائل البحث املتاحة  االنترنتتأيت 

 %22,22 بنسبة مث الفهارس اإللكترونية %29,63ب  تليها قواعد البيانات احمللية %48,15بنسبة 

نفسه مل ترق بعد إىل املستوى املطلوب ألن  واملالحظ أن وسائل البحث اخلاصة برصيد املكتبة

دا املكتبات أغلبية املكتبات اجلامعية اليت مشلتها الدراسة امليدانية مل تطبق بعد عملية األمتتة ما ع

مكتبات الكليات أما على مستوى مكتبات األقسام فالعملية ال زالت يف اجلامعية املركزية و

يف وسائل البحث املتاحة يف مكتباتنا اجلامعية تبقى  لحوظاملويف ظل هذا النقص  .خطواا األوىل

  .هي الوجهة املفضلة للرواد االنترنت

يف الوقت الراهن تضاعف بشكل كبري يف املكتبات اجلامعية  االنترنتإن عدد مستخدمي 

  :املكتبية مثل اخلدماتتوفر عدة مزايا يف جمال  االنترنتألن 

  .جامعية وطنية ودوليةهارس مكتبات إتاحة فرصة البحث املباشر يف ف ـ

  .إتاحة فرصة الوصول إىل الدوريات املتخصصة قي شكلها اإللكتروين ـ

بكفاءة وفاعلية، وجتاوز البعد املكاين يف خمتلف  إتاحة إمكانيات التعاون بني املكتبات،  ـ

  .سل البيانات واإلعارة املتبادلةااالت مثل إمكانية ترا

حيث يتيح الفرصة للمخاطبة واالستفسار واحلصول على املعلومات وطلب  الربيد اإللكتروين  ـ

  .مصادر املعلومات بني املكتبات
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   .اإلحاطة اجلاريةخدمات البث االنتقائي للمعلومات وخدمة  االنترنتتوفر   ـ
  

  ؟ )تسويق املعلومات ( هل تقدم مكتبتكم خدمات مقابل رسوم  /17
  

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

  % 0.00  0  نعم
  % 100.00  20  ال

  % 100.00  20  اموع
  

  يف املكتبات اجلامعية تطبيق تسويق املعلومات يبني نسبة  23اجلدول رقم 

  مبدينة قسنطينة

  

  

نه ال توجد مكتبات جامعية مبدينة قسنطينة تقدم من خالل األجوبة املتحصل عليها فإ

  .خدمات مقابل رسوم

  

  ت يف املكتبات اجلامعيةتسويق املعلوما ـد 
  

  إذا أجبت بنعم، فما طبيعة هذه اخلدمات؟ ـ

ألا غري موجودة ) تسويق املعلومات(مل حيدد املستبينون طبيعة اخلدمات املقدمة مبقابل 

  .أصال

  

  يف املكتبات اجلامعية املسوقةاخلدمات نوعية  ـ ـه

  ة ـامعية اليت مشلتها الدراسإن عدم وجود خدمات مكتبية بثمن أو مقابل يف املكتبات اجل
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كما غياب سياسة أو ثقافة التسويق يف مكتباتنا اجلامعية وامليدانية للبحث يعد مبثابة الدليل على 
هو إرضاء  انب النظري للبحث فإن التسويق يف املكتبات ومؤسسات املعلوماتيف اجلذكرنا 

مستمرة إىل سلع جديدة ومتطورة حاجات املستفيدين وهذا معناه أن املستفيدين حباجة دائمة و
   .تليب حاجام ورغبام املتجددة دوما واملتغرية

تؤمن بعض املكتبات ومراكز املعلومات بالفكرة القدمية التقليدية القائمة على أا خمزن 
على الرفوف مث إعادا  ـ غالبا ـومستودع، هدفها اختيار وختزين وجتميع املعلومات وترتيبها 

ن عند الطلب دون أية إجراءات تقوم ا لتشجيع وحث وجدب واستقطاب اجلمهور للمستفيدي
من املستهلكني احملتملني وتعريفهم مبا لديها وإتباع أساليب اإلعالن واإلعالم جلدب هؤالء وتقدمي 

مبعىن آخر استخدام . خدمات متطورة والتعرف على حاجام الفعلية واحلقيقية والتقرب إليهم
  )1(.التسويق للسلع واخلدمات وتطبقها يف املكتبة كافة وسائل

ال تزال العديد من املكتبات ومراكز املعلومات تؤمن بأا وجدت لتقدمي وإتاحة املعلومات و
هذا املبدأ أصبح صعب التطبيق مع تطور تكنولوجيا املعلومات وظهور خدمات . جمانا وللجميع

واليت حيتاجها املستهلك كثريا  االنترنتت وعرب حمسوبة عرب الشبكات واستخدام قواعد البيانا
ترفض استخدامها حبجة أا حباجة إىل أموال وبالتايل تكليف املستفيدين  ـ أي املكتبات ـولكنها 

مما جعلها تقتصر على املعلومات التقليدية وبالتايل ابتعد املستفيدون عنها ألم يغربون . بدفع أموال
  .لع اإللكترونيةوحباجة إىل التعامل مع الس

وأخريا فإن التسويق يف املؤسسات املعلوماتية كاملكتبات ومراكز املعلومات ال يستهدف 

   :البيع وجين األرباح واألموال أساسا، وإمنا

  .التسويق يبدأ باملستهلك واملستفيد ـ

 .التسويق يبدأ بالسلعة واملنتج واخلدمة ـ

 .نالتسويق يستهدف حتديد احتياجات املستفيدي ـ

 .التسويق يستهدف إعداد اخلطط إلشباع تلك احلاجات ـ

 .التسويق يستهدف تأمني السلع وفق حاجات املستفيدين واملستهلكني ـ

 .التسويق يستخدم الدعاية واإلعالن للترويج عن السلع وجذب املستهلكني ـ

                                                 
 .57.ص .2004دار الصفاء للنشر والتوزيع، : عمان .تسويق املعلومات. فاضل إميان، يالسامرائ ؛، رحبي مصطفىعليان ـ 1
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ـ  ات ورغبات التسويق ال يهدف جنيب األموال وحتصيلها إال لبقائه وتطوير سلعه وتأمني حاج ـ

 .املستهلكني بشكل دائم ومستمر ومتطور

هو أن البيع يركز على احتياجات )  Selling(والبيع )  Marketing(إن الفرق بني التسويق 

ويهتم البيع بإرضاء . البائع نفسه، أما التسويق فإنه يركز على احتياجات املشتري أو املستهلك

أما التسويق فهو يسعى إىل إرضاء  (Cash)قدية حاجات البائع لغرض حتويل سلعه إىل سيولة ن

  .حاجات املستهلك من خالل املنتج

ومن ضمنها ) Non-profit organization(إن تطبيق هذا املفهوم يف املؤسسات النفع العام 

مراكز املعلومات واملكتبات سوف تزيد من الفرص املتاحة أمامها لتقدمي أفضل اخلدمات إىل 

ا جيعلها تعمل على حتسني وتطوير كفاءة فعالياا وأنشطتها وبالتايل السوق املستهدفة كم

  )1(.مسعتها
  

  املعلومات على اخلدمات املكتبية ؟ ابرأيكم، هل أثرت تكنولوجي /18

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 90,00  18  نعم

 % 10,00  2  ال

 % 100,00  20  اموع

  كنولوجيا املعلوماتيبني مدى تأثري ت 24اجلدول رقم 

  يف اخلدمات املكتبية
  

  مدى تأثري تكنولوجيا املعلومات يف اخلدمات املكتبية ـو 

على كون تكنولوجيا املعلومات أثرت بنسبة  %90,00تتفق آراء املستبينني بأغلبية ساحقة 

قدمة يف أجوبة ثري املأوستتضح معامل هذا التأثري عند حتليل جماالت التكبرية على اخلدمات املكتبية  

  :املستبينني يف اجلدول اآليت
 

                                                 
 .58.ص .السابق رجعامل .فاضل إميان، يالسامرائ؛ ، رحبي مصطفىعليان ـ 1



218 ..واقع املكتبات اجلـامعية مبدينة قسنطينة: الفصل السادس

  

  ؟يربز هذا التأثري إذا أجبتم بنعم فكيف ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 23,53 12  تألية اخلدمات

 % 5,88 3  استعمال احلاسوب 

 % 27,45 14 استعمال وسائل االتصال احلديثة

 % 31,37 16 الوقتو تقليص اجلهد

 % 11,76 6 ت على أساس املستوى العلميتقدمي خدما

 % 100,00 51 اموع
  

  يف اخلدمات املكتبية تأثري تكنولوجيا املعلومات كيفيةيبني  25اجلدول رقم 
  

  يف اخلدمات املكتبية تأثري تكنولوجيا املعلومات كيفية ـز 

لوجيا ولتكنالوقت يشكالن أهم تأثري و من خالل األجوبة الواردة يتبني أن تقليص اجلهد

يأيت بعد ذلك استعمال وسائل  % 31,37املعلومات فيما خيص اخلدمات املكتبية وذلك بنسبة 

وهي توجهات صحيحة  % 23,53كما وردت تألية املعلومات ب % 27,45تصال احلديثة بنسبة اال

  .املكتبات اجلامعية خاصةو إىل إجيابيات التكنولوجيا يف املكتبات عامةبالنظر 

خمتلف أنواع واملستجدات كتبات يقصد ا تطبيق يف املتصال يا املعلومات واالتكنولوجو

اليت تعاملت وتتعامل مع شىت أنواع املعلومات، من حيث مجعها وحتليلها وتنظيمها التقنيات 

  .     وخزا واسترجاعها يف الوقت املناسب والطريقة املناسبة واملتاحة

واألمثل ملختلف أنواع املعارف، والبحث عن أفضل ستثمار املفيد ستخدام واالوهي اال

الوسائل والسبل اليت تسهل احلصول على املعلومات اليت تقودنا إىل املعرفة، وكذلك جعل هذه 

املعلومات متاحة للمستفيدين منها، وتبادهلا وإيصاهلا بالسرعة املطلوبة والفاعلية والدقة اللتان 

  )1(.اصرتتطلبها أعمال وواجبات اإلنسان املع

  :منها تصاالت تطورا جذريا يف مجيع املستوياتلقد أحدثت تكنولوجيا املعلومات واال         

                                                 
 .8.ص. 2004مطبعة جامعة منتوري، : قسنطينة. ت يف تكنولوجيا املعلوماتحماضرا. عبد املالكبن السبيت،  ـ 1
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تكنولوجيا املعلومات عملت على تزويد املؤسسات املعلوماتية بالتجهيزات اإللكترونية من  ـ

من  حواسيب وملحقاا وكذلك بالربجميات املتطورة، مما أدى إىل حتكم أكثر يف املعلومات

  .حيث التجميع واملعاجلة والتخزين

تصال مكنت من استغالل منتجات تكنولوجيا املعلومات من خالل حتويلها إىل تكنولوجيا اال ـ

املستفيدين أينما وجدوا وقد وظفت هلذا الغرض أدوات اتصالية جد متطورة منها ما هو 

  .ستقبالخاص باإلرسال، ومنها ما يتعلق باال

تصال يشري إىل مدى ما سبق نستنتج أن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واال ومن خالل          

: ومكوناا األساسية هي. واسع من املواد والقدرات اليت تستخدم خللق وخزن وبث املعلومات

، شبكات املعلومات، األقراص الضوئية، املصغرات الفلمية، الرقمنة االنترنتاحلواسيب، 

رق اليت تلتقي ا هذه املكونات ختلق الفرص لألفراد ليصبحوا والط. تصاالتوتكنولوجيا اال

   )1(.منتجني ومؤثرين وناجحني بوجه عام

  اتنا اجلامعية ؟العوائق اليت حتول دون ارتقاء مستوى اخلدمات يف مكتببرأيكم هي  ما /19

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 7,25 5 نقص املوارد املالية

 % 18,84 13  املؤهلةنقص اإلطارات 

 % 10,14 7 نقص وعي املسئولني مبقتضيات جمتمع املعلومات

 % 14,49 10 نقص التجهيزات والعتاد

 % 2,90 2 عائق حقوق التأليف الرقمية والترخيص

 % 20,29 14 نقص التحفيز والترقية والتشجيع

 % 26,09 18 مة التشريعات احلاليةءعدم مال

 % 100,00 69 اموع

  ةات اجلامعياملكتب العوائق اليت حتول دون ارتقاء مستوى اخلدمات يفيبني  26اجلدول رقم 

  اخلدمات املكتبيةعوائق تطوير  ـك 

                                                 
 .175.ص. 1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. علم املعلومات. عماد عبد الوهابالصباغ،  ـ 1
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دون ارتقاء مستوى اخلدمات يف حتدد طبيعة العوائق اليت حتول تتفاوت النسب املئوية اليت 
عات املطبقة يف املكتبات اجلامعية ، فأعلى نسبة متثلت يف عدم مالءمة التشريمكتباتنا اجلامعية

ونقص املتخصصني يف علم   % 20,29ب يليها نقص التحفيز املادي واملعنوي  %26,09بـ
  . %18,84 املكتبات بنسبة

حتديد طبيعة العوائق اليت إن أهم ما ميكن الوقوف عنده فيما خيص األجوبة الواردة حول 
هو تركيز املستبينني على املشاكل املهنية  اجلامعيةدون ارتقاء مستوى اخلدمات يف مكتباتنا حتول 

املتصلة بالقوانني والتشريعات ونقص التحفيز باإلضافة إىل نقص اإلطار املؤهل لكنهم تناسوا أو 
املعلومات واالتصال وميكن تفسري ذلك مبدى التأثري  اتغاضوا األسباب املتصلة بتطبيقات تكنولوجي

  .يف اجلزائرباملكتبات اجلامعية  )Statut Particulier( خاص  انونقالسليب لغياب 

لدى املكتبيني املستبينني بأمهية التشريع يف تنظيم العمل كلي إمجاع ميكن القول بأنه يوجد و
بأن التشريع هو قلب العمل ولُبه يف املكتبة أو مركز "وتطوير املهنة وذلك يتماشى مع الرأي القائل 

العمل وحيدد العالقة بني املكتبة واهليئة اليت تتبعها، والعالقة بني املكتبة املعلومات، فهو الذي ينظم 
  )1(."والعاملني فيها وبني العاملني بعضهم بعضا، بل وبني املكتبة واتمع الذي تقوم فيه

ومن هنا نالحظ مدى تأثري التشريع يف تنظيم وحتديد العالقة بني العناصر املشكلة للمهنة 
  .تعلق األمر باألشخاص أو باملؤسساتاملكتبية سواء 

تعد تطوير اخلدمات املكتبية و كعائق أمام حتسنيأما فيما خيص نقص اإلطارات املؤهلة 
املتخصصني يف علم املكتبات ضمن  امللحوظ يف لنقصلكاس منطقي عان %18,84املسجلة النسبة 

التخصص لدى املكتبيني وأثرها  هنا تربز أمهيةمن و العاملة يف املكتبات اجلامعيةخمتلف األسالك 
إن وجود مكتيب متخصص يسمح للمكتبة بالقيام بدورها على أحسن وجه "على األعمال املكتبية 

خاصة يف جمال اإلعالم العلمي واملكتبة مل تعد مستودع حلفظ الكتب، فقد أصبح بث اإلعالم 
)2(."العلمي جد معقد ويستدعي توفر اإلطار املتخصص

  

  

  الرابعللمحور  اجلزئيةنتائج ال 2.4

يف صدارة وسائل البحث املتاحة يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة  االنترنتورود . 1
الفهارس اإللكترونية والفهارس املشتركة و قياسا مع الوسائل األخرى مثل قواعد املعلومات احمللية

                                                 
 .155.ص .2، 1998.، ع19.مج.عامل الكتب.  تشريعات الكتب واملكتبات واملعلومات يف مصر. أمحد علي، متراز ـ 1

2 - Drolet, Gaétan. Le bibliothécaire spécialiste à l’université. Documentaliste, Vol. 20 N° 2. p.50.  



221 ..واقع املكتبات اجلـامعية مبدينة قسنطينة: الفصل السادس

غريها من و ية يف املكتباتهذه الوسائل اليت أصبحت ضرور لالكبري ملث االفتقاروهذا يدل على 
  .املؤسسات التوثيقية

الغياب الكلي لتطبيق تسويق املعلومات وظهور ذلك بوضوح من خالل عدم وجود . 2
  .مكتبات جامعية مبدينة قسنطينة تقدم خدمات عن بعد

من على اخلدمات املكتبية  االتصالو تكنولوجيا املعلوماتالتأكيد على التأثري اإلجيايب ل. 3
من  ةذلك بتسخري الوسائل الالزميسري التحكم والسيطرة على الكم اهلائل من املعلومات وتحيث 

  .حيث مجع وحتليل وتنظيم وخزن واسترجاع املعلومات يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة
القوانني والتشريعات يف قطاع املكتبات بصفة عامة وباخلصوص يف وجود نقص كبري يف . 4

 .)Statut Particulier(معية اليت مل تستفد بعد من قانون خاص املكتبات اجلا
التأكيد على نقص اإلطارات املكتبية املؤهلة القادرة على التأقلم مع مستلزمات املهنة . 5

  .املعلومات ااملكتبية يف ظل تكنولوجي
  



  

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

        

 الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع
 

المهنة المكتبية و تحديات مجتمع المعلومات في المهنة المكتبية و تحديات مجتمع المعلومات في المهنة المكتبية و تحديات مجتمع المعلومات في المهنة المكتبية و تحديات مجتمع المعلومات في 

 المكتبات الجامعية بمدينة قسنطينةالمكتبات الجامعية بمدينة قسنطينةالمكتبات الجامعية بمدينة قسنطينةالمكتبات الجامعية بمدينة قسنطينة
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  يف ظل جمتمع املعلومات نيوالتكوين املكتبي املهنةواقع  :احملور اخلامس 5

   حتليل البيانات 1.5

  متخصصني يف علم املكتبات ؟ هل توظف مكتبتكم / 20

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 80,00  16  نعم

 % 20,00  4  ال

 % 100,00  20  وعـام

  املكتبات اجلامعية يف املتخصصني نسبة توظيف املكتبيني يبني  27اجلدول رقم 

 مبدينة قسنطينة
  

  يف املكتبات اجلامعيةاملتخصصني نسبة توظيف املكتبيني  ـأ 
ة امليدانية مكتبيني متخصصني أي من حاملي كتبات اجلامعية اليت مستها الدراستشغل امل

وقد تبدو هذه النسبة مرتفعة للوهلة األوىل لكنها تصبح  %80,00شهادات يف علم املكتبات بنسبة 
ضئيلة و غري كافية إذا ما مت تناوهلا كنسبة مئوية يف كل مكتبة جامعية مبفردها وهو ما سيتضح يف 

  .اجلدول القادم

  هم ضمن العدد اإلمجايل لعمال املكتبة؟  نسبتفكيف تعتربون  إذا كان جوابكم بنعم، ـ

 )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب
  % 13,64 3 عدد كايف

 % 22,73 5 عدد متوسط

 % 63,64 14 عدد غري كايف

 % 100,00 22 اموع

  ضمن العدد الكلي للموظفني املكتبيني املتخصصني  نسبةيبني  28اجلدول رقم 

  تبات اجلامعية مبدينة قسنطينةيف املك

  املكتبيني املتخصصني يف املكتبات اجلامعيةنسبة  ـب 
تبني من خالل األجوبة املتحصل عليها حول نسبة املكتبيني املتخصصني يف املكتبات اجلامعية 

فيما وردت  %63,64كايف وذلك بنسبة  مبدينة قسنطينة بالنسبة لكل مكتبة مبفردها أن العدد غري
الثالثة والقدرة  نسبةال كاختيار يرى أصحابه أن العدد يعترب متوسطا يف حني ترى %22,73نسبة 
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غري كايف باملقارنة مع  املكتبيني املتخصصني يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينةأن عدد %13,64ـب
  .العدد اإلمجايل لعمال كل مكتبة

علم املكتبات ضمن خمتلف انعكاس منطقي لنقص املتخصصني يف املسجلة  وتعد النسب
املكتبات اليت تتوفر على عدد ، حيث مت تسجيل نسبة قليلة من العاملة يف مكتباتنا اجلامعية األسالك

مهية التخصص ، ومن هنا تربز أ%13,64املتخصصني ال تتعدى كايف من املتخصصني وذلك بنسبة 
ود مكتيب متخصص يسمح للمكتبة وج أن" واألكيد على األعمال املكتبية ذلك لدى املكتبيني وأثر

بالقيام بدورها على أحسن وجه خاصة يف جمال اإلعالم العلمي واملكتبة مل تعد مستودع حلفظ 
  )1(."الكتب، فقد أصبح بث اإلعالم العلمي جد معقد ويستدعي توفر اإلطار املتخصص

  

  هل يوجد برأيكم فرق بني املكتيب وأخصائي املعلومات؟ /21

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 75,00  15  نعم

 % 25,00  5  ال

 % 100,00  20  اموع

  املكتيب وأخصائي املعلومات ملفهومي يبني نظرة املستبينني  29اجلدول رقم 
  

  املكتيب وأخصائي املعلوماتملفهومي نظرة املستبينني  ـجـ 
وجود  %75,00ـية قدرت بمن االستبيان وبنسبة عال 21أكدت األجوبة الواردة على السؤال 

وهذا يدل على مدى اطالع أفراد جمتمع الدراسة على فرق بني املكتيب وأخصائي املعلومات 
 شهدت بالفعل املهنة املكتبيةالتغريات احلاصلة بالنسبة ملهنتهم ويف هذا اإلطار ميكن أن نقول أن 

ثف للتكنولوجيا احلديثة يف املك االستخدامتطورا كبريا يف السنوات األخرية وذلك بالنظر إىل 
العمل املكتيب وتزايد الطلب على املعلومات يف خمتلف ااالت الدراسية والعلمية إضافة إىل 

أمهية يكتسي الوصول إىل املعلومات بطريقة سهلة وفعالة حيث أصبح  التنموية االقتصاديةااالت 
  .لدى كل فئات اتمعمتزايدة 

                                                 
1
 - Drolet, Gaétan. Le bibliathécaire spécialiste à l’université. Documentaliste, Vol. 20 N° 2. p.50. 
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صفة واضحة وأصبحت مهام املكتيب تقوم على أسس علمية لقد تطورت مهنة املكتيب ب
ميكنه من من التأهيل العلمي والتدريب العملي عالية وتقنية وهو أخصائي يف املعلومات على درجة 

  .م وتعدد ختصصامعلى اختالف مستويااملستعملني إرشاد 
إذ أصبح  عملها مع تطور وتنوع وسائل تزامنوظائفه تغريت مهام املكتيب وتطورت لقد 

أو خبري املعلومات كل من يعمل يف املكتبات ومراكز التوثيق  أخصائي املعلوماتيعرف ب
 لتطبيقات كانعكاس ،املؤسسات التوثيقيةهذه وهي أحدث تسمية للعاملني يف  واألرشيف؛

 تاالنترنو تكنولوجيا املعلومات وتطور األوعية املكتبية وظهور شبكات وأنظمة اإلعالم احلديثة
أصبحت مهنة املكتبات واملعلومات تلعب دورا كما  .والوسائط املتعددة واملكتبات اإللكترونية

هاما يف خدمة التطور العلمي والصناعي يف خمتلف بلدان العامل وهلذا أصبح اختصاصي املعلومات 
  . حيظى مبكانة مرموقة يف ما يعرف مبجتمع املعلومات

  

  :ىلإإذا أجبتم بنعم فهل ذلك يرجع  ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 30,23 13 )حديث/تقليدي(  منط التكوين

 % 32,56 14 التخصص

 % 13,95 6 طبيعة املهام

 % 6,98  3 نوع املؤسسة التوثيقية

 % 16,28 7 )التجهيزات(وسائل العمل 

  % 100,00 43 اموع

  أخصائي املعلومات منبني املكتيب و فختالاالعناصر يبني  30 اجلدول رقم

  وجهة نظر املستبينني
  

  بني املكتيب وأخصائي املعلومات فختالاالعناصر  ـد 
رتكزت األجوبة املتحصل عليها فيما يتعلق بتحديد معامل االختالف بني املكتيب وأخصائي ا

لتأيت فيما بعد  %30,23يليها منط التكوين بنسبة  %32,56املعلومات بالتخصص وذلك بنسبة 
نظرة على تأملنا جيدا يف األجوبة الواردة  املسندة للمكتيب وإذاائل العمل وطبيعة املهام وس

جندها تركز على  املكتيب عن أخصائي املعلوماتعناصر أو اخلصوصيات اليت متيز الاملستبينني إىل 
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إىل  عنصرين مها يف غاية األمهية من حيث كوما متصالن بطبيعة بالتكوين أي أن يكون املنتسب
املهنة حامال لشهادة يف علم املكتبات و املعلومات باإلضافة إىل مستوى ونوعية املناهج واملقررات 

و الواقع أن منط التكوين يف علم املكتبات عندنا و إن قطع أشواطا كبرية حبكم التجربة اليت درسها 
تكوين أخصائيني يف املعلومات  اليت اكتسبتها أقسام علم املكتبات يف اجلزائر إال أا مل ترق بعد إىل

يف )  L.M.D/د.م.ل(تطبيق نظام  وقد يكون) Profil(وفق الشروط واملعايري الدولية يف هذا اال 
بوابة ميكن من خالهلا االرتقاء بالتكوين يف علم املكتبات واملعلومات إىل املستوى اجلامعة اجلزائرية 

  .علوماتالذي تقتضيه املواصفات احلديثة ألخصائي امل
 اختصاصي املعلومات تسمية عريضة تغطي عدداً من فئات العاملني يف مراكز املعلوماتو

واملسؤولني عن  كاملسؤولني عن إدارة خدمات املعلومات والقائمني على حتليل مصادر املعلومات
. مراصد املعلومات البحث عن اإلنتاج الفكري وكل أمناط استرجاع املعلومات واإلفادة من

مستويات املمارسة العملية يف  صاصي املعلومات هو املهين الذي أتيحت له فرص اإلملام بأعلىاخت
   .ةجمال املعلومات والتمرس بأساليب هذه املمارس

املتخصص إىل  تشمل فئة املهنيني العديد من التسميات، فمن أمني املكتبة إىل أمني املكتبة
إىل باحث اإلنتاج  ات إىل املكشف إىل املستخلصاملوثق إىل املوثق العلمي إىل ضابط املعلوم

يف  فئات العاملني الفكري إىل اختصاصي املعلومات وهذه التسمية األخرية تغطي عدداً من
   :اختصاصي املعلومات ااالت التاليةيتقن ب أن الكتبات ومراكز املعلومات وجي

  .املعلومات واحتياجات املستفيدين املعلومات املالئمة ألهداف املكتبة أو مركز اقتناء مصادر ـ
  .اتنظيم مصادر املعلومات وحتليله ـ
  .واملستفيدين تقدمي خدمات املعلومات للباحثني  ـ
  .العلمية للمعلومات وأنظمتها اإلدارة ـ
   .اإلحاطة بتكنولوجيا املعلومات ـ

س علمية تقوم على أساليوم تطورت مهنة املكتيب بصفة واضحة وأصبحت مهام املكتيب لقد 
شهدت املهنة املكتبية تطورا كبريا يف السنوات األخرية و لقد  وتقنية وهو أخصائي يف املعلومات

املكثف للتكنولوجيا احلديثة يف العمل املكتيب وتزايد الطلب على  االستخداموذلك بالنظر إىل 
حيث أصبح  التنموية ديةاالقتصااملعلومات يف خمتلف ااالت الدراسية والعلمية إضافة إىل ااالت 

  .لدى كل فئات اتمعأمهية متزايدة يكتسي الوصول إىل املعلومات بطريقة سهلة وفعالة 
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تزامنا مع تطور وتنوع وظائفه تغريت مهام املكتيب وتطورت ويف ظل هذه املفاهيم اجلديدة 
تأخذ أبعادا جديدة وسائل عمله وهذا الترابط بني الوسيلة والعمل يف حد ذاته جعل مهنة املكتيب 

أو خبري املعلومات كل من يعمل يف  أخصائي املعلومات، إذ أصبح يعرف بحىت يف التسمية ذاا
 ،املؤسسات التوثيقيةهذه وهي أحدث تسمية للعاملني يف  املكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف؛

كات وأنظمة اإلعالم تكنولوجيا املعلومات وتطور األوعية املكتبية وظهور شب لتطبيقات كانعكاس
   .والوسائط املتعددة و املكتبات اإللكترونية االنترنتو احلديثة
  

يف اجلامعة اجلزائرية من شأنه أن حيسن من ) L.M.D/د.م.ل(هل ترون أن اعتماد نظام  /22

  نوعية التكوين يف علم املكتبات واملعلومات؟
  

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 %45,00  9  نعم

 %55.00  11  ال

 % 100,00  20  وعـام

  )  L.M.D/د.م.ل(إىل نظام  املستبينني ةنظر يبني 31اجلدول رقم 
  

  )  L.M.D/د.م.ل(نظرة املستبينني إىل نظام  ـ هـ

يف اجلامعة  )L.M.D/د.م.ل(من أفراد جمتمع الدراسة أن تطبيق نظام  %55,00ترى نسبة 
وحىت إن كانت هذه  ين يف علم املكتبات واملعلوماتنوعية التكو غري كفيل بتحسنياجلزائرية 

الشطر يل إليها عند حتلالنظرة متشائمة برأينا فإن هلا ما يربرها من األسباب اليت سيتم التعرض 
  .الثاين من هذا السؤال

 ميثل هيكال تعليميا عاليا مستوحى مما هو مطبق يف الدول األجنلو )L.M.D/د.م.ل(نظام 
قه يف اجلزائر يف إطار عملية إصالح وحتديث التعليم العايل الذي شرع يف تطبي ءسكسونية وبد

يقسم الدراسية باجلامعة إىل ثالثة  هذا النظام اجلديد. 2004/2005تطبيقه انطالقا من السنة اجلامعية 
  :مراحل هي

   )دكتوراه(=  د ، )ماستر(= م ، ) ليسانس(=  ل
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من التوازن بني  عة الدولة اجلزائرية خللق نوواألكيد أن تبين هذا النظام جاء ضمن سياس
تطورات  منمع ما جيري تلبية لضرورة التكيف ة التكوين العايل واحتياجات سوق العمل سسيا

جاء وهلذا الغرض . يع فرص العملت الطالب يف تيسري وتوساوكذلك حلاجيعلى املستوى العاملي 
  .لتحاق مبهن جديدةاالختصصات أخرى و  يف  ماجندميكن الطالب من اال حىتتطبيق هذا النظام 

  :وهي مراحل تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعيةثالثة  ىعلد .م.نظام ل يعتمد
   .تتوج بشهادة ليسانس )سنوات 3 + الباكالوريا (املرحلة األوىل 
  .تتوج بشهادة املاستر )سنوات 5+  الباكلوريا(املرحلة الثانية 
   .تتوج بشهادة الدكتوراه )سنوات 8 + االباكالوري(   املرحلة الثالثة

  

  :إذا أجبتم بال فهل يعود ذلك إىل ـ

 )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب
 % LMD( 12 41,38(حداثة تطبيق نظام 

 % 13,79 4 نقص التأطري

 % 44,83 13 نقص الوسائل البيداغوجية

 % 100,00 29 وعـام

  من  )L.M.D/د.م.ل(طبيق نظام ت نقائص وعوائقيبني  32اجلدول رقم 

  وجهة نظر املستبينني
  

  )L.M.D/د.م.ل(تطبيق نظام  عوائق ـ و
نظام إن أعلى نسبة مئوية سجلت يف األجوبة اخلاصة بتحديد النقائص اليت تعرقل تطبيق ال

نقص الوسائل وتتعلق ب %44,83بلغت  يف اجلامعة اجلزائرية )L.M.D/د.م.ل(التعليمي اجلديد 
مث نقص التأطري بنسبة  د.م.ل داثة تطبيق نظامحب هي متصلةو % 41,38تليها نسبة ، جيةالبيداغو

 نوعية التكوين يف علم املكتبات واملعلومات حتسنيوهي متثل العناصر اليت حتول دون  13,79%
  .حسب رأي جمتمع الدراسة
حبداثة هذا ) L.M.D/د.م.ل(نظرة املستبينني إىل نظام جتاه فيما خيص وقد يفسر هذا اال

إصدار حكم برأينا من السابق ألوانه جهة وبقلة اإلطالع عليه من جهة أخرى مث إنه النظام من 
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بعدم جناعة تطبيق هذا النظام ألنه جد حديث يف بالدنا وال ميكن تقييمه إال بعد مرور مسبق 
   .الوقت الكايف حىت يتسىن لكل اجلهات املعنية تقدمي حوصلة عن النتائج احملققة

يف ) L.M.D/د.م.ل(نظام عتراف بوجود نقائص عديدة تواجه تطبيق لكن ومع هذا جيب اال
  :اجلامعة اجلزائرية مثل

  .نقص التأطري واحلاجة إىل عدد كبري من األساتذة يف خمتلف التخصصات ـ
 .نقص الوسائل البيداغوجية كاملخابر والتجهيزات واألدوات ـ

  .حث واخلدمات يف املكتبات اجلامعيةنقص األوعية املكتبية ووسائل الب ـ
  

  يفكم؟ظهل استفدمت من التكوين املستمر منذ تو /23

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 45,00  9  نعم

 % 55,00  11  ال

 % 100,00  20  وعـام

  املستبينني من التكوين املستمر نياملكتبيمدى استفادة يبني  33اجلدول رقم 
  

  املستبينني من التكوين املستمر نياملكتبي مدى استفادة ـ ز

مكتبيني الذين أجابوا على بالنسبة للمنخفضة  املستمر ستفادة من التكويننسبة االتعد 

بلغت فنسبة املكتبيني الذين استفادوا أما  %45,00حيث أن هذه النسبة ال تتعدى ستبيان اال

القائمني على املكتبات املتواصل لدى التكوين جمال وهو ما يدل على النقص املسجل يف  55.00%

   .الدراسة امليدانيةاجلامعية اليت مستها 

ستفادة من التكوين هلذا وبناء على النتائج املتحصل عليها على السؤال املخصص لنسبة اال

لتفات إىل التكوين املتواصل مبختلف املتواصل عند املكتبيني املستجوبني، فإنه من الضروري اال

لتطورات اليت شهدا امع الوسيلة املثلى ملعاجلة النقائص املسجلة عند املكتبيني خاصة صيغه، ألنه 

تصال ومن هذا املنطلق تتأكد أمهية لوجيا املعلومات واالوتطبيقات تكناملهنة املكتبية يف ظل 

  .و جتديد معلومامتدارك نقائصهم التكوين املستمر يف متكني املكتبيني من 
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  ففي أي صيغة مت ذلك ؟  إذا أجبتم بنعم ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 42,86 9 حتضري شهادة يف علم املكتبات

 % 23,81 5 تربص يف مؤسسة توثيقية وطنيـة

 % 33,33 7 تربص  يف مؤسسة توثيقية أجنبية

 % 100,00 21 وعـام

  رالصيغ املتبعة يف إجراء التكوين املستميبني  34اجلدول رقم 

  الصيغ املتبعة يف إجراء التكوين املستمر ـ ك
ن كأول صيغة للتكوي %42,86بنسبة يف الصدارة  حتضري شهادة يف علم املكتباتأيت ي

مث تأيت التربصات يف الداخل أي  %33,33التربصات القصرية املدى باخلارج بنسبة  املتواصل، تليه
ائمني على املكتبات اجلامعية يتجهون أكثر واملالحظ أن الق %23,81على املستوى الوطين بنسبة 

أو ) D.S.B( حنو مواصلة دراسام اجلامعية ودلك من خالل حتضري الدبلوم العايل للمكتبيني
املاجستري يف علم املكتبات كما أن البعض منهم حيضر شهادة الدكتوراه يف علم املكتبات ويرجع 

قوانني وتشريعات خاصة باملكتبات واملكتبيني  التأخر امللحوظ يف وضعالسبب يف ذلك برأينا إىل 
  .ونقص التحفيزات املادية واملعنوية بالنسبة لألسالك العاملة يف املكتبات اجلامعية

أصبحت مهنة املكتبات و املعلومات تلعب دورا هاما يف خدمة التطور العلمي والصناعي يف 
مكانة مرموقة يف ما يعرف مبجتمع خمتلف بلدان العامل كما أن اختصاصي املعلومات أصبحت له 

الربامج التعليمية يف املكتبات واملعلومات على أسس أكثر املعلومات هلذا بات من الضروري تطوير 
سات التوثيقية كذالك بالنسبة للتكوين املستمر الذي ميكن العاملني يف خمتلف املؤسحداثة وعاملية و

م وتدارك ماءم وتطوير كفامن جتديد معلوما  م أثناء مرحلة التكوين يفل التطور املتواصل ظفا
  .لتكنولوجيا املعلومات

ويف خضم هذه املعطيات ازدادت أمهية التكوين املستمر بالنسبة للعاملني باملكتبات اجلامعية 
ومراكز املعلومات خاصة وأنه تبني ميدانيا أن اخلريج تفوته الكثري من املعلومات وتقنيات العمل 

ل تسارع وترية التطورات التكنولوجية اليت شهدها ظهنته بعد التحاقه مبنصب عمله يف املتصلة مب
حقل املكتبات واملعلومات ومن هنا أصبح التكوين املستمر يتزايد يف أمهيته بل أصبح امتداد منطقيا 

 إن مسألة. للتكوين القاعدي أو املنظم الذي يتلقاه املكتيب يف خمتلف مراحل حياته الدراسية
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 خاصة التكوين املستمر لعمال املكتبات ومراكز املعلومات أصبحت تتصدر اهتمامات األخصائيني
  .ة التأثري والتأثر بني مكتبة املستقبل واملكتيب املالئم لهأولئك الذين تنبأوا بعالق

             

 ؟ فيما تكمن تأثريات تكنولوجيا املعلومات على العمل املكتيب حسب رأيكم  /24
  )%(النسبة املئوية   التكرار  واباجل

 % 22,45 11 قيق فعالية أكثريف حت

 % 24,49 12 يف ظهور وظائف جديدة

 % 32,65 16 يف تقليص اجلهد والوقت

 % 20,41 10 يف حتسني املردودية

 % 100,00 49 وعـام

   العمل املكتيب يفتأثريات تكنولوجيا املعلومات يبني  35اجلدول رقم 

  ة نظر املستبيننيوجه من 

   العمل املكتيب يفتأثريات تكنولوجيا املعلومات  ـ ل

األجوبة الواردة بالدرجة  تكمن تأثريات تكنولوجيا املعلومات على العمل املكتيب حسب
 %24,49بنسبة  ظهور وظائف جديدة يليها  %32,65وذلك بنسبة  هد والوقتتقليص اجل األوىل يف

فإن األجوبة ن تفاوتت هذه النسب فيما بينها وحىت إ .%22,45بنسبة وذلك  قيق فعالية أكثرحتمث 
 .لتكنولوجيا املعلومات على العمل املكتيبالواردة تصب كلها يف االجتاه الذي يؤكد التأثري اإلجيايب 

اإللكترونية ووسائل استعمال املكثف لألجهزة والوسائل تعرف تكنولوجيا املعلومات بأا و
 ة، مثل األلياف الضوئية واألقمار الصناعية، وكذلك تقنيات املصغرات الفيلمياالتصال املختلفة

واموعات األخرى من االختراعات والوسائل اليت ) شاملايكروفلم واملايكرو في(والبطاقية 
 .يستخدمها اإلنسان يف السيطرة على املعلومات واستثمارها، يف ااالت احلياتية املختلفة

خمتلف املعلومات على العمل املكتيب من خالل  ان حندد تأثري تكنولوجيأ  كذلك ونستطيع
تعامل مع شىت أنواع املعلومات، من حيث مجعها وحتليلها الوسائل اجلديدة املستعملة يف ال

وقد . وخزا واسترجاعها، يف الوقت املناسب، والطريقة املناسبة واملتاحة) توثيقها(وتنظيمها 
 .لومات كثريا بظهور تكنولوجيات احلواسيب واالتصاالت احلديثةتأثرت تكنولوجيا املع

املعلومات على  امواطن التأثري األساسية لتكنولوجي ساس نستطيع أن حنددهذا األ وعلى
  :العمل املكتيب يف

  .جتميع املعلومات من مصادرها املختلفة ـ
  .بالطرق اآللية حتليل وفرز وتصنيف وفهرسة املعلومات  ـ
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  .لكترونيةإلالكشافات واملستخلصات إعداد ا ـ
  .حفظ وختزين املعلومات بالوسائل املناسبة ويئتها لالستخدام ـ
  .املعلومات املناسبة للمستفيد املناسب يف الوقت املناسببث واسترجاع املعلومات  ـ
 خمتلف أنواع املعلومات، املكتوبةمع تأثري تكنلوجيا املعلومات واالتصال على التعامل  ـ

  .املطبوعة واملسموعة واملرئية واإللكترونية والليزريةو
تبلور مصطلح تكنولوجيا املعلومات بظهور احلواسيب اإللكترونية مبختلف أنواعها وأجياهلا  ـ

  .وتسهيالا يف خزن واسترجاع املعلومات
وعلى أساس ما تقدم فإن تكنولوجيا املعلومات هي االستخدام واالستثمار املفيد واألمثل 
ملختلف أنواع املعارف، والبحث عن أفضل الوسائل والسبل اليت تسهل احلصول على املعلومات، 
اليت تقودنا إىل املعرفة، وكذلك جعل مثل هذه املعلومات متاحة للمستفيدين منها، وتبادهلا 

  .وإيصاهلا بالسرعة املطلوبة والفاعلية والدقة اللتان تتطلبها أعمال وواجبات اإلنسان املعاصر
  

 ما هو تقييمكم للتشريع املكتيب اجلزائري احلايل ؟/ 25

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 0,00  0  مـمالئ

 % 20,00 4 مالئم نوعا ما

 % 80,00 16 غري مالئم متاما

 % 100,00 20 وعـام

  نظرة املستبينني إىل التشريع املكتيب اجلزائرييبني  36اجلدول رقم 
  

  املستبينني إىل التشريع املكتيب اجلزائرينظرة  ـ م

على أن النصوص القانونية املطبقة  %80,00ون يف أجوبتهم وبنسبة عالية تقدر بـنيتفق املستبي
يف املكتبات اليت يعملون ا غري مالئمة متاما بالنظر إىل تطور مفاهيم العمل املكتيب وكذلك تطور 

امل وحىت يف بعض البلدان العربية ويعد القانون اخلاص التشريعات املكتبية يف خمتلف بلدان الع
ومن هنا تربز أمهية اجلانب القانوين  جمتمع الدراسة، باملكتبات واملكتبيني من أهم اهتمامات أفراد

كأولوية بالنسبة للمكتبيني وممارستهم للمهنة وعالقة ذلك بتحديد مهامهم وتنظيمها ومحاية 
العام للبالد وكذلك تغيري النظرة  االجتماعيترمة ضمن السلم حقوقهم مبا يضمن هلم مرتبة حم

  .العامة للمهنة املكتبية متاشيا مع ما تعرفه من تطورات يف مفاهيمها وتقنياا وتشريعاا
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  سمانتائج اجلزئية للمحور اخلال 2.5

بار أن وجود نقص يف املكتبيني املتخصصني يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة على اعت. 1
  .باملقارنة مع العدد اإلمجايل لعمال كل مكتبة كايفاألجوبة الواردة اعتربت العدد غري 

العاملة يف  لنقص املتخصصني يف علم املكتبات ضمن خمتلف األسالكاملسجلة  النسبتأكيد . 2
املكتبات املتوفرة على عدد كايف من ، حيث مت تسجيل نسبة قليلة من مكتباتنا اجلامعية

  .خصصني أي محلي شهادات يف علم املكتباتاملت

املكثف  االستخداموعي املستبينني وإطالعهم على التطورات اليت تشهدها املهنة املكتبية جراء  .3
  .األعمال املكتبية اإلدارية منها أو التقنيةللتكنولوجيا احلديثة يف 

يف  )L.M.D/د.م.ل( نظام التعليمي اجلامعي اجلديد لتطبيق الوجود نظرة متشائمة بالنسبة . 4
  .ومدى تأثريه على حتسني نوعية التكوين يف علم املكتبات اجلامعة اجلزائرية

نقص يف جمال التأطري واحلاجة إىل عدد كبري من األساتذة يف خمتلف التأكيد على وجود . 5
  .)L.M.D/د.م.ل(التخصصات إلجناح تطبيق نظام 

البيداغوجية كاملخابر والتجهيزات و األدوات كعناصر أساسية يف العمليات  نقص الوسائل. 6
 .احلديثة) املناهج(التعليمية 

  .نقص وسائل البحث والوصول إىل املعلومات يف املكتبات اجلامعية. 7
 الدراسة امليدانيةالقائمني على املكتبات اجلامعية اليت مستها املتواصل لدى  نسبة التكوينضعف . 8

م األمهية اليت يكتسيها فيما خيص مساعدة املكتبيني على حتديث معلومام وتطوير مهارام رغ
  .املهنية

وظائف أدى إىل ظهور تكنولوجيا املعلومات على العمل املكتيب ل إجيابية تأثرياتاإلقرار بوجود . 9
  .يف املكتبات جديدة

احلديثة  فاهيماملتطور زائر حاليا ال تساير املعتمدة يف اجل النصوص القانونيةتفاق على كون اال. 10
عمل املكتيب وكذلك تطور التشريعات املكتبية يف خمتلف بلدان العامل وحىت يف بعض البلدان لل

  .العربية
الدراسة جمتمع  فرادالرئيسية أل هتماماتاال حدأكاخلاص باملكتبات واملكتبيني  نالقانو بروز. 11

  .السائر املفعول حاليا وهذا يف ظل عدم مالءمة التشريع



 233 املهنة املكتبية و حتديات جمتمع املعلومات: سابعلالفصل ا

 وتنظيمها ومحاية حقـوق اجلانب التشريعي يف تطوير املهنة املكتبية  أمهية ودورالتأكيد على . 12
  .املنتسبني إليها

  

  السياسة الوطنية للمعلومات ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات: سادساحملور ال 6

  حتليل البيانات 1.6

  ة لبناء نظام وطين للمعلومات ؟ما هي برأيكم العناصر األساسي /26

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 16,67 14 وعي احلكام ورجال السياسة بأمهية املعلومات
 % 13,10 11 إنشاء وزارة أو مؤسسة حكومية لقطاع املعلومات

 % 11,90 10 تطوير البنية التحتية لالتصاالت
 % 4,76 4 ماتتصميم هيكل تنظيمي للنظام الوطين للمعلو

 % 19,05 16 توفري العناصر البشرية املؤهلة لتسيري النظام الوطين للمعلومات
 % 2,38 2 حتديد االحتياجات التكنولوجية للنظام الوطين للمعلومات

 % 14,29 12 إقرار اإلطار التشريعي للنظام الوطين للمعلومات
 % 17,86 15 متويل النظام الوطين للمعلومات

 % 100,00 84 وعــام

   العناصر األساسية لبناء نظام وطين للمعلوماتيبني  37اجلدول رقم 

  من وجهة نظر املستبينني
  

  العناصر األساسية لبناء نظام وطين للمعلومات ـأ 
متقاربة فيما  العناصر األساسية لبناء نظام وطين للمعلوماتجاءت النسب املئوية املتعلقة ب

توفري العناصر البشرية املؤهلة لتسيري النظام الوطين متمثلة يف  %19,05ـة بوجاءت أعلى نسب بينها
 تمويل النظام الوطين للمعلوماتفيما خيص اجلانب املادي املتعلق ب %17,86تليها نسبة  للمعلومات

وجتدر اإلشارة هنا إىل تأكيد األجوبة على دور الدولة يف مشروع معلومايت من هذا احلجم وذلك 
  .%16,67ـوذلك بنسبة مئوية قدرت  ب وعي احلكام و رجال السياسة بأمهية املعلومات من خالل

كل العناصر اليت مت اختيارها تعد مكملة لبعضها البعض ألا تدخل ضمنيا يف احلقيقة أن و
إقامة بنية أساسية وأنظمة متكاملة إلنتاج  معادلة بناء أي نظام وطين للمعلومات وذلك من خالل
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املشاركة دف إىل متكني األجهزة واهليئات واملؤسسات من ، استخدام ومحاية املعلوماتتبادل وو
نوردها على ساسية األعناصر للمعلومات و الذي يتشكل من جمموعة من الالنظام الوطين يف بناء 

  :النحو التايل
 .على املستوى الوطين يف خمتلف القطاعات املتصلة باملعلوماتاالحتياجات حتديد  ـ

  .للمعلوماتسياسة الوطنية لاإلطار العام لحتديد  ـ

  .اليت تشكلهااألولويات للنظام حسب القطاعات و األهداف العامةوضع  ـ

  .والبشريةاملادية  لالوسائ توفري ـ

ضمن اهليكل التنظيمي العام للنظام الوطين  احتياجات كل قطاعوضع ختطيط يتالءم مع  ـ      

   .للمعلومات

     :التالية فالوطين للمعلومات إىل حتقيق ألهدا لنظاما ويسعى

مساعدة األجهزة واملؤسسات يف القطاعات املختلفة لتتمكن من االرتكاز على أنظمة   ـ

  . معلوماتية توفر كافة املعلومات الالزمة لرسم السياسات واختاذ القرارات

قق تسهيل عمليات احلصول مبا حيبني خمتلف القطاعات  لتبادل املعلوماتتوفري إطار وآليات   ـ

  .على البيانات واملعلومات املتكاملة يف الوقت املناسب واملكان املناسب

املعاجلة والتخزين وكذلك يف خمتلف ااالت وتطوير نظم  الوطين تنمية الرصيد املعلومايت ـ

   .ملعلوماتاخلاصة با البحث واالسترجاع

واملؤسسات يف القطاعات املختلفة وذلك بدالً من لدى األجهزة مشاريع األمتتة والرقمنة  دعم ـ

  .االعتماد على الطرق التقليدية يف حفظ وتبادل املعلومات

  .التبادل بني املؤسساتسهل االستخدام ويحفظ املعلومات والبيانات بشكل رقمي   ـ

   .يف كل القطاعات بشكل أوسع خيدم قضايا التنمية تتسخري املعلوما ـ

  . اإلدارة واخلدمات اإللكترونية للمواطننيتوفري لالزمة لالنتقال إىل يئة املتطلبات ا  ـ

اإلقليمية والدولية وحتقيق تكون كأدوات للربط بالشبكات لمعلومات بناء شبكات وطنية ل  ـ

  .االستفادة من الرصيد املعلومايت العاملي
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أن يساعد على إرساء هل تظنون أن انتهاج سياسة وطنية للمعلومات يف اجلزائر من شأنه  /27

  جمتمع املعلومات ؟

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 70,00  14  نعم

 % 30,00  6  ال

 % 100,00  20  وعـام

  يبني دور السياسة الوطنية للمعلومات يف  38اجلدول رقم 

  إرساء جمتمع املعلومات
  

  علوماتيبني دور السياسة الوطنية للمعلومات يف إرساء جمتمع امل ـب 

سياسة وطنية للمعلومات يف أكدت النسبة املئوية العالية لألجوبة الواردة خبصوص دور وضع 

وعي املستبينني بأمهية السياسة الوطنية للمعلومـات   %70,00ـب إرساء جمتمع املعلوماتيف اجلزائر 

ا أن ذلك يـدل  كعنصر حموري وقاعدي لبناء جمتمع املعلومات وفق املعايري املعمول ا عامليا كم

على اإلحساس بالفراغ الكبري املالحظ على املستوى الوطين يف جمال السياسة اليت جيب انتـهاجها  

يف قطاع املعلومات ضمن الربامج احلكومية املتتالية يف القطاعني العام واخلاص وتسخري اإلمكانات 

ساعد علـى  ا أن تمن شأومات للمعلالوطنية البشرية واملادية املتاحة لتحديد معامل  سياسة وطنية 

وهنا ال بد أن نتساءل عن اجلدوى مـن السياسـة الوطنيـة    . يف اجلزائرإرساء جمتمع املعلومات 

  :للمعلومات من خالل التساؤل التايل

  ما احلاجة إىل وضع سياسة وطنية للمعلومات؟ ـ

معيار جناح أيـة   حوأصب, غدت املعلومات وتقنياا شعار املرحلة احلالية من مسرية البشرية"

هم الذين حيوزون مفاتيح  الذين ميلكون املعلومات و .مؤسسة أو دولة هو ما متتلكه من معلومات

فاملعلومات هي األساس يف أي نشاط بشري، ، القوة يف العامل ووسائل اإلحاطة به والسيطرة عليه

  .مورد آخر وهي املورد الذي بدونه ال ميكن استثمار أي

وحيتاج . لصاحل اتمع تنظيم تدفق املعلومات ميثل أهم ضمانات استثماره نإوكأي نشاط؛ ف

ويف , الوطين؛ إىل اختاذ التدابري الالزمـة  تنظيم تدفق املعلومات على النحو املناسب وعلى املستوى

  . للمعلومات وما يتفرع عنها من استراتيجيات مقدمة هذه التدابري السياسة الوطنية
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وما صاحبها من تطورات تقنيـة   ،امليادين العلمية والتقنية ذهل يف مجيعلقد أدى التطور امل

وكان لذلك التضخم انعكاساته املباشـرة    ,حجم املعلومات املنشورة إىل زيادة هائلة يف ،حديثة

 االقتصادية واالجتماعية يف كل دولة مما أدى إىل إنشاء مؤسسات متخصصة يف مجع على التنمية

ودارسني وصانعي  ختزينها واسترجاعها ومن مث توصيلها إىل طالبيها من باحثني املعلومات وتوثيقها

  .قرارات وعلماء وغريهم بالقدر املناسب ويف الوقت املناسب أيضا

 ومن هنا ظهرت احلاجة إىل وضع برنامج وخطة وطنية لوضع سياسة معلومات وطنية ختدم

أو صعوبة  قص يف املعلومات أو عدم توافرهاذلك أن الن ،سق أعماهلانخمتلف املؤسسات الوطنية وت

التنمويـة يف   الوصول إليها يضعف الفاعلية واإلنتاجية، كما أن له سلبيات خطرية على اخلطـط 

  )1(."اتمع

التحديات، ومن أمهها كثافة اإلنتاج  عدد من اليوم واجهنوبالنظر إىل جمتمع املعلومات فإننا "

وتزايد الطلب عليه، التطورات املتالحقة يف تقنيـات   اإللكتروين الفكري العاملي والتوسع يف النشر

 قف على عتبـات قـرن  ن حننو. الوطنية اخلاصة بتداول املعلومات املعلومات وغياب املواصفات

تـوطني   مرهون بإرساء منظومة وطنية فاعلة للعلوم والتقنية واالبتكار قادرة على جديد فمستقبلنا

التنافسية، وقادرة أيضا على  عزز من قدرااتلقطاعات التنموية املختلفة وا وتطوير التقنية مبا خيدم

فـإن  بالطبع و، االقتصاد العاملي املعاصر سريع التغري حتقيق االستفادة املثلى من الفرص اليت يتيحها

ن كان هنالك مسات إاالجتماعي والسياسي والثقايف الذي خيتلف عن البلد اآلخر و لكل بلد واقعه

 ن منطق أن بلداً ما قد وضع سياسة وطنيـة للمعلومـات ميكـن   أيف بعض النواحي لذا ف قتواف

االستفادة مـن   ال أنه ميكنإبيق املباشر فهذا املبدأ مرفوض، االستفادة منها من خالل تطبيقها التط

  )2(."املتشاة جتارب الدول األخرى يف أجياد احللول لبعض القضايا واملشاكل
  

  

  

  

  

                                                 
1

  :متاح على   ]على اخلط [ . الطموحات والتحديات السياسة الوطنية للمعلومات بني .اجلربي  الرمحن بن عبد ،خالدـ  
http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=69  )12/03/07   (  

   .السابق جعرامل. اجلربي الرمحن بن عبد ،خالد ـ 2
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  هذه السياسة ؟ضمن جيب االهتمام ا  اليت العناصربنعم فما هي  إذا أجبتم ـ

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

 % 15,48 13 االهتمام بالتكوين يف اإلعالم اآليل

 % 11,90 10 إنشاء هيآت ومؤسسات للدولة لتسيري قطاع املعلومات

 % 14,29 12 تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف جمال املعلومات

 % 16,67 14 وضع نظام وطين للمعلومات

 % 11,90 10 ...تطوير صناعة احلواسيب وتصميم الربجميات اخل

 % 13,10 11 تطوير وتثمني األحباث العلمية يف جمال املعلومات

 % 16,67 14 .االهتمام بالتكوين يف علم املكتبات واملعلومات

 % 100,00 84 وعـام

  يبني العناصر األساسية للسياسة الوطنية للمعلومات 39 رقماجلدول 

  العناصر األساسية للسياسة الوطنية للمعلومات ـجـ 
 جيب االهتمام ا ضمن السياسة للعناصر اليتإنه وبالنظر إىل النسب املئوية الواردة بالنسبة 

نها وميكن الوطنية للمعلومات من وجهة نظر املستبينني ميكن مالحظة تقارب النسب فيما بي
  :إدراجها كما وردت مع مراعاة تدرج النسب كما جاءت و ذلك على النحو التايل

  .%16,67 وضع نظام وطين للمعلومات ـ
  .%16,67وين يف علم املكتبات واملعلومات االهتمام بالتك ـ
  .%15,48اإلعالم اآليل  االهتمام بالتكوين يف ـ
  .%14,29 ل املعلوماتتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف جما ـ
  .%13,10 املعلوماتتطوير وتثمني األحباث العلمية يف جمال  ـ
تطوير صناعة احلواسيب وتصميم و مؤسسات للدولة لتسيري قطاع املعلوماتت وآهي إنشاء ـ

  .%11,90 الربجميات
 وين يف علم املكتبات واملعلومات متساوياناالهتمام بالتكجاء النظام الوطين للمعلومات و

سياسة كعناصر جيب أن تعطى هلا األولوية يف أي تصور أو خطة النتهاج  %16,67ـبنسبة تقدر ب
وطنية للمعلومات يف اجلزائر وهذا اختيار كان منتظرا انطالقا من النسبة املسجلة يف الشق األول 
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ومات أكدت وعي املستبينني بأمهية السياسة الوطنية للمعل  %70,00حيث أن نسبة  26من السؤال 
وين يف علم املكتبات الهتمام بالتككعنصر حموري وقاعدي لبناء جمتمع املعلومات، أما بالنسبة ل

واملعلومات فهذا اختيار ميكن تفسريه بانتماء املستبينني إىل املهنة املكتبية ووعيهم الكبري بأمهية 
  .العنصر البشري املؤهل يف أي نظام للمعلومات مهما كان حجمه

يقصد ا إمنا  السياسة الوطنية للمعلومات"ى أمهية ما سبق وجب التذكري بأن وللتأكيد عل
 املعلومات مبا خيدم األهداف العامة للتنمية تنظم وتوجه تدفق العامة اليت واملبادئجمموعة القواعد 

األساسية املعلوماتية تعدد وتشعب ومشولية العناصر ميكن  قد يرى الكثري من خمططي السياساتو
  :اآلتية التركيز على األطراسة الوطنية للمعلومات وذلك من خالل للسي
  .بني كل اجلهات املعنية بالسياسة الوطنية للمعلومات هيكلية التخطيط والتنسيق والتعاون ـ
  .املستوى الوطين علىواإلجناز للمشاريع  التنفيذ األشراف على عمليةاملتابعة و ـ
  .مرافق املعلومات املختلفة اليت تعمل فيها حتديد األسس التنظيمية والقانونية ـ
  .املعلوماتية املقدمة لقطاع املستفيدين د املسؤوليات لضمان تكامل اخلدماتيحتد ـ
إلدارة مرافق املعلومات وبشكل فعال وتعتمد هذه البيئة يف  العمل على توفري البيئة املالئمة ـ

التشريعات، التمويل، : ال ال احلصرالعناصر اآلتية على سبيل املث جناحها على مدى توفر
  . اخل ...استخدام التقنيات استقطاب اخلربات

تعمل على إتاحة وتيسري سبل االستفادة  مرافق املعلومات واليت تشمل مجيع املؤسسات اليت -

... املعلومات، دور التوثيق، املراكز التخصصية املثلى من املعلومات، كاملكتبات، مراكز

  .تشكل فيما بينها منظومة معلوماتية متكاملة هذه املرافق على أا وجيب التعامل مع

  :فيمكن القول أا تعمل على حتقيق السياسة الوطنية للمعلوماتأما فيما خيص أهداف 

هلذه األهداف  التأكيد على أمهية املعلومات واعتبارها مورداً وطنياً، لذلك من أهم األوليات ـ

مورد اقتصادي  ت الوطنية على مجيع مستوياا بأن املعلوماتالتأكيد على اعتراف السلطا

  .وطين

  .التنمية الوطنية االستغالل األمثل والفعال للموارد املعلوماتية للمسامهة يف ـ

 .املعلوماتية توظيف وتنظيم اجلهود الوطنية لرفع مستوى الفعالية للمرافق ـ

 .اخلارجية ة منها أوإتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات سواء الداخلي ـ
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حتقيق أعلى قدر  توحيد اجلهود وتنسيق التعاون بني مجيع مرافق املعلومات وذلك من أجل ـ

 .ممكن من الفعالية االقتصادية يف مجع مصادر املعلومات وحفظها

  .ليهإتقنيني وتنظيم تدفق املعلومات من البلد و ـ

املعلوماتية واختاذ اإلجراءات الالزمة  اخلاصة بتنظيم اخلدمات إصدار التشريعات واللوائح ـ

  .وتطبيقها لضمان االلتزام ا

  .يف جمال املعلومات ةاملطبق والتقنيات املعايريتوحيد  ـ

  .املستمر ملكونات نظام املعلومات الوطين أمهية التأكيد على ضمان دعم الدولة ـ

   .وطين للمعلوماتاهلدف منها تطوير النظام ال إعداد وتنفيذ برامج متوسطة املدى ـ

الفرعية املختلفة  بني النظم يةالفعالنسبة عالية من ن حتقيق اضمالشروط التقنية الكفيلة بتوفري ـ 

  )1(."والعمل على تشخيص اخللل وتصحيحه

  

 ةمن املسامهاجلزائرية ما هي برأيكم اآلليات اليت جيب توظيفها لتمكني املكتبات اجلامعية  /28

  ؟اجلزائربومات يف إرساء جمتمع املعل

  )%(النسبة املئوية   التكرار  اجلواب

  % 12,30 15 تطوير تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف املكتبات اجلامعية
 % 13,93 17 التكوين املستمر للعاملني باملكتبات اجلامعية

 % 11,48 14 ختصيص املوارد املالية الكافـية لتسيري املكتبات اجلامعية

 % 8,20 10 املكتبات اجلامعية على املستوى الوطين تكثيف التعاون بني

 % 11,48 14 تطوير التعاون والتبادل مع املكتبات اجلامعية األجنبية

 % 13,93 17 سن قوانني جديدة و مالئمة خاصة باملكتبات اجلامعية

 % 14,75 18 توظيف أخصائيني يف علم املكتبات واملعلومات

 % 13,93 17 آليلتوظيف أخصائيني يف اإلعالم ا

  %100.00 122  امـوع

  دور املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات 40اجلدول رقم    

                                                 
1

  :متاح على  ]على اخلط [ . ات والتحدياتالطموح السياسة الوطنية للمعلومات بني.اجلربي  الرمحن بن عبد ،خالدـ  

  69http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=  )12/03 /07    (  
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  دور املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات ـد 

توظيف أخصائيني يف علم أن  %14,75ترى أغلبية عناصر جمتمع الدراسة وبنسبة تقدر بـ
من  لتمكني املكتبات اجلامعية  يف صدارة اآلليات اليت جيب توظيفها يأيت املكتبات واملعلومات

سن قوانني جديدة ومالئمة خاصة باملكتبات يليها  اجلزائربيف إرساء جمتمع املعلومات  ةاملسامه
ظيف أخصائيني يف اإلعالم توالتكوين املستمر للعاملني باملكتبات اجلامعية واالهتمام بو اجلامعية

وهي يف جمملها عناصر تعطي األولوية للجانب البشري  %13,93متساوية تقدر بـبنسبة  اآليل
ت ئاباإلضافة إىل اجلانب التشريعي الذي ميكن اعتباره ضمن العناصر البشرية ألنه موجه إىل الف

 .العاملة يف املكتبات اجلامعية 

 يأخصائ وردأصبح يف ظل البيئة املعلوماتية اجلديدة أو ما يعرف مبجتمع املعلومات 
تتطلب تكوينا أكادمييا عاليا ومتخصصا ألن  مهما للغاية وأصبحت بذلك مهنة املكتباتاملعلومات 

جيدة بأساسيات العمل املكتيب واملهارة يف تطبيق تقنياته كما  مثل هذه الوظيفة تستوجب معرفة
الً على املقدرة تتطلب خربة كافية مببادئ التنظيم واإلدارة والقدرة على تطوير طرق العمل فض

على اختيار وتشغيل النظم التكنولوجية احلديثة وكذلك االتصال اجليد باملستعملني من خمتلف 
  .املستويات والتخصصات

أما بالنسبة لدور املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات فيمكن التأكيد على ذلك من 
ووضعتها على "صورة املكتبات اجلامعية  املعلومات واالتصال قد غريت كثريا يف اكون تكنولوجي

طريق جمتمع املعلومات حبيث مل تترك أمامها أي بديل آخر سوى دخول هذا اتمع مبا فيه من 
سلبيات وإجيابيات، وهكذا أصبح مطلوب من املكتبات اجلامعية دخول جمتمع املعلومات بوعي 

تسويق (ها يف اقتصاد السوق وإدراك مع فهم لطبيعته ووسائل العيش فيه وأصبحت مشاركت
مطلوبة وضرورية مع تأمني الدخول احلر للمعلومات بدون عوائق جلميع الناس وولوج ) املعلومات

عامل األوعية الرقمية و النشر اإللكتروين واحلواسيب وهذه كلها حباجة إىل إمكانات مادية وبشرية 
)1(".كبرية

 

                                                 
  .149.ص . 2003 دار اهلدى،. عني مليلة .املكتبات يف جمتمع املعلومات. صويف، عبد اللطيف ـ 1
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وتشارك اجلامعات كمؤسسات ختتص يف املكتبات اجلامعية هي مؤسسات تساهم ومبا أن 
باألمة حضاريا  واالرتقاءخدمة التعليم اجلامعي والبحث العلمي خدمة للمجتمع والدولة ككل، 

 .السليم املبين على أسس علمية االستثمارمن خالل  االقتصادوتطوير الشاملة تنمية املسامهة يف الو
تزايد دور املكتبات  يف كل ميادين احلياةومن خالل الدور احليوي الذي أصبحت تلعبه اجلامعة 

مسامهتها يف توفري املادة العلمية واملعلومات العلمية اليت هي القاعدة األساسية  تتطوراجلامعية و
من املؤسسات التوثيقية وتعد املكتبات اجلامعية  لكل الدراسات والبحوث اليت تقام يف اجلامعات

هنا ومن يف كل وظائفها وخدماا وتطبيق النظم اآللية  ديثةاستخدام التكنولوجيات احلالسباقة إىل 
املكتبات اجلامعية يف املسامهة يف إرساء جمتمع املعلومات شأا شأن املؤسسات ألخرى تربز أمهية 

  .املشكلة للمنظومة الوطنية للمعلومات

  النتائج اجلزئية للمحور السادس 2.6

ات كأحد أهم العناصر املساعدة على بناء جمتمع اإلقرار بأمهية النظام الوطين للمعلوم. 1
  .املعلومات

  .النظام الوطين للمعلوماتالعنصر البشري املؤهل يف بناء التأكيد على أمهية . 2
وتوفري مصادر لتموينه  لنظام الوطين للمعلوماتلاجلانب املادي هتمام باإلشارة إىل ضرورة اال. 3

  .من القطاعني العام و اخلاص
املعلومات وضرورة تدعيمها لرسم معامل سياسة وطنية العلمية يف جمال  ثاألحبا دورأمهية . 4

  .للمعلومات
النظام الوطين يف بناء األجهزة واهليئات واملؤسسات اإلشارة إىل ضرورة إشراك خمتلف  .5

  .للمعلومات
جمتمع وعي املستبينني بأمهية السياسة الوطنية للمعلومات كعنصر حموري وقاعدي لبناء . 6

  .املعلومات وفق املعايري املعمول ا عامليا
ء ااإلحساس بعدم االهتمام مبوضوع السياسة الوطنية للمعلومات على املستوى الوطين سو. 7

  .ضمن الربامج احلكومية أو من خالل إنشاء املؤسسات اليت تندرج ضمن هذا اإلطار
وإدراجهم يف صدارة العناصر اليت  ملعلوماتخصائيني يف علم املكتبات و اإعطاء أمهية كبرية لأل. 8

  .اجلزائربيف إرساء جمتمع املعلومات  ةاملسامه منلتمكني املكتبات اجلامعية جيب توظيفها 
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يف اجلزائر حىت تتمكن من املسامهة يف  سن قوانني جديدة خاصة باملكتبات اجلامعيةضرورة  .9
  .إرساء جمتمع املعلومات



 
 
 
 
 
 
 

 ضوء الفرضيات علىالنتائج العامة 
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  النتائج العامة للبحث

العناصر اليت احتوا الفصول الثالثة اليت وردت يف و التطرق إليه من املفاهيمما مت بناء على 
 اجلانب التطبيقي يفجزئية ج ئالتوصل إليه من نتاومن خالل ما مت ، اجلانب النظري هلذا البحث

واليت سترد يف ظل الفرضيات للبحث فصول ميكن أن نقدم النتائج العامة الذي جاء يف أربعة 
  :وذلك على النحو التايل

  

 تمع املعلومات جم

خالل بروز والتأكيد على هذه األمهية من  اتمعالفرد و أمهية املعلومات يف حياةبروز  .1
 .جماالت النشاط البشرييف شىت  التكنولوجيااستخدام 

كأهم عنصر ضمن املقومات  واالتصال تكنولوجيا املعلومات عتباراوجود اتفاق كلي يف  .2
  .األساسية تمع املعلومات

نتائج الدراسة امليدانية على إجيابيات جمتمع املعلومات وخباصة فيما يتعلق بإتاحة  تأكيد .3
ع املعلومات لكل أفراد اتمع ضمن مفهوم الدميقراطية املعلوماتية واعتبارها أحد ركائز جمتم

 .املعلومات

تسخري من خالل تطوير البحث العلمي وبناء اقتصاد قوي األثر اإلجيايب تمع املعلومات يف  .4
 .مؤسسات املعلومات وخباصة يف املكتبات اجلامعية الوسائل التكنولوجية يف

 .احلديثة لدى أفراد جمتمع الدراسة التكنولوجيابكبري انبهار وجود  .5

نترنت واألقراص املدجمة االاستخدام شبكة مثل اإللكترونية  تنوع أشكال مصادر املعلومات .6
 .كمظاهر بارزة يف جمتمع املعلوماتوالوسائط املتعددة 

 .مظاهر جمتمع املعلومات لدى املستبيننيو حتديد مقوماتيف  امللحوظ التفاوت .7

قوانني التشريعات والويتجلى ذلك يف  كمظهر سليب تمع املعلوماتالفراغ القانوين  اعتبار .8
اخلاصة حبماية امللكية الفكرية على الوسائط اإللكترونية كالقرصنة واالعتداءات على املواقع 
والتصنت وغريها من العيوب اليت طفت إىل السطح يف ظل انتشار تطبيق تكنولوجيا املعلومات 

 . واالتصال

ة ايردذا ما يؤكد فجوة رقمية بني بلدان الشمال واجلنوب وهاإلقرار وبنسبة جد عالية بوجود  .9
  .أسبااوالفجوة الرقمية  ظاهرأفراد جمتمع الدراسة مب



 244 على ضوء الفرضياتالنتائج العامة 

نقص العنصر البشري املؤهل واعتباره أحد أهم أسباب الفجوة املعلوماتية أو  ىالتركيز عل .10
 .البلدان الناميةو الرقمية اليت تفصل بني البلدان املتطورة

عند املستبينني يف حتديد أو اختيار أسباب نستنتج كذلك أن هناك تأثري كبري للواقع اجلزائري  .11
الفجوة الرقمية وذلك على حساب األسباب املوضوعية أو املشتركة بني كل دول اجلنوب 

 .باملقارنة مع دول الشمال

ومدى ارتباطه حتديد مقومات ومظاهر جمتمع املعلومات لدى املستبينني يف  امللحوظ التفاوت .12
  .يف حتديد مثل هذه املفاهيم ة املطلوبةبقناعات شخصية بعيدا عن املوضوعي

 

الوعي مبجتمع املعلومات و املتعلقة مبدى الفهمنتائج الإنه ومن خالل ما مت التوصل إليه من 
لدى القائمني على املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة ميكن القول وأن الفرضية األوىل واليت بنيت 

بلور بعد بصورة واضحة لدى القائمني على مكتباتنا مفهوم جمتمع املعلومات مل يت" على أساس أن
ألهم مظاهره و اطالعهم ومعرفتهم تمع املعلوماتاملستبينني أبدوا ألن تتحقق مل " .اجلامعية

قق عدم حتالنظر إىل ميكن وذلك عكس التوقعات اليت سبقت الوصول إىل هذه النتيجة و ومقوماته
حدوث العكس أي حتقق الفرضية كان سيؤثر سلبا على  ألن الفرضية األوىل من زاوية إجيابية 

إمكانية مواصلة الدراسة امليدانية وطرح أسئلة اإلستبيان لكون أفراد جمتمع الدراسة ال ميكنهم 
إضافة إىل  تطبيقاا يف املكتبات اجلامعيةو املعلومات اتكنولوجياإلجابة عن احملاور املتبقية واخلاصة ب

ال يعرفون جمتمع  اماداموجمتمع املعلومات ودور السياسة الوطنية يف إرسائه  املهنة املكتبية يف ظل
  .املعلومات وما يتصل به من مفاهيم

  

  مبدينة قسنطينة تطبيقاا يف املكتبات اجلامعيةاملعلومات و اتكنولوجي
يف املكتبات اجلامعية من خالل ربط هذا املفهوم  اوجود نظرة خاطئة عن تطبيق التكنولوجي .13

ألن ) السكانري(التصوير أجهزة و طابعاتدى توفر جتهيزات اإلعالم اآليل كاحلواسيب والمب
الوظائف و العربة ال تكمن يف توفر التجهيزات بقدر ما ترتبط مبدى استعماهلا يف خمتلف املهام

  .واخلدمات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية
علومات يف املكتبات اجلامعية ودورها نترنت كأهم مصدر إلكتروين للحصول على املاال بروز .14

وامللحوظ يف بنوك وقواعد املعلومات واملكتبات اإللكترونية يف الكبري يف سد النقص الكبري 
 .املكتبات اليت مستها الدراسة امليدانية
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يف مكتبات جامعة ) سنجاب(تطور تطبيق الربجميات الوثائقية من خالل استعمال برنامج  .15
 .ر ملكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةالربنامج احلو منتوري

اخلدمات اليت توفرها يف صدارة حيث جاءت  األمتتة يف جمال خدمات اإلعارة تطبيقات تطور .16
 .املكتبات اجلامعية اليت مشلتها الدراسة امليدانية

األخرى تطبيق األمتتة يف الوظائف املكتبية تعميم تأخر كبري يف على عكس اإلعارة يوجد  .17
 .ستخالصاالومبعاجلة احملتوى مثل التكشيف  قخاصة فيما يتعل

كلي ملشروعات الرقمنة يف املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة رغم  الغياب الكبري أو الشبه .18
وتطوير اخلدمات املكتبية وفق  األمهية البالغة هلذه العملية ودورها يف إنشاء املكتبات اإللكترونية

 . ملعلوماتمقتضيات جمتمع ا

اجلزء كتبات اجلامعية ألن استخدام تكنولوجيا املعلومات كمظهر حضاري فحسب، يف امل .19
وال يف القوت احلايل وال يتم استغالهلا  خاملةتعد املرافقة هلا ملعدات األكرب من احلواسيب وا

دا خدمات ما ع املعنية باقتنائها كتبات اجلامعيةاملاخلدمات يف  تلعب دورها املطلوب يف تطوير
 .اإلعارة

خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن " تسويقلا"يف إطار مفهوم أو مبدأ نعدام اخلدمات املكتبية ا .20
يعد مصدرا مهما لتمويل املكتبات مقابل  ) (Marketing de l’informationتسويق املعلومات 

 .اخلدمات النوعية اليت تقدمها ملستعمليها أو زبائنها

إىل املستوى املطلوب  حتول دون ارتقاء مستوى اخلدمات يف مكتباتنا اجلامعية العوائق اليتربط  .21
مالءمة القوانني والتشريعات املعمول ا حاليا يف املكتبات اجلامعية إضافة إىل  بسبب عدم

 .نقص املتخصصني
 

لدراسة تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا يف  املخصص احملوريف  هاإن النتائج املتحصل علي
الوضعية السائدة حاليا تؤكد بوضوح حتقق الفرضية الثانية للبحث اليت اعتربت  املكتبات اجلامعية

املعلومات يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية ال تؤهلها للتكيف مع  اتطبيقات تكنولوجي يف جمال
 . متطلبات جمتمع املعلومات

شهدها ل ثورة املعلومات اليت نيف ظاجلامعية بالنظر للتطور اهلائل يف خدمات املكتبات و
اليوم، فقد تطورت مثل هذه اخلدمات يف ضوء استثمار التكنولوجيات املعاصرة يف ختزين 



 246 على ضوء الفرضياتالنتائج العامة 

الشكل  اعتماد الوثائق واملصادر التقليدية إىلمن متزايد توجه فهنالك . واسترجاع املعلومات
 املعلومات تكنولوجيا استخدامب علوماتاملاإللكتروين، ومتكني املستفيدين من الوصول إىل 

كن يتمحىت . نترنتاالوالشبكات واملتطورة  احلواسيبتصاالت كالوسائل السمعية البصرية وواال
فيه، عرب احلواسيب املنقولة، ومن دون  يكونالوصول إىل املعلومات من أي موقع املستفيد من 

مناخاً ه التكنولوجيات وعلى هذا األساس فقد أوجدت هذ. احلاجة إىل التوجه حنو بناية املكتبة
الوصول إىل كميات وافية وشاملة من املعلومات، يساعد على حتسني اخلدمات املكتبية وجديداً 

لكل ) الوسائط املتعددة( ورة واملسموعة واملرئية األخرىوالنصوص، املدعومة باملعلومات املص
  .املدرسة باجلامعات فئات املستعملني من أساتذة وطلبة وباحثني ومن كل التخصصات العلمية

والواقع أن النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة امليدانية للبحث جاءت وفق الفرضية اليت مت 
نوعية اخلدمات املتاحة يف مكتباتنا و اإلنطالق منها حيث تأكد جليا أن الوضعية احلالية ملستوى

 .يف جمتمع املعلوماتاجلامعية مل ترتق بعد إىل املستوى الذي بلغته املكتبات اجلامعية 
  

 جمتمع املعلوماتاملكتبة يف ظل املهنة 

شهادات يف علم املكتبات على مستوى املكتبات  يملاتسجيل نقص يف األخصائيني من ح .22
  .اجلامعية مبدينة قسنطينة

تقوم على أسس علمية  اليوم أصبحت مهام املكتيب حيث ةهنة املكتبيامل تطور التأكيد على .23
 .أخصائي يف املعلومات ثابةيعد مب وتقنية وهو

بقلة اإلطالع وحبداثة هذا النظام ميكن ربطها ) L.M.D/د.م.ل(إىل نظام  سلبية نظرةوجود  .24

  .على مناهجه اجلديدة

القائمني على املكتبات اجلامعية اليت مستها التكوين املتواصل لدى جمال نقص يف تسجيل  .25

 .الدراسة امليدانية

التشريعات يف قطاع املكتبات بصفة عامة وباخلصوص يف القوانني ووجود نقص كبري يف  .26

 . )Statut Particulier( اليت مل تستفد بعد من قانون خاص املكتبات اجلامعية
 

ميكن القول أن الفرضية الثالثة للبحث قد حتققت وذلك بالنظر إىل النتائج املتوصل إليها 

ال تستجيب ملواصفات ) ينا وممارسة وتشريعاتكو(وضعية املهنة املكتبية يف اجلزائر حاليا "حيث أن 

  ."وبالتايل فهي ال تتماشى مع متطلبات جمتمع املعلومات  "أخصائي املعلومات"
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املهنة املكتبية يف اجلزائر حتتاج إىل وبناء على النتائج اليت مت عرضها ميكن القول أن 

املعلومات وهي تقف  متطلبات جمتمعمع إصالحات وتعديالت هي أكثر من ضرورية حىت تتكيف 

 .وال بد من اختيار مسار هلايف مفترق الطرق اآلن 
  

  السياسة الوطنية للمعلومات ودورها يف إرساء جمتمع املعلومات

 .السياسة الوطنية للمعلومات كأحد أهم العناصر يف بناء جمتمع املعلومات التأكيد على أمهية .27

وخباصة يف علم  اء النظام الوطين للمعلوماتيف بن املؤهلةاملتخصصة وعناصر البشرية لأمهية ا .28
  .اإلعالم اآليلو املكتبات

إىل اإلشارة  مع تمويل النظام الوطين للمعلوماتاملادي املتعلق بباجلانب  االهتمامالتأكيد على  .29
  .بأمهية املعلوماتا رجاهلومؤسساا ووعي دور الدولة 

الربامج (على املستوى الرمسي اجلزائر  يفهتمام مبوضوع السياسة الوطنية للمعلومات قلة اال .30
 ).  احلكومية

  

 

بنيت على جاءت نتائج احملور الرابع للدراسة امليدانية يف سياق يؤكد حتقق الفرضية اليت 
يف ظل غياب سياسة وطنية للمعلومات وتضافر جهود كل القطاعات احليوية للبالد يف أساس أنه 

كتبات اجلامعية يف اجلزائر التكيف مع متطلبات جمتمع إطار نظام وطين للمعلومات، ال ميكن للم
 ةوطنيانتهاج سياسة وعلى هذا األساس ميكن القول أن  .املعلومات أو اإلسهام يف إرسائه

تقاسم اجلهد والعمل للمعلومات واضحة املعامل يستدعي مشاركة كل األطراف بطريقة يتم فيها 
دارا خلدمة األهداف إالنشاطات املعلوماتية و هو تنظيم ه السياسةواهلدف من هذ .كاملبشكل 

علومات تعتمد مكز امرمؤسسات واجلهود الرامية لتحقيق ذلك بإنشاء  تنسيقواملصاحل الوطنية و
السياسية واإلقتصادية على دراسة وتقييم خمتلف االحتياجات وتأخذ باالعتبار خمتلف اجلوانب 

وذلك بتوحيد املعايري والنظم املطبقة والتنظيمية  الفنية أوباإلضافة إىل النواحي التقنية االجتماعية و
  .ضمن نظام وطين للمعلوماتيف مؤسسات املعلومات 

  



  

  

  

  

        

        

   اتاتاتاتــــــــرحرحرحرحــــالمقتالمقتالمقتالمقت
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  املقترحات

قتراحات مجلة من االنقدم  نطالقا من النتائج العامة اليت مت التوصل إليها يف اية البحثا

  :نوردها حسب ااالت التاليةيها النظري والتطبيقي قسمتتوافق مع احملاور األساسية للدراسة يف 

  جمال املكتبات اجلامعية

  .تصاالتاالواملعلومات  باعتماد تكنولوجيابات اجلامعية وذلك يف املكت  ث اخلدماتحتدي .1

 .عن بعد خدمات املعلوماتيف املكتبات اجلامعية اجلزائرية وكذا  رقمنةالمشاريع تطوير . 2

  .اآليل )ستخالصواال التكشيف(دمات املتصلة بتحليل احملتوى اخلتطوير  .3

إتاحة خدمة و خابر ووحدات البحث للجامعةالرقمية وربطها مب اتع املكتبيراشاالهتمام مب .4

  .لكل رواد املكتبة دون استثناء والزيادة يف عدد احلواسيب االنترنت باملكتبات اجلامعية

اإللكترونية نظرا ألمهيتها يف الوصول إىل مصادر املعلومات وأوعيتها رس االفهتطوير وإتاحة  .5

  .ألطروحات اإللكترونيةة الدوريات واتطوير وإتاح، باإلضافة إىل بأقل جهد ويف أقل وقت

واقتناء احلواسيب خاصة تلك املرصودة لتنمية املقتنيات اجلامعية  زيادة ميزانيات املكتبات .6

  .وكذلك االشتراك والربط بقواعد املعلومات املختلفة واألجهزة املتصلة ا

أخصائيي هام تؤهلهم للقيام مبكفاءات مهنية مكتبيني متخصصني ذوي  ظيفتو ضرورة .7

  . احلديثة للمهنة املكتبيةفاهيم املعلومات وفق امل

   والتكوين املتواصل والتشريع التكوينجمال 

ذات الصلة األخرى وسائر التخصصات اجلامعية علم املكتبات  حتديث برامج التكوين يف. 8

 اهج احلديثةومراجعة مقرراا وجلعها أكثر تالؤما مع املنجيا املعلومات واالتصال وبتكنول

 .)L.M.D/د.م.ل(خاصة بعد الشروع يف تطبيق نظام 

ملساعدة املكتبيني العاملني على حتديث معلومام  مبختلف صيغه عتماد التكوين املتواصلا .9

  .وتطوير مهارام وقدرام املهنية

  .إصدار قانون خاص باملكتبيني واملكتبات التابعة ملؤسسات التعليم العايل . 10

تنشيط احلركة اجلمعوية وذلك بإعادة تنشيط اجلمعيات املكتبية املعتمدة والتشجيع على إنشاء . 11

 .مجعيات جديدة للمكتبيني
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 النظام الوطين للمعلوماتجمال 

أنظمة معلوماتية على امتالك مساعدة األجهزة واملؤسسات يف القطاعات املختلفة العمل على   .12

   .املعلوماتتحقيق الضمانات الكافية ألمن ليانات بشكل رقمي حفظ املعلومات والبمتكنها من 

يئة الشروط واملتطلبات الالزمة لالنتقال إىل اإلدارة اإللكترونية وإدخال اخلدمات اإللكترونية   .13

  . اخل... كاإلدارة واملستشفيات والربيد والتعليم يف شىت ااالت للمواطنني

  السياسة الوطنية للمعلوماتجمال 

على مستوى املؤسسات  وضع تصور إستراتيجي وشامل للسياسة الوطنية للمعلومات. 14

  .احلكومية ويف أعلى املستويات

 مسامهة املكتبات اجلامعية يف إرساء جمتمع املعلومات يف اجلزائرجمال 

سسات املعلومات األخرى ضمن نظام وطين للمعلومات ؤاجلامعية مع م املكتباتإشراك . 15

 . الوصول إىل املعلوماتدورها يف إتاحة وتثمني 

يف املكتبات اجلامعية ودورها يف بناء رصيد وثائقي مشاريع رقمنة أوعية املعلومات  تطوير. 16

 .وطين إلكتروين

اخلاصة باملكتبات اجلامعية واستعمال الربجميات الوثائقية  كنولوجيات الشبكاتت تطوير. 17

 .لتبادل املعلومات العلمية والت االتصاالت واإلرسالبروتوك وتطوير الويبوتصميم مواقع 

  



  

  

  

  

        

        

        

  الخــاتمـــةالخــاتمـــةالخــاتمـــةالخــاتمـــة
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  اخلامتـة
  

    فقد كانت. يعترب من أهم روافد ومقومات جمتمع املعلومات اجلامعية تاملكتبا تطويرإن 
امعات وتساعدها على حتقيق تشارك اجل اليتوال تزال من أهم املؤسسات التوثيقية املكتبات  هذه

من املؤسسات احلضارية  اجلامعية املكتباتتعد كما  .أهدافها التعليمية اليت أنشأت من أجلها
   .املعلوماتتمع لتصبح دعامة أساسية فيها  يستوجب االستثماراليت  ةعرفيامل ترهاناالو يةفكرالو

لقد انصب اهتمام هذا البحث على حماولة معرفة و تقييم وضعية املكتبات اجلامعية اجلزائرية   
 اتتطورالذلك من خالل عرض والعاملية اجلديدة يف ظل التغريات اليت تفرضها البيئة املعلوماتية 

 اعلى املكتبات اجلامعية يف وظائفه اانعكاساو احلديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت ةالتكنولوجي
 اتطبيق تكنولوجي اجلزائية يف جمالاجلامعية  براز التحديات اليت تواجهها املكتباتإ وخدماا مع

وتوفري العنصر البشري املؤهل وسن  ل واألدوات واألوعية احلديثةوذلك بإدخال الوسائ املعلومات
املكتبات اجلامعية  لتصبحقوانني وتشريعات مكتبية مالئمة للتطورات اليت تشهدها املهنة املكتبية 

  .املعلوماتتمع  لبناء دعامة أساسيةيف اجلزائر 
لوضعية السائدة حاليا يف جمال ا أن لقد أكدت النتائج اليت مت التوصل إليها يف اية البحث

مل ترق بعد إىل املستوى الذي يؤهلها املعلومات يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية  اتطبيقات تكنولوجي
جماالت التكوين يف  ةريثص كائقنن هناك أتبني أيضا كما . جمتمع املعلوماتمقتضيات للتكيف مع 

ارسني يف املكتبات اجلامعية إضافة إىل عدم يف علم املكتبات والتكوين املتواصل بالنسبة للمم
مهنة لللمفاهيم احلديثة املكتبات اجلامعية اجلزائرية ليف النصوص القانونية املطبقة حاليا مالءمة 

  .يف سائر بلدان العامل املكتبية واملنتمني إليها
كل سياسة وطنية للمعلومات وتضافر جهود ال بد من انتهاج إىل أنه أيضاً خلص البحث و

كتبات اجلامعية يف اجلزائر امل  إطار نظام وطين للمعلومات، حىت تتمكنالقطاعات احليوية للبالد يف
  .  التكيف مع متطلبات جمتمع املعلومات و اإلسهام يف إرسائهمن 
دكتوراه يف  ـ ماستر ـ ، ليسانس)LMD /د.م.ل(تطبيق نظام  وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن    

املكتبة اجلامعية جيعل من شأنه أن الذي باشرته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إطار اإلصالح 
 املقومات األساسيةحمل اهتمام متزايد على كل املستويات ألا أصبحت بالتأكيد أحد 

  .صالحات اليت يشهدها قطاع التعليم العايل يف اجلزائرلإل



  

  

        

        ععععــــــــة المراجة المراجة المراجة المراجــــــــقائمقائمقائمقائم
  

  

  

 مت البيبليوغرافيويف إعداد ا ةيف أسفل الصفحصياغة املراجع املعتمد يف  سلوباألإن 

  :ةالتاليالدولية نني احسب التق
Internationale ISO 690-1 et la norme française AFNOR Z 44 005 Norme   

Norme Internationale ISO 690-2 et la norme française AFNOR Z 44 005-2 

  

  :هذه التقانني متاحة على اخلط

(http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-1f.htm)  
(http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2f.htm)  
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 .1994 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة

 .2003دار رحيانة للنشر والتوزيع، : اجلزائر .منهج البحث العلمي. حامدخالد،  .12

اإلجراءات الفنية يف املكتبات  .إبراهيم أمنيالورغي،  ؛حسن صاحل عبد اهللاإمساعيل،  .13

 .1999مؤسسة الوراق، : عمان. التصنيف التزويد، الفهرسة،: ومراكز املعلومات

دار الفكر : القاهرة. ، التعليمياالجتماعياملكتبات وأثرها الثقايف، . حسن ،سعيد أمحد .14

 .1991 العريب،
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دار : عمان. ماتعلومقدمة يف علم املكتبات وامل. أمنيالنجداوي،  ؛رحبي مصطفىعليان،  .15

 .1999 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

دار . عمان. مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات. النجداوي، أمني ؛ي مصطفىرحبعليان،  .16

 .2001الفكر، 

دار صفاء : عمان .تسويق املعلومات. فاضل إميانالسامرائي،  ؛رحبي مصطفىعليان،  .17

 .2004للنشر والتوزيع، 

النظرية : مناهج وأساليب البحث العلمي. عثمانحممد غنيم،  ؛رحبي مصطفىعليان،  .18

 .2000دار الصفاء للنشر والتوزيع، : عمان. طبيقوالت

دار الصفاء للنشر : عمان .مبادئ التسويق. عبد السالم، زياد حممد، عبد الغفور ،الشرمان .19

 .2001 والتوزيع،

 دار الصفاء للنشر والتوزيع،: عمان .دراسات يف علوم املكتبات. شاهر ذيب، أبو شريخ .20

2000. 

 .ومات اإللكترونية يف املكتبات ومراكز التوثيقمصادر املعل. شريف ،كامل شاهني .21

 ].ت. د[. الدار املصرية اللبنانية :القاهرة

الشركة العاملية : بريوت. الوثائق واحملفوظات: علم اإلعالم. طباع، عبد اهللا أنيس .22

 .1986 ،للكتاب

: عمان .تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا. إميان فاضل، السامرائي ؛عامر إبراهيم ،قنديلجي .23

 .2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 

دار : عمان.البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات .عامر إبراهيم ،قنديلجي .24

 .1999اليازوري العلمية، 

. احملاورات يف مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات. عبد العزيز شعبان، خليفة .25

 .1996الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

 ،أنواعه،أهدافه:املعلوماتالتكوين العايل يف علوم املكتبات و .عبد اللطيفيف، صو .26

 .2002، دار اهلدى: عني مليلة .واجتاهاته احلديثة
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: عني مليلة.املراجع الرقمية واخلدمات املرجعية يف املكتبات اجلامعية. عبد اللطيفصويف،  .27

 .2004دار اهلدى، 

 .2003دار اهلدى،  :عني مليلة. تمع املعلوماتاملكتبات يف جم. عبد اللطيفصويف،  .28

مطبعة جامعة : قسنطينة. حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات. عبد املالكبن السبيت،  .29

 .2004منتوري، 

: عمان. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية. براهيمإعبد ايد ، روانم .30

 .2000 مؤسسة الوراق،

األصول العلمية وتطبيقات : األعمال املكتبية املعاصرة إدارة. اهلادي عبد ،حممد فتحي .31

 .1982دار املريخ، : الرياض. املعلومات وتكنولوجياا

. املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعتاب القرن اجلديد. اهلادي عبد ،حممد فتحي .32

 .2000 مكتبة الدار العربية للكتاب،: القاهرة

دراسات يف اإلعداد املهين : واملعلومات املكتبات . اهلادي عبد ،حممد فتحي .33

 .1993مكتبة الدار العربية للكتاب، : القاهرة. واملعلومات والببلوجرافيا

مفهومه، أدواته، : البحث العلمي. عبد احلقكايد،  ؛عبد الرمحانعدس،  ؛عبيداتذوقان،  .34

 .دار جمدالوي للنشر والتوزيع: عمان. أساليبه

دار الثقافة : القاهرة. ت احلديثة يف تكنولوجيا املعلوماتالتطورا. عفيفي ،حممود حممود .35

 .1994 للنشر والتوزيع،

الدار : القاهرة. االتصال احلديثة يف عصر املعلومات اتكنولوجي. عماد حسنمكاوي،  .36

 .1997 املصرية اللبنانية،

 1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. علم املعلومات. عماد عبد الوهابالصباغ،  .37

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان.علم املعلومات .عماد عبد الوهاب ،الصباغ .38

1986. 

. مع إشارة إىل الواقع السوري: املعلومات وصناعة النشر .،عيسى ،عيسى العسافني .39

 .2001، دار الفكر: دمشق
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تونس مطبعة املنظمة . مدخل عام: علوم وتقنيات املعلومات والتوثيق. ينشا،غ، كلري .40

 .1987 ية للتربية والثقافة والعلوم،العرب

دار صفاء للنشر، : عمان. مصادر املعلومات ومراكز املعلومات. غالب عوض ،النوايسة .41

2002. 

دار . عمان. من املكتبات ومراكز املعلومات نخدمات املستفيدي. غالب عوض ة،سيالنوا .42

 .2000صفاء،

 .1993 عة والنشر،دار غريب للطبا: القاهرة. املكتبة والبحث ،قاسمحشمت،  .43

دار غريب للطباعة  :القاهرة .مقوماا وأشكاهلا: خدمات املعلومات. حشمت، قاسم .44

 .1984 والنشر والتوزيع،

دار غريب للطباعة : القاهرة . مدخل لدراسة املكتبات وعلم املعلومات. قاسمحشمت،  .45

 .1995والنشر والتوزيع، 

إدارة وتنمية مقتنيات املكتبات ومراكز  االجتاهات احلديثة يف. متويل، نارمان إمساعيل .46

 .2002الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة. املعلومات

 دار الفكر،: عمان. أساسيات البحث العلمي والثقافة املكتبية. حممد عبد الكرمي ،أبوسل .47

1998. 

 دار الضياء: عمان. 1.ط. منهج وتطبيق نظام: اإلعارة يف املكتبات. حممد علي، العناوسة .48

 .1998للنشر، 

. حبوث ودراسات يف املعلومات واملكتبات. عبد اهلادي، حممد فتحي ؛حممد جماهداهلاليل،  .49

 .1999املكتبة األكادمية، : القاهرة

 .1993القاهرة، دار الفكر العريب،  .الكتاب تصنيف فن. أبو زيدأ أمحد البدوي .50

ار الثقافة للنشر والتوزيع، د: القاهرة. دراسات يف علم املعلومات. حممود، حممود عفيفي .51

1994. 

منهج  .سعيد ،كمال، سبعون ،ترمجة صحراوي، بوزيد، بوشرف. موريس ،أجنرس .52

 .2006دار القصبة للنشر، : اجلزائر .تدريبات علمية: البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية
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دار : عمان. مفاهيم معاصرة: التسويق. شفيق إبراهيمحداد،  ؛نظام موسى، سويدان .53

 .2003احلامد للنشر والتوزيع، 
54. Du chemin, Pierre Yves .L'Art d'Informatiser Une Bibliothèque : Guide Pratique. 

Paris : Edition duCercle de la Librairie, 1996.  
55. Renoult, Daniel. Les bibliotheques dans l’université. Paris: Editions du cercle de la 

librairie. 1994. 

   Encyclopédies et Dictionnaires/القواميس واملعاجم* 

   .]ت.د [.دار لسان العرب: بريوت .1. ج .أثر: مادة. لسان العرب.  ابن منظور.  56

املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات . حسب اهللالسيد،  ؛أمحد حممدالشامي، . 57

  .1988 دار املريخ للنشر،. الرياض ،واملعلومات
58. AXIS: L’univers documentaire, dictionnaire encyclopédique. Paris: Hachette, 1995.  
59. Petit Larousse illustré. Paris : Ed. Larousse, 1991. 

 

 Articles de périodiques/  مقاالت الدوريات *

 .مج .امل الكتبع. تشريعات الكتب واملكتبات واملعلومات يف مصر. أمحد بن عليمتراز،  .60

  .1998 .، ع19

، دورية دراسات عربية تشريعات الكتب واملكتبات واملعلومات يف مصر. أمحد عليمتراز،  .61

 .1998 ماي ،2.ع .يف املكتبات وعلم املعلومات

: السعودية. 1.ع. جملة املعلوماتية. مفاهيم أساسية يف املكتبات الرقمية .عبد الرمحانفراج،  .62

 ..2005 ربية والتعليم، أفريلالتربوية بوزارة الت

  .1998يوليو . 418 .ع. جملة املعرفة. جمتمع املعلومات. عرفة، مازن .63

دراسات عربية يف املكتبات . نترنت ومستقبل خدمات املعلوماتاإل. قاسمحشمت،  .64

 .1996. 2.ع. وعلم املعلومات

 .11.وماتية، عاملعل. نظرة على إشكالية املصطلحات يف املعلوماتية. حممد ساملالسامل،  .65

 .2005مركز املصادر التربوية بوزارة التربية والتعليم، . الرياض

جريدة النصر اليومية الصادرة يوم . تدشني مكتبة رقمية جبامعة األمري عبد القادر .مقال .66

 .2006مارس  5األحد 

 .01/04/2007يوم  .4976.ع. جريدة اخلرب اليومية .تقرير املنتدى العاملي بدافوس .مقال .67

 .11.ص
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املعلوماتية، . قياسات أداء خدمات املكتبات ومعايري تقييمها. موضي، بنت ابراهيم الدبيان .68

 .2005، ممركز املصادر التربوية بوزارة التربية والتعلي :الرياض .12.ع
69.   Drolet, Gaétan. Le bibliothécaire spécialiste à l’université. Documentaliste, Vol.20 N° 2. 

1983. 

   Guides et Documents /الوثائقو األدلـة* 

 .2005/2006أمحد عروة للسنة اجلامعية . دليل مكتبة د .70

 .2004 جانفي .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. إصالح التعليم العايل. ملف .71
  

  séCongr / الندواتو املؤمترات* 

تكنولوجيا املعلومات يف .نترنتدور املكتبات يف مواجهة اال. ظافر أبو القاسم ،بديري. 72

. املؤمتر العريب الثامن للمعلومات. املكتبات ومراكز املعلومات العربية بني الواقع واملستقبل

  1999الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

الندوة " اواقع وآفاق استخدام املعلومات يف جامعة دمشق ومكتبا .نزار، عيون السود .73

 .1997تشرين الثاين /نوفمرب 4-1 :القاهرة• لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات العربية الثانية

التعاون العريب والدويل يف جمال  تكنولوجيا املعلومات وأثرها يف" .يونس ،عبد الرزاق. 74

املنظمة العربية للعلوم • الدول العربية اجتماع مسؤويل وخرباء املعلومات يف" املعلومات

 .1986 /5/12-2 :نعما• اإلدارية

تكنولوجيا املعلومات يف . دور املكتبات يف مواجهة االنترنت. ظافر أبو القاسم ،بديري .75

. املؤمتر العريب الثامن للمعلومات. املكتبات ومراكز املعلومات العربية بني الواقع واملستقبل

  1999الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة

إدارة االتصال وتكنولوجيا  ـوزراء العرب لالتصال واملعلومات األمانة الفنية لس ال .76

 .2005ماي  .جامعة الدول العربية: القاهرة. الفجوة الرقمية حول مؤشرات.املعلومات

  Textes juridiques  /النصوص القانونية* 

 يف األثريات، األرشيف، األحباثاملتضمن القانون اخلاص مبلحقي . 312-68املرسوم رقم  .77

 .1986 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. املكتبات واملتاحف

اجلريدة الرمسية  .املتضمن تأسيس دبلوم تقين يف املكتبات واألرشيف 135-64املرسوم  .78

 .1964 للجمهورية اجلزائرية،
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 اجلريدة. املتضمن القانون األساسي اخلاص باملسؤولني عن الوثائق. 188-69املرسوم رقم  .79

 .1969 اجلزائرية، الرمسية للجمهورية

اجلريدة . املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك حمافظي املكتبات. 60-80املرسوم رقم  .80

 .1980 اجلزائرية، الرمسية للجمهورية

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك امللحقني باألحباث يف . 61-80املرسوم رقم  .81

 .1980 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. املكتبات ومراكز التوثيق

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك مساعدي األحباث يف . 62-80ملرسوم رقم ا .82

 .1980 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. املكتبات ومراكز التوثيق

لتقنيني يف املكتبات املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك األعوان ا .63-80املرسوم رقم  .83

 . 1980اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. ومراكز التوثيق

املتضمن القانون األساسي اخلاص بسلك مساعدين تقنيني يف املكتبات . 64-80املرسوم رقم  .84

 .1980 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،. ومراكز التوثيق

حكام األساسية املطبقة على أسالك األحباث يف املكتبات احملدد لأل .212- 81املرسوم رقم  .85

 .1981 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،.واحملفوظات ومراكز التوثيق واآلثار واملتاحف

املتضمن القانون األساسي اخلاص للعمال املنتمني لألسالك التابعة . 122-89املرسوم رقم  .86

 .1989 دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،اجلري.للتعليم والتكوين العاليني

املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املنتمني إىل قطاع . 26- 91املرسوم التنفيذي رقم  .87

 .1991 الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة.البلديات

اجلريدة .املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال الثقافة. 340- 91املرسوم التنفيذي رقم  .88

 .1991 اجلزائرية، الرمسية للجمهورية

املعدل واملتمم واملتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال . 185-79املرسوم التنفيذي رقم .89

 .1997اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،.املنتمني لألسالك التابعة للتعليم والتكوين العاليني

ملحقة و املعهدو الكليةو املناصب العليا ملديرية اجلامعة قرار وزاري مشترك  يتضمن تصنيف .90

 .2005،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.مصاحلها املشتركةو اجلامعة
  

  



 قائمة املراجع

 

261

  Webographie   /اويبوغرافي *

  :متاح على .]على اخلط[ .تونس. القمة الثانية تمع املعلومات. 91
     < 0|1161http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=  > )05/01 /2006 (  

  :متاح على. ]على اخلط[؟  ماذا بعدو قمة تونس تمع املعلومات .مصطفى، حسام الدين.92
  < /open.htm7http://www.cybrarians.info/journal/no> ) 23/12/2006 .(  

متاح  .]على اخلط[ .النسخة العربية. 2003 .جنييف .وثيقة القمة العاملية تمع املعلومات .93

  :على
   <0|1161http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id= >  )23/02/2005 .(  

 : متاح على. ]على اخلط[ .تونس. القمة العاملية تمع املعلومات. 94
http://www.smsitunis2005.tn/plateforme/detail.php?id=574>      <  )15/05/2006 .(  

متاح . ]على اخلط[ .مفهومها ونطاقها وعناصرها ـاحلكومة االلكترونية  .يونسعرب،  .95

  ). htm1Government-http://www.arablaw.org/E>   )22/01/2007.>  : على

  :متاح على. ]على اخلط[ .مميزاتهو أهدافه ،تهماهي :التعليم اإللكتروين. عادل ،محاد عثمان .96
.htm4/netc05032006jazirah.com.sa/digimag/-http://www.al>     <  )15/01/2007 .(  

  : متاح على. ]ى اخلطعل[ .برنامج الصحة اإللكترونية يف اململكة العربية السعودية. 97
>      &lang=ar18&childof=55http://www.kfshlivecme.org/index.php?id= <  )03/02/2007 .(  

 والتحديات الطموحات السياسة الوطنية للمعلومات بني. الرمحن عبد خالد بن، اجلربي. 98

  : متاح على. ]على اخلط[ .جملة املعلوماتية
69http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=> <  

 )03/02/2007 .(  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

   ـ قسنطينة ـ  جامعة منتوري

  إلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم  ا

 قسم علم املكتبات
 

 امللحق 1 : 
  

  ـــانتبيــسا
  

  

  

        ::::        إشرافإشرافإشرافإشرافتحت تحت تحت تحت                                                                                                                                                                                         ::::        من إعداد الطالبمن إعداد الطالبمن إعداد الطالبمن إعداد الطالب

  ��� ا����� �� ا�����. �                                               دــــــ�اد آـــ��ــ�             
  

  

  يبة وبعـد،حتية ط

    : يف إطار حتضري رسالة دكتوراه علوم يف علم املكتبات حول موضوع

  مدينة قسنطينة منوذجا:  املكتبات اجلامعية يفجمتمع املعلومات وأثره 

ستفادة من جتربتكم النرجو من سيادتكم التفضل باإلجابة على هذا االستبيان وكلنا أمل يف ا

ـال وتقبلوا فائق را جزيشك م يف الدراسة امليدانية للبحثوتوظيف املعلومات املقدمة من طرفك

  .ترامحمعاين التقدير واال

 مـراد كريـم

 
 .أمام اجلواب الذي ترونه مناسبا) x(الرجاء وضع عالمة  ـ

  .تقدمي مقترحات يف املكان املخصص لذلك ـ

        



 

 

  

  

  

  

  

  بيانات خاصة باملكتبـة

  

  ....................................................................................................................: اسم املكتبـة

  ..................................................................................................................:  اسم اجلامعـة

  ....................................................................................................................: الكـليــة

  ....................................................................................................................: القســـم

  ...................................................................................................................: ـوانــالعن

  

  

  بيانات شخصيـة

  

  ................................................................................................................:  نصب احلايلامل

  ......................................................................................................  :االشهادة املتحصل عليه

  ........................................................................................................................ :التخصص

  ...................................................................................................... :شهادة يف طور التحضري

  ............................................................................................................ :ةـاألقدمية يف املهن
 

  



 

 

  جمتمع املعلومات وم مفه:  احملور األول

  ؟ كيف تقيمون املعلومات يف حياة اتمع املعاصر/ 1

  مهمة جدا   ـ   

  نوعا ما   ـ   

 ثانـوية   ـ   
  

  : هل يتجلى برأيكم يف ،مفهوم جمتمع املعلومات /2

  التكنولوجيا احلديثة  يتوفر على اتمع الذي  ـ

 اتمع الذي يعتمد على اقتصاد املعلومات   ـ

 اتمع الذي له حرية الوصول إىل املعلومات   ـ 

 ات  مـاتمع الذي يستهلك املعلو ـ 
 

  ؟ ما هي معايري جمتمع املعلومات حسب رأيكم  /3

  للجميع  تصالواال  إتاحة تكنولوجيا املعلومات ـ 

 )  الدخل الفردي( قتصاديمستوى األفراد اال ارتفاع ـ 

 وترسيخ الدميقراطية  مدى تطور احلياة السياسية  ـ 

 ة املعلومات  الجتماعي بأمهيالوعي ا ـ

 مي ألفراد اتمع تطور املستوى العل ـ 
 

  ؟ ما هي أسباب ظهور جمتمع املعلومات حسب رأيكم /4

  تصالتطور تكنولوجيا املعلومات واال ـ 

 االنفجار املعلوماتـي ـ 

 قيمة املعلومات يف اتمع  ـ 

 فكريتشتت اإلنتاج ال ـ 

 ات علومتنوع مصادر امل ـ 
 

  ؟ ختر مما يلي أهم مظاهر جمتمع املعلوماتا /5

  تطور أمهية املعلومات باانسبة للفرد واتمع والدولة  ـ    

  تسويق املعلومات ـ 

  إتاحة املعلومات للجميع ـ

  صناعة احلواسيـب  ـ 



 

 

 صناعة الربجميـات  ـ

 املكتبات اإللكترونية  ـ 

  اإللكترويناألرشيف  ـ 

 النشر اإللكتروين  ـ 

 احلكومة اإللكترونية ـ 

 تطور وسائل االتصال ـ 

 قواعد املعلومات  ـ 

 شبكات املعلومات  ـ 

 شبـكة اإلنترنت  ـ 

  جمتمع املعلومات تأثريات :  ثايناحملور ال
  

  ؟ فيما تتجلى إجيابيات جمتمع املعلومات /6

  إتاحة املعلومات للجميع   ـ 

 قتصاد قوي  ابناء  ـ 

 تطوير ثقافات العامل   ـ 

 تطوير البحث العلمي   ـ

  إرساء الدميقراطية والعدالة االجتماعية ـ 
 

  

  ؟ فيما تتجلى حسب رأيكم اآلثار السلبية تمع املعلومات /7

 ضعف ضمانات محاية املعلومات  ـ  

  الفريوسات ـ 

 القرصـنة   ـ 

 مشاكل حقوق امللكية الفكرية   ـ 

 القوانني  ومة التشريعات ءعدم مال ـ

  

  ؟هل تقرون بوجود فجوة رقمية بني بلدان الشمال واجلنوب /8

  ال                          نعم        



 

 

  ؟إذا أجبتم بنعم فإىل أي األسباب ترجعون ذلك

  التخلف التكنولوجي ـ

 ضعف البنية التحتية لالتصال   ـ 

 ضعف املوارد املالية   ـ 

 نقص اإلطارات املؤهلة  ـ 

 ستثمار يف قطاع املعلومات ضعف اال ـ 

  غياب نظام وطين للمعلومات  ـ    

 األمية ـ

 األمية املعلوماتية  ـ 

  عدم الوعي بأمهية املعلومات يف اتمعـ 
 

  يف املكتبات اجلامعيةالتكنولوجيا احلديثة  طبيقاتت:   لثحملور الثاا

  ؟ ئل التكنولوجية املتاحة يف مكتبتكمالوسا ةما طبيع /9

 حـواسيب ـ 

 طابـعات ـ 

 جهزة سكـانري أ ـ 

  مواد مسـعية بصرية   ـ 

 شبكـة اإلنترنت   ـ 

 أقـراص مليزرة   ـ 

 ميكروفـورم   ـ 

 املكـتبة اإللكترونية   ـ 
  

  ؟ املعلومات اإللكترونية املتوفرة يف مكتبتكم رما نوع مصاد/  10

  اص مليزرةأقر  ـ    

  مكتبة رقمية  ـ

 كتب إلكترونية  ـ

  دوريات إلكترونية ـ 

 مواقع ويب ـ 
  



 

 

  ؟عتمدمت األمتتة يف مكتبتكم اجلامعيةاهل  /11

  ال                            نعم           

  

  ؟  إذا أجبتم بنعم فعلى أي مستوى مت ذلك

 اجلـرد   ـ 

 الفهرسـة ـ 

 التصنيف ـ 

 الستخالصالتكشيف وا ـ 

 البحث البيبليوغرايف  ـ 

 اإلعارة -

  ؟ هل ملكتبتكم موقع ويـب /12

  ال                            نعم      

  إذا كانت اإلجابة بنعم فألي غرض مت وضعه؟

  التعريف باملكتبـة   ـ 

 التعريف برصيدها   ـ 

 التعريف خبدماا   ـ 

 لغرض اإلشهـار   ـ 
  

  ؟ ية رقمنة األرصدة الوثائقية مبكتبتكمهل شرعتم يف عمل /13

  ال                نعم                            

  ؟  إذا كانت نعم فما نوع الوثائق اليت متت رقمنتها

 كتـب   ـ 

  رسائل جامعية ـ

 خمطوطـات   ـ

 أرشيـف   ـ
  



 

 

  احلديثة باملكتبات اجلامعيةاملعلومات خدمات :  رابعاحملور ال
  

  ؟ي اخلدمات اليت توفرها مكتبتكم بطريقة آلية ماه /14

  خدمات اإلعارة  ـ    

 خدمات البحث البيبليوغرايف    ـ 

 خدمات اإلحاطة اجلارية   ـ 

 نتقائي للمعلومات خدمات البث اال ـ 

  الصخستخدمات التكشيف واال ـ 
  

  ؟هل تقدم مكتبتكم خدمات عن بعد /15

  ال                    نعم                           

  إذا كانت اإلجابة بنعم فحددها ؟

  ) احلجز(خدمات اإلعارة  ـ 

 خدمات البحث البيبليوغرايف    ـ

 اجلارية خدمات اإلحاطة  ـ 

 خدمات البث االنتقائي للمعلومات  ـ 

 ستخالص  خدمات التكشيف واال ـ 

 ة مجخدمات التر ـ 

 البحث يف قواعد معلومات املكتبة  ـ 

 اخلدمة املرجعية ـ
  

  

  ؟ ما هي وسائل البحث  اإللكترونية املتاحة يف مكتبتكم  /16

  أنترانت/مسائلة قاعدة بيانات حملية ـ 

 الفهارس اإللكترونية  ـ 

 ترنت ناإل ـ 
  

  ؟ )تسويق املعلومات ( هل تقدم مكتبتكم خدمات مقابل رسوم  /17

  ال         نعم                                     



 

 

  إذا أجبت بنعم فما طبيعة هذه اخلدمات ؟ 

  إعارة أقراص -

  إعارة أشرطة مسعية بصرية -

 إعداد قوائم بيبليوغرافية   -

  ..)إخل ،جمالت، كتب(تصوير الوثائق  -

 االشتراك يف الدوريات اإللكترونية -

 املعلومات االشتراك يف قواعد  -

 كشافات   - 

  لصاتمستخ -
 

 ؟لوجيا املعلومات على اخلدمات املكتبية ونل أثرت تك، هبرأيكم /18

 نعم                                     ال                

  إذا أجبتم بنعم فكيف مت ذلك ؟

 التقليص من وسائل البحث التقليدية ـ 

  ) الفهارس الورقية/ البطاقات(   

 تألية اخلدمات  ـ 

 التركيز على تعميم استعمال احلاسوب  ـ 

 ستعمال وسائل االتصال احلديثة ا ـ 

 تقليص اجلهد والوقت ـ 

 ت خاصةئاتقدمي خدمات لف ـ 

  )على أساس املستوى العلمي(    
  

  ؟ماهي العوائق اليت حتول دون أرتقاء مستوى اخلدمات يف مكتبتكم حسب مقتضيات جمتمع املعلومات /19

 وارد املالية نقص امل ـ 

 ة نقص اإلطارات املؤهل ـ

 تضيات جمتمع املعلومات نقص وعي املسؤولني مبق ـ

 نقص التجهيزات والعتاد    ـ

 عائق حقوق التأليف الرقمية والترخيص  ـ

 نقص التحفيز والترقية والتشجيع  ـ

  عدم مالءمة التشريعات احلالية  ـ



 

 

  جمتمع املعلومات يف ظل  نيوالتكوين املكتبيواقع املهنة : امس احملور اخل
  

  ؟ هل توظف مكتبتكم حاليا متخصصني يف علم املكتبات/ 20

  ال                             نعم          

 إذا كان جوابكم بنعم، فكيف تعتربون عددهم ضمن العدد اإلمجايل لعمال املكتبة ؟  
  عدد كايف ـ 

 عدد متوسط ـ 

  عدد غري كايف ـ 
  

  ؟ئي املعلوماتوأخصا -هل يوجد برأيكم فرق بني املكتيب /21

  ال             نعم                                  

  :إذا أجبتم بنعم فهل ذلك يرجع إىل

  منط التكوين ـ 

  التخصص  ـ 

  طبيعة املهام  ـ 

 نوع املؤسسة التوثيقية  ـ 

 )التجهيزات(وسائل العمل  ـ 
  
  

يف اجلامعة اجلزائرية من شأنه أن حيسن من نوعية التكوين )  L.M.D/د.م.ل( هل ترون أن اعتماد نظام  /22

  ؟يف علم املكتبات واملعلومات

  ال          نعم                                     

  

  :إذا أجبتم بال فهل يعود ذلك إىل

  )L.M.D(حداثة تطبيق نظام  ـ 

  نقص التأطري  ـ

  نقص الوسائل البيداغوجية ـ 
  

  

  



 

 

  ؟يفكمظتو دمت من التكوين املستمر منذهل استف /23

  نعم                                      ال             

  إذا أجبتم بنعم ففي أي صيغة مت ذلك ؟ 

 حتضري شهادة يف علم املكتبات  ـ 

 تربص يف مؤسسة توثيقية وطنية  ـ

 تربص يف مؤسسة توثيقية أجنبية  ـ 
   

  ؟ لوجيا املعلومات على العمل املكتيب حسب رأيكمفيما تكمن تأثريات تكنو /24

  إذا أجبتم بنعم فأين يكمن هذا التأثري ؟ 

 يف حتقيق فعالية أكثر ـ 

 يف ظهور وظائف جديدة ـ 

 يف تقليص اجلهد والوقت ـ 

   يف حتسني املردودية ـ 
  

  ؟ما هو تقييمكم للتشريع املكتيب اجلزائري احلايل  /25

 مالئم ـ 

 وعا مامالئم ن ـ 

 غري مالئم متاما  ـ 
  

  ودورها يف إرساء جمتمع املعلوماتالسياسة الوطنية للمعلومات :  دساساحملور ال

  ما هي برأيكم العناصر األساسية لبناء نظام وطين للمعلومات ؟ /26

 وعي احلكام ورجال السياسة بأمهية املعلومات ـ

 تإنشاء وزارة أو مؤسسة حكومية لقطاع املعلوما ـ 

 تطوير البنية التحتية لالتصاالت ـ 

 تصميم هيكل تنظيمي للنظام الوطين للمعلومات ـ 

 البشرية املؤهلة لتسيري النظام الوطين للمعلومات توفري العناصر - 



 

 

 حتديد االحتياجات التكنولوجية للنظام الوطين للمعلومات - 

 إقرار اإلطار التشريعي للنظام الوطين للمعلومات - 

  ل النظام الوطين للمعلوماتمتوي - 
  

إرساء جمتمع  هل تظنون أن انتهاج سياسة وطنية  للمعلومات يف اجلزائر من شأنه أن يساعد على /27

  ؟املعلومات 

  ال                                نعم           

  إذا أجبتم بنعم فما هي ااالت اليت جيب االهتمام ا يف هذه السياسة ؟

  نظام وطين للمعلوماتوضع  ـ

  إنشاء مؤسسات رمسية تابعة للدولة لتسيري قطاع املعلومات ـ 

  ستثمار يف جمال املعلوماتتشجيع القطاع اخلاص على اال ـ 

   هتمام بالتكوين و التكوين املتواصل ألخصائي املعلوماتاال ـ
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  الملخصــاتالملخصــاتالملخصــاتالملخصــات



 امللخص
يف بناء  اإللكتروينإجتهت املكتبات اجلامعية أكثر حنو اعتماد النمط مع بداية األلفية الثالثة      

املعلومات  معاجلة وختزين يفاملتعددة وتطبيق األمتتة الوسائط تطوير استخدام اإلنترنت و و أرصدا

  .فآم ومستويام فختلواسترجاعها وبثها تلبية حلاجات مستعمليها مب

ويف ظل البيئة املعلوماتية اجلديدة اليت يعيشها عامل اليوم وما تفرضه من حتديات على املكتبات       

اجلامعية يأيت هذا البحث ليلقي الضوء على الوضع الراهن للمكتبات اجلامعية اجلزائرية ويطرح مجلة 

لتوثيقية الراقية يف مهامها ووظائفها ويف مستوى من املقترحات لإلرتقاء ا إىل مصاف املؤسسات ا

  .ونوعية اخلدمات اليت تقدمها لروادها

هو عنوان األطروحة " مدينة قسنطينة منوذجا: جمتمع املعلومات وأثره يف املكتبات اجلامعية" 

 ـتوري جامعة من/ يف إطار حتضري شهادة دكتوراه العلوم يف علم املكتبات تدخل اليت بني أيدينا واليت 

  .قسنطينة

تناولت الدراسة يف شقها النظري جمتمع املعلومات وما يتصل به من مفاهيم واملكتتبات اجلامعية 

يف ظل البيئة املعلوماتية اجلديدة كما تطرقت إىل املهنة املكتبية انطالقا من كون املكتيب أخصائي 

  .املعلومات حيظى مبكانة مرموقة يف ما يعرف مبجتمع املعلومات

ما فيما خيص الدراسة امليدانية فقد أجريت على مستوى املكتبات اجلامعية مبدينة قسنطينة ومت أ

توظيف االستبيان كأداة جلمع البيانات مع اعتماد أسلوب إحصاء وحتليل هذه البيانات من خالل 

  .     األجوبة اليت قدمتها العناصر املشكلة تمع الدراسة

حيث  يف أغلبيتها وفق الفرضيات اليت بين عليها البحث تفقد جاءأما النتائج املتوصل إليها 

تأكد وأنه يف ظل غياب سياسة وطنية للمعلومات و تضافر جهود كل القطاعات احليوية للبالد يف 

إطار نظام وطين للمعلومات، ال ميكن للمكتبات اجلامعية يف اجلزائر التكيف مع متطلبات جمتمع 

  .  إرسائهاملعلومات أو اإلسهام يف 

 
  الكلمات املفتاحية

  .اجلزائر ـدراسة ميدانية ـ قسنطينة  ـاملكتبات اجلامعية  ـاألثـر  ـجمتمع املعلومات   

  



Résumé 
 

Aujourd’hui l’information fait partie de notre environnement, elle est devenue une 
matière première dans la société actuelle ; elle est même omniprésente dans toute activité 
humaine. 

L’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) a imposé un changement radical dans le fonctionnement des institutions 
documentaires et précisément celui des bibliothèques universitaires. L'explosion 
documentaire et l’émergence de l'informatique ont généré un accès au savoir orienté 
beaucoup plus  sur  des  supports électroniques. 

Pour être en mesure de jouer pleinement leur rôle, les bibliothèques universitaires 
doivent élaborer des plans stratégiques visant à l'établissement de nouvelles méthodes de 
travail et la mise en place de services nouveaux, performants et bien gérés au profit  des 
utilisateurs. Et pour répondre aux exigences de la société de l’information, un soutien 
considérable doit être accordé aux nouvelles technologies, à la formation, et à la mise sur 
pied  de nouveaux services. 

Ce travail de recherche qui porte sur  «  La société de l’information et son impact 
sur les bibliothèques universitaires : cas de la ville de Constantine »  a pour objectif 
de mettre en lumière l’état actuel de nos bibliothèques universitaires en matière 
d’application des technologies  nouvelles et les défis que doivent  relever ces institutions 
documentaires  afin de pouvoir s’adapter aux exigences de la société de l’information. 

A cet effet, la présente thèse englobe dans sa totalité sept chapitres dont trois 
d’entre eux abordent la société de l’information, les bibliothèques universitaires ainsi que 
le métier de bibliothécaire sous un aspect purement théorique. Les quatre restants sont 
consacrés exclusivement à l’enquête. Dans le respect de notre choix méthodologique, 
nous avons opté pour le questionnaire comme outil efficient de collecte de l’information. 
 

L’étude est clôturée par  des recommandations dans les domaines suivants:  
• Actions concertées pour l'adoption d’une politique nationale de l’information. 
• Une augmentation du financement permettant aux bibliothèques universitaires  de 

s'engager vers la mise en place de nouveaux services. 
• Renforcement et soutien de l’application des technologies de l’information et de la 

communication dans les bibliothèques universitaires algériennes.  
• Le lancement des projets de numérisation. 
• La nécessité d’élaborer un statut particulier pouvant revaloriser le métier de 

bibliothécaire. 
• Développement de la collaboration entre les B.U. sur la base d’un travail partagé 

en réseau au niveau national et international. 

Mots clés 
-  Société de l’information – Impact - Bibliothèque universitaire- Spécialiste de 
l’information - Enquête- Constantine – Algérie 

 



Abstract 
 

Today information belongs to our environment; it has, in fact, become a raw 
material in our present society. It is omnipresent in any human activity. The emergence 
of new information and communication technologies has generated a radical change in 
the work of the documentary institutions and precisely that of the university libraries. 
The information explosion and the emergence of computer science have led to an access 
to  knowledge  more and more  orientated toward electronic supports. To be able to play 
their part fully, the university libraries must work out strategic plans aiming at  
establishing  new working methods and placing new efficient services  at the disposal of 
the user.  In order to fulfill the requirements of the information society, a considerable 
support must be granted to new technologies, training, and to the implementation of new 
services. 

This research task which relates to “the information society and its impact on 
the university libraries: the case of the city of Constantine”   attempts to clarify the 
present state of our university libraries as regards the application of new technologies and 
the challenges which they must raise so that they can adapt themselves to the 
requirements of the information society. For this purpose, this thesis includes in its 
totality seven chapters. Three of them deal with the information society, the university 
libraries, as well as the library profession under a purely theoretical aspect. The four 
other chapters, are devoted exclusively to the survey. On the methodological basis, we 
called upon a questionnaire to collect the necessary data. The study is enclosed by 
recommendations in the following fields: 

  - Joint actions for the adoption of a national information policy. 
 - An increase in financing allowing the university libraries to engage towards the 

implementation of new services. 
 - Reinforcement and support of the application of information and communication 

technologies in the Algerian university libraries. 
 - The launching of digitalization projects. 
 - Need for working out a specific statute being able to revalorize the library profession.  
 - Development of collaboration between the university libraries on the basis of work 

shared in networks on the national and international levels.  
 
 
   Key-words : 

 Information society  –  Impact – University library  – Information specialist- survey- 
Constantine – Algeria. 

 


