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 منذ أقدم العصور أن اإلنسان يف مسرية حبثه عن سبل التحرر من قيود ه عليمن املتعارف

قد التزم بتسجيل حماوالته على وسائط خمتلفة ومتعددة وفقا ملا أملته عليه احلاجة، مع تفطنه  الطبيعة
جر، إىل ألواح الطني فمن النقش والرسم على احل.  القادمةللفكرة توصيل كل ذلك لألجيا
 تدرج اإلنسان يف تسجيل ها من الوسائط، وصوال إىل الورق؛املشوي، فأوراق الربدي وغري

ب عليها يف مشارق معارفه وختزينها يف أماكن تعددت تسمياا تبعا للحضارات املختلفة اليت تعاق
ح عند الفراعنة، مث  إىل قاعات إنعاش الرو، من بيت اللوحات عند السومرينياألرض ومغارا؛

املكتبات يف العصور  وصوال إىلة يف احلضارة العربية اإلسالمية، بيت احلكمة أو دار احلكم
وبعد انتشار وسيادة الكتاب على باقي األشكال األخرى خلزن وحفظ املعلومات، خاصة . املتأخرة
 حتديات كبرية سواء  ظهور الطباعة يف القرن اخلامس عشر وتطورها، وجد اإلنسان نفسه أمامدبع

على مستوى اإلطالع على املعلومات أو خزا، مما توجب عليه البحث عن السبل والطرق الكفيلة 
ول حنو استخدام التقنية يف بالسيطرة على الكم املعترب للمنشورات ووسائط املعلومات، وذلك بالتح

  .    ا، وخزها، حتليلمعاجلتها
 شهد العامل حتوالت ملحوظة يف جمال التقنية ،ن املاضي فترة الستينات من القرحلولومع 

 ،واالتصاالت وإنتاج  املعلومات، هذه األخرية اليت أصبحت أهم مادة متداولة يف السوق العاملية
 ومن مث بروز  املعلومات واالنفجار املعلومايت،حبكم التغيريات احلاصلة وظهور ما يسمى بثورة

كونية مبا حيمله من مالمح التغيري على مستوى البىن التحتية لقطاع جمتمع املعلومات إىل الساحة ال
املعلومات، كالوسائط املعلوماتية، وحمالت تواجد املعلومات ووسائل مجعها، تنظيمها، عرضها 

 ولعل املكتبات هي البنية األكثر تأثرا ذا الوافد اجلديد من حيث .وتوزيعها على مستوى عاملي
للمعلومات واحلارس الويف هلا منذ قرون خلت، من عهد مكتبة نينوى، فمكتبة كوا املالذ اآلمن 

 إال أن التغيري احلاصل يف جمال االتصاالت التشابكية .فمكتبة الكونغرس األمريكياإلسكندرية، 
مث  ، للمعلوماتاإللكترونية كالوسائط والتجهيزات ،وعلم اإللكترونيك وما أفرزه من مظاهر

البيئة ج ما يسمى بالبيئة التكنولوجية وحتالهلا قمة معامل التطور، قد أنت وااإلنترنتظهور 
  خاصة مع امليل الواضح ملستخدمي املكتبات، على مستوى قطاع املعلوماتاإللكتروافتراضية

مما أدى إىل ظهور عدة أنواع للمكتبات حبسب نوع وسائط بأنواعها حنو هذا الواقع اجلديد، 
ظر العلماء واملنظرين ورجال املستقبليات حلقة من حلقات متاسك املكتبات معلوماا، لتسقط يف ن
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كوا املنارة اليت   عن هذا االجتاهنأىبشكلها التقليدي، وبالطبع فاملكتبة اجلامعية ليست يف م
يا الباحثون، إذ متثل العصب والعمود الفقري للِدهت جامعات أي كان ختصصها أو مركزها، ي

 سواء من حيث الوسائل أو من ،ملعين األول بكل ما يظهر من جديد يف التكنولوجيامما جيعلها ا
  .حيث املعلومات يف حد ذاا

وإن مالمح التغيري يف نوع املكتبات وأشكاهلا، وما حيوم حوهلا من سوء تقدير لدورها بني 
عية كموضوع هو ما جعلنا خنتار املكتبات اجلام خمتلف الوظائف اجلديدة ملراكز املعلومات،

 الذي تشهده تلدراستنا ملعرفة أدوارها اجلديدة، ومدى تأثرها وتأثريها يف ظل جمتمع املعلوما
 بوسائلها وأجهزا وما تولد االفترة احلالية من حياتنا، كنتيجة للتطورات اليت قدمتها التكنولوجي

  : لذلك كان موضوع الدراسة حتت عنوان.عنها من أفكار وجتارب
راسة ميدانية باملكتبة اجلامعية                     راسة ميدانية باملكتبة اجلامعية                     دد: : اإللكتروافتراضيةاإللكتروافتراضيةت اجلامعية داخل البيئة ت اجلامعية داخل البيئة املكتبااملكتبا" 

  ."املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيفاملركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف                                                  
 له إىل معرفة مكانة املكتبة اجلامعية بـني سـائر املكتبـات              معاجلتنا والذي دف من وراء   

  .ه من اجيابيات وسلبيات ومتناقضات مبا حتمل،ملعلوماتية اجلديدةيئة ااألخرى داخل الب
استخدام  إذ من أوىل الدوافع اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع بالذات هو التوجه الواضح حنو             

 الذي حقق قفزة نوعية يف هذا       ،التكنولوجيات احلديثة يف املؤسسات احلكومية كقطاع الربيد مثال       
هي األخرى  اجتهت   ـ عصب اجلامعة  وحبكم أا متثل     ـ  اجلامعية يف اجلزائر   اال، مث إن املكتبات   

وكـان اختيارنـا    .  أرصدا  وحوسبة حنو االعتماد على مثل هذه التكنولوجيات انطالقا من أمتتة        
 نظرا الطالعنا املسبق على أا تعمل جبد        ،للمكتبة اجلامعية املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف      

مما جعلنا نشعر بأن اختيارنا هلذه املكتبة       . املختلفةتكنولوجيا على أقسامها وهياكلها     على إدخال ال  
مكِّينموضوعا خصبا للدراسةا من اعتبارها ن.  

كما أن موضوعنا هذا يأيت كامتداد ملا سبق وأن تناولناه يف مذكرتنا لنيل شهادة الليسانس،               
ظل الواقع االفتراضي مـن خـالل شـبكة         البحث عن املعلومات يف     "واليت كانت أساسا حول     

كمحيط جديد للنشاط املعلومـايت،     ، أين تطرقنا يف شق كبري منها إىل البيئة االفتراضية            "اإلنترنت
حيتم على املكتبات وخاصة اجلامعية منها ضرورة التكيف وفق متغرياته املتعددة، واليت توصلنا من              

 إلفادة من تكنولوجيا االتصاالت يف تسهيل إنتاج،      خالهلا إىل نتيجة مفادها وجوب العمل جبدية ل       
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معاجلة، تنظيم، خزن، نشر، وتوصيل املعلومات، وفتح جماالت أوسع لتبادل املطبوع من خـالل              
  .استثمار شبكات املعلومات يف ذلك

 ارتأينا أا من شأا أن تفي املكتبة اجلامعية حقها من حيث            ،إذ قسمنا حبثنا إىل مخسة فصول     
  . والتطرق ملكانتها اليوم وتطلعاا للمستقبل، االتعريف

فكان الفصل األول خمصصا لتوضيح أساسيات الدراسة، كذكر أمهية املوضـوع وأهدافـه             
 وإدراج الفرضيات والدراسات السابقة يف      ،، وطرح إشكالية الدراسة وتساؤالا    وأسباب اختياره 

امليدانية، كذكر املنهج املعتمـد يف الدراسـة        باإلضافة إىل إجراءات الدراسة      املوضوع وحتليلها، 
وأدوات مجع بياناا وتبيان حدودها، مع التعريف باملصطلحات اليت وردت يف العنوان كمـدخل              

  .للفصل الثاين
خالل التعريف ا كمكتبـة      والذي تطرقنا فيه إىل املكتبات اجلامعية كنظام معلومات، من        

 والتعريف باالقتناء وطرقـه    وكنظام، مع التعريف باملكتبة جمال الدراسة من حيث املوقع والرصيد،         
واقع استخدام وسائل   مث حتدثنا عن    ،  تكنولوجيا معاجلة املعلومات يف املكتبات اجلامعية     ومستويات  

سقاطنا لكل ذلك علـى املكتبـة جمـال          مع إ  التكنولوجيا يف بث املعلومات يف املكتبات اجلامعية      
  .الدراسة

 من خالل التطرق إىل مظاهرهـا،       اإللكتروافتراضيةويف الفصل الثالث انتقلنا إىل واقع البيئة        
 ،شبكات املعلومات واالتصاالت احملوسـبة    خاصة كل ما له عالقة باملكتبات بصفة عامة، بداية ب         

 من   مرورا إىل أنظمة املعلومات    ،كتبات اجلامعية بالتعريف ا وذكر خصائصها واستخداماا يف امل      
 النظـام   إدراج مـع    ،تمادها يف املكتبات اجلامعية    اع  وذكر أقسامها وكيفيات   التعريف ا  حيث

مث يف العنصر الثالث من الفصل      . كنموذج عباس   فرحاتاملعتمد يف املكتبة اجلامعية املركزية جلامعة       
وذكر تقسيماا وأنواعها    ،ملصادر املعلوماتية احلديثة بالتعريف   األرصدة وا إىل  الثالث دائما تطرقنا    

 ، خدمات استرجاع املعلومات على اخلط املباشر       معاجلة أين انتقلنا يف العنصر الرابع إىل     . وأشكاهلا
  .من حيث املاهية واملزايا وكيفيات القيام به يف املكتبات اجلامعية

، من حيث   اإللكتروافتراضيةتبات اجلامعية داخل البيئة      فيه واقع املك   فتناولناأما الفصل الرابع    
 على حقل اخلدمة املرجعية وملحقاا، كاموعات املرجعية وأخـصائي          االنعكاسات والتأثريات 

 احلوسبة على اموعات املكتبيـة،      أحدثتها واملراجع الرقمية، مث عرضنا إىل التأثريات اليت         ،املراجع
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جنا إىل العنصر الثالث من الفصل الرابع الذي خصصناه للوقوف علـى            رمث تد . املستفيداملكتيب، و 
وخلصنا يف العنـصر    . تأثريات تكنولوجيا احلوسبة عليها   أشكال املكتبات اجلامعية احلديثة كنتاج ل     

 كتطـور ملفهـوم     ، من هذا الفصل إىل الولوج املباشر إىل املعلومات يف املكتبات اجلامعية           األخري
  .خلط للمعلومات عرب الشبكاتاالسترجاع على ا
 من دراستنا خلصنا إىل احلديث عن التحديات اليت البد من أن ترفعهـا              اخلامسويف الفصل   

 مـن أجـل االنـدماج داخـل البيئـة           ،املكتبة اجلامعية املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف      
رورة امتالكها ملوقـع     حتقيق ذلك، انطالقا من ض     ن اليت تعيقها ع   العراقيلذكر  ، و اإللكتروافتراضية

 العربية منـها والعامليـة،      اإللكترونية واعتماد ذلك يف االنضمام إىل البوابات        ،على الشبكة العاملية  
 لتعميم اخلدمة املعلوماتية لكل األطراف      اإللكترونيةواالعتماد على النشر االلكتروين واملنشورات      

 ،إىل التكتالت املكتبية   أيضا   االنضمامضرورة  مع  . السهولة املطلوبة و بالسرعة والدقة    ،اليت ختدمها 
 مـن خـالل اسـتثمار نتـائج         ، واألجنبية وعلى أوسع نطاق     منها على كل املستويات العربية   

دم املشاريع املـستقبلية     مبا خي   االصطناعي  وتطبيق الذكاء  ،التكنولوجيا اجلديدة بوسائلها وجتهيزاا   
  .اوفقا الحتياجات املستفيدين من خدماللمكتبة 

 أين قارناهـا    حوصلة للنتائج املتوصل إليها يف الفصول املقدمة،         ، دراستنا هذه  خامتةوكانت  
 مـع . ، وذكرنا ما حتقق من هذه األخرية وما مل يتحقق على ضوء تلك النتائج             فرضيات الدراسة ب

 املـسؤولني   املذكورة يف حتليلنا ألجوبـة    ائج يف معاجلة النقائص املسجلة و     متنياتنا باألخذ ذه النت   
  .املستجوبني
 اليت تطرقت ملوضـوع     ، يف إعداد دراستنا على جمموعة من املراجع واملؤلفات        اعتمدناوقد  
 احلديثة، وخاصة منها تلك اليت عاجلت املكتبـات كمجـال لتطبيقـات تلـك               تالتكنولوجيا
 :نذكر من بني أمها. التكنولوجيات

v     الذي تناول عدة جوانب مـن       ."ملعلوماتدراسات يف املكتبات وا   ". السيد النشار، السيد 
  .جمموعااتنظيم  ووكيفيات تقدمي خدماا ،معلوماتعمل املكتبات كنظم 

v   مصادر املعلومات من عصر املخطوطات إىل عـصر        ". إبراهيم، عامر، وآخرون   يقنديلج
الذي عاجل فيه موضوع األوعية واملصادر املعلوماتيـة بتقـسيماا وأنواعهـا            . "اإلنترنت
 .شبكات املعلومات كما يف املكتبات عرب  واستخداماا،املختلفة
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v      الـذي  ". دراسات يف نظم وخدمات املكتبـات واملعلومـات       ". عبد املنعم موسى، غادة
 خاصة ما تعلق بـاملراجع وكيفيـات        ،عاجلت فيه كل ما تعلق باملكتبات يف العصر احلايل        

 .اقتنائها واستخدامها يف املكتبات

v    مراكز املعلومات  يف املكتبات و   اإللكترونيةمصادر املعلومات   " .، شريف كامل شاهني". 
الذي عاجل فيه مصادر املعلومات احلديثة يف املكتبات وكيفيات فهرستها وتصنيفها، وكيفية            

باإلضافة إىل مراجع أخرى    . دمة املكتبات يف خ ومراكز املعلومات   استثمار موارد الشبكات    
 . ب العناصر املختلفة للبحثمت توظيفها أوال بأول حس

من خالل معاينة حالة مكتبـة جامعـة         ، يف دراستنا على منهج دراسة احلالة      اعتمدناولقد  
س بسطيف، أين اعتمدنا على أداة املقابلة يف جتميع البيانات حول املكتبة إضـافة إىل               افرحات عب 
من خـالل    ،قاة من املسؤولني   وذلك باملعاينة عن قرب ومقارنة نتائجها باألجوبة املست        ،املالحظة
 ذكره، بالتفصيل يف الفصل املنهجي للدراسة، كما سيأيت قابلة املذكورة، واليت تطرقنا إليها      أسئلة امل 

 إلمياننا بأن هذه الطريقة أنسب مـن        ،حيث قمنا بدمج اجلانب التطبيقي للدراسة بالقسم النظري       
وضوع نوعـا مـن الوحـدة       دمج على امل  تلك اليت تعتمد على الفصل بينهما، إذ تضفي طريقة ال         

  .املوضوعية، وجتعل من القارئ له على ارتباط دائم بني ما هو نظري، وما يقابله يف الواقع
 إىل الصعوبات اليت واجهتنا وحنن يف سبيل اجناز مذكرتنا، خاصة           اإلشارة ننسى   أنهذا دون   

األمر، وهو ما   نا خطوطها يف أول      دراستنا كما رمس   إمتاممن حيث الوقت الذي مل يسعفنا متاما يف         
من خالل مقارنته بتجارب أخرى يف جامعـات         ، املوضوع بأكثر دقة    يف  نوعا ما من خوضنا    حد 

وعلى كل تبقى دراستنا هذه جمرد حماولة يف درب البحث العلمي، الذي نرجـو              . أخرىجزائرية  
    .من اهللا أن يوفقنا يف انتهاجه بثبات وثقة وموضوعية
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 .1.1  
 ارتأينا التطرق إىل جمموعة ،لدراسة موضوع املكتبات اجلامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية

 وذلك من خالل استعراض أمهية املوضوع ،من العناصر اليت من شأا أن تبني لنا حدود موضوعنا
ؤالت اليت على مع توضيح اإلشكالية عن طريق طرح جمموعة من التسا، واهلدف من دراسته

مع ، الدراسات السابقة يف املوضوعبعض أهم ضنا رمث ع، ضوئها مت وضع جمموعة من الفرضيات
وخلصنا يف األخري إىل التعريف ، توضيح املنهج املعتمد يف الدراسة امليدانية وأدوات مجع البيانات

  .املوضوعم  املصطلحات الواردة يف بأه

 .1.1.1 
 فة بالتعري اإللكتروافتراضي داخل البيئةة اجلامعي الدراسة موضوع املكتباتذههتتناول  

 والتطرق إىل أهم مظاهر البيئة اإللكتروافتراضية هذه وانعكاساا على املكتبات اجلامعية ،واإلحاطة
 ل الدراسة امليدانية املطبقةة فرحات عباس بسطيف، وذلك من خالممثلة يف املكتبة املركزية جلامع

  .على هذه األخرية 

 .2.1.1  
 املوضوع يف التطرق ملوضوع حساس وفعال يف الساحة العلمية ملختلف أمهيةتكمن  

 اليوم تعترب املقياس بالنسبة للمكتبات األخرى، اجلامعيةفاملكتبة ، بل والدول مبجملها، اتمعات
 وبالتايل تعكس الصورة احلقيقية ،للباحثنيكوا تقدم الصورة العامة للجامعة من خالل ما تقدمه 

خاصة إذا علمنا أن أشهر ، للبلد الذي تنتمي إليه تلك اجلامعة واتمع املستفيد من خدماا
أين أصبحت تشركها يف إجراء ، اجلامعات يف العامل  اليوم قد أصبحت تويل اهتماما بالغا مبكتباا

وغزوها لكل   استفحال مظاهر التكنولوجيامع خاصة ،البحوث والدراسات اإلستراتيجية
 من جمتمع املعلومات ،نتائج التكنولوجيا وإفرازاابعض كما أن التطرق لدراسة  .القطاعات
 على املكتبات بصفة عامة واجلامعية منها ا واالفتراضية وانعكاساةلكترونياإلواملظاهر ، بعناصره

  .حلداثة واجلدة وبالتايل األمهيةا على املوضوع صبغة ييضف، بصفة خاصة  وغريها
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 .3.1.1 
 تبعث ، أن أي موضوع دراسة ال يأيت هكذا عبثا وإمنا نتيجة ملسببات أو دوافعالبديهيمن 

حوهلا،  مناإلام  بعض  عنالباحثني إىل اخلوض فيها لتقصي حقيقتها أو حىت حماولة الكشف
  ،وع كخطوة أوىل نتيجة للميول واالرتياح والرغبة يف معاجلتهوعليه كان اختيارنا هلذا املوض

 جتاه تكنولوجيا ـ يف بالدنا ـنتيجة الغموض الذي يكتنف قطاع املكتبات اجلامعية  وكخطوة ثانية
خاصة إذا علمنا أن للمكتبات اجلامعية دور فعال يف تسريع عجلة التنمية ، االتصاالت واملعلومات

 .رض الواقعوبالتايل تطبيق نتائجه على أ ،مساعدا يف تطوير البحث العلمي انطالقا من ،الوطنية
 الزاوية اليت نريد ن يف معاجلة املوضوع من طرف باحثني آخرين مة عدم األسبقيذلك إىل فض

  .ة يف هذا املوضوععلميمعاجلته من ناحيتها، وكذا توفر املادة ال

 .4.1.1 
من خالل حتديد املكانة اليت تتمتع ا ،  اإلحاطة مبشكلة واقعيةحماولةدراستنا هذه إىل دف 
، خاصة مع ظهور أشكال جديدة من املكتبات امعية بني خمتلف املكتبات األخرىاملكتبات اجل

  الرقمية،ةلكترونياإل باتكاملكت ،فت الباحثني حنوها أكثر من غريهاذات ميزات جذابة تل
  .االفتراضيةو

  :فإننا دف إىل  موضوع املكتبات اجلامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضيةوإذ نتطرق إىل
 تلك املعنية بالدراسة داخل حميط البيئة ةالتعريف بواقع املكتبات اجلامعية اليوم وخاص .1

  .اإللكتروافتراضية
شارة إىل  مع اإل،التعريف باملظاهر اإللكتروافتراضية وجماالت تأثريها على املكتبات اجلامعية. 2

  . دور املكتيب وسلوك املستفيدين اجتاه هذه املتغريات احلديثة
 ، معرفة موقع املكتبة اجلامعية داخل البيئة احلديثة للمعلومات والتكنولوجيات املتصلة ا.3

  . املكتبات اجلامعية مسؤويل بني اهتماماتمكانة وسائل التكنولوجياو
ثة على ضوء التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت معرفة شكل املكتبات اجلامعية احلدي. 4

  . االفتراضية اليومةلكترونياإلمع التطرق إىل أهم املظاهر اليت متيز البيئة ، واإلعالم
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واملستفيدين ،  إبراز التأثريات احلاصلة على مصادر املعلومات يف املكتبات اجلامعية وخدماا.5
 يف املكتبات ةطبيق وسائل البيئة اإللكتروافتراضيأي الوقوف على نتائج ت، ومقدموها، منها

 .اجلامعية بصفة عامة
 املعلومات فائقة الذكاء واألبعاد،تطرق إىل مستقبل املكتبات يف إطار احلداثة وتكنولوجيا  ال.6

 النقائص واإلجيابيات وآفاق عمل املكتبات اجلامعية موازاة مع التطورات احلاصلة يفوإبراز 
 .امليدان

 .5.1.1 
ى  قد انعكس علةلكترونياإلإن التطورات املتالحقة يف جمال تكنولوجيا االتصال والصناعات 

خاصة منها قطاع املعلومات، ولعل املكتبات اجلامعية من بني خمتلف مناحي احلياة املعاصرة، 
تلف أقسامها  نتائج تكنولوجيا االتصال يف خمتطبيق حيث تبنت ،املعنيني األوائل ذه التأثريات

خالل مجع أوعيتها   من،إمكانياا يف خدمات املعلومات باستثمار وذلك.  هذهونشاطاا
.بكل مستويام من طلبة وأساتذة وباحثني أكادمييني وتنظيمها وخزا وتقدميها إىل املستفيدين 

كثر من أي أصبحت مطالبة أ  فإن املكتبات اجلامعية اليوم،ونظرا لعدد املستفيدين املتزايد
نوع فئام وختصصام  حبسب ت،تجددة توفري احتياجام املتعددة وامل بالعمل على،وقت مضى
 ،وألن أي مكتبة كانت ال تستطيع الوصول إىل ذلك بالنظر إىل ما تتطلبه من مساحة .ومستويام

 خمرجا هلا ةونيلكتراإل رأت يف الوسائل واألجهزة  معظم املكتبات اجلامعية فإن، وميزانية،وعمال
بأسهل وتداوهلا   لنقلها وأجهزة ووسائل، من حيث استثمارها كأوعية خلزن املعلومات،من أزمتها

ا الفائقة مما جعلها تدخل عاملا غري تقليدي مبين على التقنية االتصالية بإمكانيا. السبل وأيسرها
  .واملتعددة الوسائط

 قد أصبحت يف ،يوم شأا شأن املكتبات األخرى نفهم أن املكتبة اجلامعية الممن كل ما تقد
 وهو ميثل املستفيد ـفالباحث ، مرحلة متقدمة يف جمال استخدام التكنولوجيا وال ميكنها التراجع

واملكتبة ،  أضحى يريد دائما اجلديد بأسرع وقت وبأقل تكلفة وجهدـاألكرب من خدماا 
وعليه وأمام التطورات  .مام من هو أهل هلذه املهمةاجلامعية إما أن توفر له ذلك أو تترك الفرصة أ

 ما معىن أن تصرف املبالغ املالية ؛الومات وتكنولوجياا قد يقالكبرية امللحوظة يف جمال املعل
 ؟ لباحث أو املستفيد دون أن تأيت خبدمات تليب احتياجات ا،ياكلها وعماهلاالضخمة على مكتبة
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 بأداء عملها دون أن يطرح يف ـ  وأكثر من أي وقت مضىـ البة مطإذن فاملكتبة اجلامعية اليوم
ولكي تقوم بعملها وتتفادى األخطاء البد هلا من ختطي مرحلة التقليدية ، شأا مثل هذا  السؤال

 على وسائل خمتلفة حلفظ املعلومات، ختزينها، حتتويهذه األخرية اليت  . التكنولوجياإىل مرحلة
   .قراءا واالستفادة منهال ةإلكترونيفرها على وسائط تو مع ،يف العاملوإيصاهلا إىل أبعد نقطة 

 إىل ما ها ما ادخلوهلعل تبين املكتبات اجلامعية إلفرازات ونتائج تكنولوجيا املعلومات و
ري اإللكتروافتراضية ري اإللكتروافتراضية فما هي مظاهر وجماالت تأثفما هي مظاهر وجماالت تأث. يسمى بالواقع االلكتروافتراضي من بابه الواسع

؟ وإىل أي مدى ميكن هلذه األخرية  أن ؟ وإىل أي مدى ميكن هلذه األخرية  أن ركزية جلامعة فرحات عباس بسطيفركزية جلامعة فرحات عباس بسطيفاملامل  على املكتبةعلى املكتبة
  ؟ ؟  اجلديدة اجلديدة البيئة التكنولوجية البيئة التكنولوجية هذه هذهتندمج داخلتندمج داخل

 .6.1.1 
v  ؟واالتصاالت ما هو واقع املكتبات اجلامعية اليوم على ضوء وسائل تكنولوجيا املعلومات 
v  ؟  املكتبات اجلامعية اجلزائرية ما هي مظاهر البيئة اإللكتروافتراضية يف  
v    جلامعية جلامعة فرحات عبـاس  ااملركزية املكتبة ب  تطبيق املظاهر اإللكتروافتراضية  ما هو واقع

 بسطيف؟
v    النتائج اليت ميكن للمكتبة اجلامعية أن جتنيهـا مـن وراء دخوهلـا الواقـع                و ما هي الثمار

 االلكتروافتراضي؟ 
v  ؟  يف عامل الغديةما هي آفاق املكتبات اجلامع  

 .7.1.1 
v       احلاصلة يف جمـاالت    علومات تسعى إىل مسايرة التطورات      إن املكتبات اجلامعية كأي نظام م

 .املعلومات مع تشبثها باجلانب التقليدي املطبوع
v    باملكتبة املركزية اجلامعية جبامعة فرحات عباس بـسطيف تؤسـس           إن املظاهر التكنولوجية 

 .  ئة اإللكتروافتراضيةللدخول إىل البي
v          تتأثر مبظاهر التكنولوجيا احلديثة باعتبارها     إن املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف

 .حمطة لتطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت وانعكاساا
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v    داخل البيئـة اإللكتروافتراضـية     اندماج املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف        إن
 . مع هذه األخريةالقابلية واالستعداد للتعاملمرهون مبدى 

 .8.1.1 
نقل وتوصيل ،  السنوات القليلة املاضية تطورات خطرية على مستويات إدارةشهدت لقد 

املعلومات يف خمتلف القطاعات وااالت، وخاصة ما تعلق باستخدام التقنيات االتصالية احلديثة يف 
املكتبات اجلامعية حبصة األسد بني اهتمامات الباحثني يف هذا املوضوع، من املكتبات، أين حظيت 

 على مدى إفادة املكتبات اجلامعية من كل هذه املتغريات احلديثة، ارتأينا أن نعرض وقوفهم خالل
  :بعضا من هذه الدراسات حىت نقف جليا على أمهها مما خيدم موضوعنا ويكمله

 
تقليص تقليص  اجلامعية اجلزائرية يفاجلامعية اجلزائرية يف دور املكتباتدور املكتبات" حتت عنوان ،"2005 "  منريتيقروسني سةدرا

تناولت هذه . 1" بالشرق اجلزائري بالشرق اجلزائريدراسة ميدانية باملكتبات املركزية اجلامعيةدراسة ميدانية باملكتبات املركزية اجلامعية: : الرقميةالرقمية الفجوةالفجوة
ث أا فضاء يساعد يف عملية التقليص واحلد من اتساع يالدراسة املكتبات اجلامعية اجلزائرية من ح

رقمية، أين عاجل الباحث من خالهلا الفجوة الرقمية بالتعريف والتحليل واإلحاطة وكذا الفجوة ال
ا انطالقا من رقمنة ا مبينا العمليات اليت جيب على هذه األخرية مراع،املكتبة اجلامعية اجلزائرية

باملكتبة  إىل تسهيل استعماالا ،)ةلكترونياإل(قية، إىل نشر املعلومات الرقمية األرصدة الوثائ
 والوثائقية والسهر على التكوين ةلكترونياإل من خالل توفري التجهيزات والربجميات ،اجلامعية

  .املستمر ألخصائي املكتبات واملعلومات
 الدور الذي تلعبه املكتبة اجلامعية اجلزائرية يف إشكالية اإلجابة على  الباحث حاولأين

 من خالل التركيز على اإلحاطة ،ل جمتمع املعلوماتتقليص الفجوة الرقمية والسري قدما حنو دخو
 ومدى مسامهة ،جهتهاابالفجوة الرقمية وتوضيح أسباا ومستوياا وأخطارها وسبل ووسائل مو

املكتبات اجلامعية يف تقليصها انطالقا من مدى توافق خدماا مع ما يعيشه العامل اليوم من 
 وهذا من خالل تطبيق دراسته على .تصاالت احلديثةتطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واال

                                                
  الجامعيـة راسة ميدانية بالمكتبات المركزية     د: ت الجامعية الجزائرية في تقليص الفجوة الرقمية      دور المكتبا .  تيقروسين، منير  1.

  .2005قسنطينة، : قسم علم المكتبات: رسالة ماجستير. بالشرق الجزائري
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 أين خلص يف األخري إىل أن املكتبة اجلامعية اجلزائرية ،جمموعة من جامعات الشرق اجلزائري
 غري أا على ضوء ما هو ،بإمكاا فعال أن تتصدى ملوجة الفجوة الرقمية إذا أرادت ذلك بالفعل

أن يقلص من الفجوة الرقمية بالقدر الذي يقرا إليها بل موجود فإا تبقى جد بعيدة عما ميكن 
املكتبات اجلامعية اجلزائرية إحدى ويغرقها فيها، ولعل دراستنا هذه تأيت يف إطار اإلملام بواقع 

يف هذا الواقع افتراضية، من خالل توضيح درجة اندماجها داخل حميط ودائرة التكنولوجيا اإللكترو
  .هاليت جتنيها من وراء تبنياجلديد وإيضاح الفوائد 

   
 -  املاجستري يف علم املكتبات جبامعة منتوري لنيل شهادة "2001" عنصل ميينه ةدراس
: : والبحث العلميوالبحث العلمي  املعلوماتية يف املكتبات اجلامعية ودورها يف التكويناملعلوماتية يف املكتبات اجلامعية ودورها يف التكوين"حتت عنوان قسنطينة، 

تية  املعلوماإسهامات إشكالية عاجلتن أي، 1"يجليجلجبجب  ــة ميدانية مبكتبة املركز اجلامعي ة ميدانية مبكتبة املركز اجلامعي دراسدراس
 ومدى توفر وتكوين املستفيدين،يف جمال البحث العلمي  وتأثريهاومظاهرها باملكتبات اجلامعية، 

  .احلقل اجلامعيالتجهيزات املطلوبة للمعلوماتية حىت ميكن تطبيقها يف 
علوماتية يف تسهيل  نتائج من بني أمهها التأكيد على دور املإىل جمموعةأين توصلت الباحثة 

 تأكيدها على ضعف بنية التجهيزات يف مكتباتنا اجلامعية إىل إضافة،  يف املكتبات اجلامعية األداء
 وتبادل املعلومات مبرونة ،، نقلتقنيات معاجلةواليت جيب أن تتوفر بالكم الذي يسمح بتطبيق 

لية مبا يسمح بالتكوين اجليد  واعتماد اآل املعلوماتية ااألنظمة مع العمل على تطوير .ويسر
 ومن مت تدريب املستفيدين والتفكري يف تدعيم التعاون مع مكتبات أخرى يف إطار ،للعاملني

 حىت تؤدي املكتبات اجلامعية يف بالدنا الدور املنوط ا يف ظل التطورات ،تشابكي منظم
  .التكنولوجية املتالحقة على أحسن وجه ممكن

إطار تبيان ما وصلت إليه اجلامعة اجلزائرية من تطبيق للتقنية يف  تأيت يف ولعل دراستنا
   .  الباحثة يف رسالتها إليهمكتباا كتكملة ملا توصلت

  

                                                
 ة المركز الجامعيدراسة ميدانية بمكتب :ي التكوين والبحث العلمي في المكتبات الجامعية ودورها فالمعلوماتية.  عنصل، يمينة 1.

  .2001قسنطينة، :  قسم علم المكتبات: رسالة ماجستير.بجيجل
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املكتبة اجلامعية ترف تكنولوجي أم خيار املكتبة اجلامعية ترف تكنولوجي أم خيار " بعنوان ،"2005" كمال بطوش .د دراسة 

 وإدراج ، من حيث التعريف ااالفتراضية الباحث إىل موضوع املكتبةفيها ، أين تطرق 1"مستقبليمستقبلي
 مع تناوله منوذج تصوري للمكتبة ،لكتروينمراحلها وخصائصها واالنتقال إىل التخزين اإل

 مث خلص .هاتطويرنية االفتراضية  للمكتبات وسبل االفتراضية، ومهام أمينها ومعوقات إدخال التق
من القيام ا حىت ميكن السري حنو تطوير يف األخري إىل سرد جمموعة من اإلجراءات اليت البد 

لدعم احلكومي الالزم حلوسبة املكتبات وإعداد الربجميات ، كتقدمي امكتبات افتراضية جزائرية
الت التعاون مع نظم وشبكات ا مع بناء الشبكات املعلوماتية الوطنية وتطوير جم،املناسبة لذلك

دعم االتصال الدويل و والتدريب عليها، ةلكترونياإلت يزا خمتلف التجه اقتناء املعلومات العاملية يف
  .اإلنترنتبشبكة 

 ولعل وقوفنا على هذه اإلجراءات ومقارنتها مع الوضعية الراهنة على مستوى املكتبات 
 البلوغ إليه، فرغم الرغبة يف تبين ا نأملرق الشاسع بني ما هو موجود ومفظ ال نالح،اجلزائرية

 الواقع إال أن كل احملاوالت الزالت تفتقر إىل قابلية التطبيق، ألا الفكرة وتطبيقها على أرض
  .للمؤشرات املقدمة نظريا عند طرح املشروعدائما تصطدم بالواقع الذي يعطي نظرة مغايرة 

 
: : املكتبات اجلامعية يف ظل جمتمع املعلوماتاملكتبات اجلامعية يف ظل جمتمع املعلومات"بعنوان ، "2002 "  فردي خلضرالباحث دراسة
 عاجل الباحث موضوع املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف ظل جمتمع  أين.2" مع التحديات مع التحدياتحنو التكيفحنو التكيف

 مدعما رأيه بتنبؤات ،لتيار الذي يرى بزوال املكتبة اجلامعية بطابعها التقليديل ، فعرضاملعلومات
كما تطرق إىل عرض التيار الذي يؤمن مبكانة املكتبات اليت تكتسب ،ت بزوال املكتبا"النكستر"

 بأن "ريين" انطالقا من قول ،وتدعم وجودها أكثر انطالقا من اكتساا وسائل التكنولوجيا احلديثة
مث عرض جمموعة من املؤشرات اليت  . حاجة قبل كل شيء إىل مكتيب جديد يفاإلنترنتشبكة 

                                                
. 2ع،2مج. مجلة المكتبات والمعلومات. ترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي: المكتبة الجامعية الجزائرية. بطوش، كمال 1.

  .2005قسنطينة، 
. مجلة المكتبات والمعلومات. تكيف مع التحدياتنحو ال: المكتبات الجامعية في ظل مجتمع المعلومات.  فردي، لخضر.2

  .2002قسنطينة، . 2ع،1مج
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، اتا قطاع املعلومر ستجابة املكتبات اجلامعية إىل التطورات التكنولوجية اليت مياتبني مدى 
 إىل تعميم ، احلوسبة، انطالقا من تعميمذلك وفقا لإلمكانات املادية والبشرية لكل مكتبة جامعيةو

ا إلكتروني إىل نشر الرسائل اجلامعية ، وإحداث هياكل خاصة بالوسائط املتعددة،اإلنترنتخدمات 
ة على ما متلكه من مع التركيز على التكوين، مما يعكس مدى اجيابية فكرة اعتماد املكتبات اجلامعي

  . مع ضرورة الدعم من اجلهات الوصية عليها، املستوى املطلوب حىت ترتقي خبدماا إىل،إمكانات

 
 وانترنت يف  وانترنت يف ةةلكترونيلكترونياإلاإلاملعلومات املعلومات "حتت عنوان  ،"2001 "اللطيف صويفعبد .د.أدراسة 

امعية، من خالل التطرق إىل اخلدمات  يف املكتبات اجلاإلنترنتعاجل يف فصله اخلامس ، 1"املكتباتاملكتبات
العمل عن و ، يف املكتبات اجلامعيةاإلنترنتعن استغالل مناذج و، واملكتبة اجلامعية، ةلكترونياإل

 ،اإلنترنت  والتكوين لعامل،اإلنترنت يف عامل كما تعرض لدور املكتبيني بعد وفوائده يف املكتبات،
من املقترحات حىت تدخل مكتباتنا اجلامعية عامل وعة م نتائج صاغ على ضوئها جمإىلأين خلص 

 باجلامعة اإلنترنت من خالل ضرورة تدعيم ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من بابه الواسع
مجيع العوائق اإلدارية والبريوقراطية لتمكني ختطي الدعم احلكومي ورفع مستوى اجلزائرية و

 وتنظيم دورات تدريبية ونشر أدلة ،وسائط على اخلطستعمال املباشر لالنترنت والالالباحثني من ا
    . مع رفع قدرة اخلطوط املوجودة وزيادة سرعتها يف نقل املعلومات،اإلنترنتحول استعمال 

 
أين  .2"تتاملكتبات يف جمتمع املعلومااملكتبات يف جمتمع املعلوما"عنوان ب ،"2003" عبد اللطيف صويف.د.أدراسة 

تمع املعلومات من حيث التركيز على مظاهر وشروط االنتقال إىل تطرق إىل انتقال املكتبات إىل جم
 يف ةلكترونياإل مث عرض إىل املعلومات ،يف هذا االع اإلشارة إىل املشروع األملاين  م،هذا اتمع

ليه هو أن وما خلص إ. املكتبات اجلامعية وما تالقيه هاته األخرية يف هذا امليدان من حتديات
 من حيث ضرورة امتالك ،ية العربية البد هلا من إعادة النظر يف بنيتها التحتيةاملكتبات اجلامع

 كما عليها أن ،إمكانات مادية معتربةو والتدريب نإمكانات وأدوات وموارد بشرية عالية التكوي

                                                
  . 2001 منشورات جامعة منتوري،:  قسنطينة. في المكتباتالمعلومات اإللكترونية واإلنترنت. صوفي، عبد اللطيف . 1
  . 2003، ى الهددار: عين مليلة. المكتبات في مجتمع المعلومات.  صوفي، عبد اللطيف. 2
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 ألا أمام ،متتلك ثقافة املواجهة بروح إجيابية وعزمية صلبة حىت تتمكن من رفع هذه التحديات
  .)أن تكون أو ال تكون( ية ريقضية مص

 
اخلدمات املرجعية يف اخلدمات املرجعية يف املراجع الرقمية واملراجع الرقمية و" بعنوان ،"2004" عبد اللطيف صويف.د.أدراسة 

 وتكنولوجيا اخلدمات املرجعية عاجل فيها موضوع املراجع الرقمية، حيث .1"املكتبات اجلامعيةاملكتبات اجلامعية
ناول مستقبل املكتبات الرقمية وحاجات  ويف الفصل الثالث من دراسته ت.والتخطيط للمستقبل
 اجلامعية أن ىل نتيجة مهمة مفادها أن على املكتبات، ليخلص يف األخري إاملكتبيني واملستفيدين

 ،نفاق تشمل مجيع أنواع املواد املعلوماتية والتجهيزات واللوازم األخرىتضع سياسة حكيمة لإل
ثبت  ألن هذه األخرية مل ت،قط على سبل الرقمنةمع احلرص على تبويب امليزانية وعدم االعتماد ف

أي البد من وضع قاعدة شاملة ، ختزين املعلومات على املدى البعيدبعد جدارا بالنسبة للحفظ و
ومتينة بالنسبة لألعمال الورقية مث يأيت التفكري بعد ذلك يف مواكبة عصر الرقمنة، هذا دون إغفال 

  .ل املنظومة اجلامعية الواحدة وخارجهاعامل التعاون بني املكتبات يف داخ
 تتعلق بالتنظيم التقليدي ،واملالحظ يف هذه الدراسة هو أن الباحث طرح فكرة جد هامة

 الذي ال جمال فيه للخلط ، االفتراضيلكتروينللمكتبات قبل التفكري يف االنتقال إىل الشكل اإل
لتكوين والتأهيل اجليد ألخصائي والعشوائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على ا

  .املراجع حبكم أنه أول املعنيني بالتغيري

 
  حتمية حتمية::املكتبة اجلامعية العربية يف ظل جمتمع املعلوماتاملكتبة اجلامعية العربية يف ظل جمتمع املعلومات"بعنوان  ،كمالبطوش .دراسة د

مع عاجل الباحث يف هذه الدراسة املكتبة اجلامعية عشية جمت .2"مواكبة الثورة التكنولوجية الرقميةمواكبة الثورة التكنولوجية الرقمية

                                                
  .2004دار الهدى، : عين مليلة .المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية. صوفي، عبد اللطيف . 1
      .]على الخط[.  التكنولوجية الرقميةالثورةحتمية مواكبة : المكتبة الجامعية العربية في ظل مجتمع المعلومات. بطوش، كمال .2
  http://doc.abhatoo.net.ma/img/doc/nadi/38.doc     :ح على الرابط التالي  متا.12/2005/ 22تمت الزيارة يوم   
  
   
  
  

http://doc.abhatoo.net.ma/img/doc/nadi/38.doc
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 ، وتطرق إىل إشكالية دوافع االنتقال من جمتمع املعلومات إىل جمتمع التكنولوجيا الرقمية،املعلومات
درج إىل عرض أهم الدوافع كضعف محاية املعلومات وأشكال القرصنة وانعدام حقوق أين 

ات اجلامعية  مث تطرق إىل حتمية التكنولوجيا الرقمية يف املكتب،ة وغياب التشريعات القانوني،املؤلف
 وإمكانية فتح اال أمام الوصول املباشر ،انطالقا من كوا تساهم يف عقلنه استغالل احليز املكاين

 . وتطوير األداءةدودي، وصوال إىل حتسني املرإىل املعلومات وضمان خدمات موضوعية وآمنة
بة اجلامعية العربية تسعى خبطى بطيئة وغري مستقرة حنو التفاعل مع توخلص يف نتيجة حبثه أن املك

تمع الرقمي، لذا رأى أنه البد من كسر هذا احلاجز النفسي والسعي الستغالل الطاقات الكامنة ا
  . وتدريب اإلطار البشري املؤهل ملواكبة تطورات هذا العصر،للمكتبة اجلامعية

 غري أن املميز فيها وما اجتمعت عليه ، القالب نفسهإضافة إىل عدة دراسات كلها تصب يف
متحكمة يف الشكل املكتبات أن تكون هو  أو العاملي ،ريب، العمن نتائج سواء على املستوى احمللي

 وأن تكون هناك سياسة معلومات واضحة ختضع ملبادئ اإلدارة العلمية ، عليهةالورقي املتوفر
 ،لتركيز خاصة على اقتناء التجهيزات التكنولوجية الضرورية مع ا،)التخطيط والتنظيم والرقابة(

لتعاون والتنسيق على أوسع نطاق  إىل ا إضافة،ني واملستفيدين يف الوقت نفسهوالتدريب للعامل
 . التجارب والدراسات اإلستراتيجية على املدى البعيدملدون إغفال عا

2.1 
: املكتبات اجلامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية"ظرية حول موضوعنا للمعلومات النتدعيما 

مت االعتماد على دراسة . "دراسة ميدانية باملكتبة املركزية اجلامعية جلامعة فرحات عباس بسطيف
 املكتبة ا مت الوقوف على حالةم من خالهل،حظةال باعتماد أداة املقابلة وأداة املحالة هذه األخرية

  :نوضح ذلك من خالل. دراسة عن كثبموضوع ال

1.2.1 
وذلك بتسليط الضوء على حالة املكتبات  ،منهج دراسة احلالة هذه على دراستنا يف اعتمدنا

من حيث حالتها العامة كمكتبة جامعية تقوم ، اجلامعية اليوم وباألخص املكتبة موضوع الدراسة
كتبة حتاول تدارك ما تنتجه التكنولوجيا احلديثة لإلفادة منه وكم،  من الباحثنيمعينةشرحية  خبدمة

ما جيب أن يكون إذا  ومع التركيز على إبراز ما هو كائن، البحثي وأثناء أداء واجبها األكادميي
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، إضافة إىل التركيز على حماور،  هذاأرادت حقيقة اإلفادة من تكنولوجيا الواقع االلكتروافتراضي
اليت وذلك بتحليلنا للنتائج  ،التغيري على املدى القريبابلية مكانات قومؤشرات وإ، وحيثيات

 وقد اعتمدنا على طريقة الدمج من خالل ."املقابلة "ت انطالقا من أداة مجع البياناإليها ناوصلت
  . اجلمع بني اجلانب النظري والتطبيقي للدراسة

2.2.1 
عن الظاهرة املدروسة على أداة املقابلة كأداة أساسية نتيجة مت االعتماد يف مجع البيانات 

  :  ودعمناها بأداة املالحظة نتطرق بالتفصيل هلما فيما يلي،لطبيعة الدراسة

1.2.2.1 
 واليت تعترب يف نظر معظم ، كأداة رئيسية جلمع البيانات املقابلة على يف دراستنا هذهاعتمدنا

  .رغم ما يعترضها من مشاكل وعراقيل،  املالئمة يف مجع املعلوماتاألدواتالباحثني واملنظرين من 
فهي ،  األخرى األدواتدون غريها فالقتناعنا أا األهم بني باقياألداة  هلذه اختيارنامت  وإذ 

، وهلا أمهية كبرية يف مجع بيانات وحقائق مرتبطة بواقع معنيمالئمة للحصول على معلومات و
فهي تستخدم يف ، مة الختبار الفرضيات يف البحوث التربوية واالجتماعية والنفسيةالبيانات الالز

فجمع البيانات واملعلومات عن إدراك . لنشاط املختلفةاملهن واالجتاهات وأنواع ا دراسة الكثري من
دوافعهم ومشاعرهم وخططهم للمستقبل وغري ائدهم وميوهلم ومواقفهم واألفراد واجتاهام وعق

  . للحصول على معلومات كافية ودقيقةاملقابلة لها أمور تتطلب دراستها استخدام ذلك، ك
عالقة ديناميكية وتبادل لفظي بني شخصني أو أكثر، فهي أداة هامة  أا املقابلةوتعرف 

وعة م وهي تتكون يف أبسط صورها من جم،للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية
اليت يقوم الباحث بإعدادها وطرحها على الشخص موضوع البحث مث يقوم من األسئلة أو البنود 

  . 1بعد ذلك بتسجيل البيانات
  
  

                                                
 .247 .ص. 2000لنشر والتوزيع، لدار المسيرة : عمان. 1ط .مناهج البحث في التربية وعلم النفس .محمد ملحم، سامي .1
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حمادثة موجهة يقوم ا فرد مع فرد آخر أو أفراد  " عبد اهلادي على أافتحيويعرفها حممد 
بني  وبلة أو أا عبارة عن تبادل لفظي يتم بني القائم باملقا،آخرين الستغالهلا يف حبث علمي

  .1"املبحوث
دد البحث املعني وتعترب ، ترتبط جبمع بيانات حت جادة موجهة حنو هدف حمددحمادثةكما أا 

 حيث تساعد يف احلصول على معلومات عن ،من أكثر أساليب مجع البيانات إنتاجية وفعالية
 املقابلة على  وبذلك تشمل،احلاالت واألوضاع اليت قد ال تكون مسجلة يف املستندات والوثائق

 احملادثة اليت تتم بني شخصني أو أكثر يف موقف معني، واملقابلة ألجل حتقيق ؛حمورين أساسيني
  .2هدف معني يرتبط بالبحث العلمي

على أساس درجة مرونة موقف "  بني أنواع املقابالت على املقابلة املقننةمن واعتمدنا
  . 3" باألسئلة اليت حددت مسبقاً لكي توجه لألفرادتكون حمددة حتديداً دقيقاً وترتبط إذ ،املقابلة

  : املقابلة املقننة اليت مت االعتماد عليها من احملاور التاليةأسئلةوتتكون 
  .املكتبة اجلامعية اجلزائرية كنظام معلومات :احملور األول
  . مظاهر البيئة اإللكتروافتراضية :احملور الثاين

  . التأثريات واالنعكاسات:اجلديدة ااجلزائرية والتكنولوجياملكتبة اجلامعية  :احملور الثالث
  .واألبعاد التحديات :اندماج املكتبة اجلامعية اجلزائرية داخل البيئة اإللكتروافتراضية :احملور الرابع

 مبجموع ستة عشر سؤاال، ومبا يعادل أربعة أسئلة يف كل فرعية إىل أسئلة قسمنا هذه احملاور
املستقبلية  واآلفاقال عام يف األخري ختمنا به مقابلتنا حىت نعرف التوجهات  إضافة إىل سؤ،حمور

  . اليت يرجى الوصول إليها على ضوء تكنولوجيا الواقع االلكتروافتراضي الذي يعيشه عامل اليوم
  
  

  

                                                
  .    2003الدار المصرية اللبنانية، :  القاهرة.1ط. البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. عبد الهادي، محمد فتحي 1.
 .172. ص  

 .151. ص .1995المكتبة األكاديمية، : القاهرة. 1ط .أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية. الهادي محمد، محمد 2.

 .153. ص. المرجع نفسه .3
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2.2.2.1 
الباحث يف ها إىل درجة كبرية من تأثري شخصية الباحث وميوله، فوتتميز املالحظة خبلُ

 إذ تعين املالحظة أن الباحث يسجل مالحظته بدون ؛املالحظة يسجل الواقع الذي يراه يف الطبيعة
  .1استخدام قائمة أسئلة أو غري ذلك من الطرق

 اخلطوة األوىل يف البحث العلمي ألا توصل الباحث  "كما يعرفها سامي حممد ملحم بأا
ه ونظرياته، فهي االنتباه إىل ظاهرة أو حادثة معينة أو شيء  احلقائق ومتكنه من صياغة فرضياتإىل

  .2"ما دف الكشف عن أسباا وقوانينها
 حىت ندعم النتائج املتوصل إليها، ،ولقد مت اعتمادنا على أداة املالحظة إىل جانب أداة املقابلة

شكلة واإلحاطة ا إضافة إىل طبيعة الدراسة اليت تتطلب مثل هذه األدوات للوقوف على حقيقة امل
على أرض الواقع، ومن مت تقدمي معلومات موثوق ا، أو على األقل جتعل الباحث مطمئنا من 

       . وقيمتها علمياالنتائج املتوصل إليها سلبية كانت أم إجيابية، مما يدعم أكثر موضوعية الدراسة

3.2.1  
العلمية أو ف الزمنية،اجلغرافية، اللغوية، البشرية،  احلدودب ءاًبدتتمثل يف جمموعة من احلدود،   

  : ليي إال أننا سنشري فقط إىل ثالث حدود كما، الفوارق يف الدرجات العلمية تمع الدراسة

1.3.2.1 

 تها فرحات عباس بسطيف ممثلة يف مكتب تتمثل احلدود اجلغرافية لدراستنا هذه يف جامعة
وذلك كوا ترتبط مباشرة بالبيئة اإللكتروافتراضية أو ، كميدان خمصص لتطبيق دراستنا املركزية

وارد التكنولوجية اليت  إىل امل إضافة،من حيث الوسائل اليت تتوفر عليها، الظاهرة املراد دراستها
  .توجد ا
  
  

                                                
 .114. ص. 2001هضة العربية، دار الن: القاهرة .إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه. مرسي عطية، الطاهر 1.

 .226 -225 .ص. المرجع السابق. محمد ملحم، سامي 2.
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2.3.2.1   
   ني املباشرين على املصاحل األساسية للمكتبة جمال  احلدود البشرية لدراستنا املسؤولوتشتمل

  . والعينةجمتمع الدراسةكما سيأيت تفصيل ذلك يف . الدراسة

3.3.2.1 .  
 ، وتتمثل يف املدة الزمنية اليت يقضيها الباحث يف دراسة الظاهرة من بداية حتديد موضوعه

ومتثيلها يف ،  إىل مرحلة مجع البيانات وحتليلها، العينةإىل غاية اختيار الوسيلة املراد تطبيقها على
هذا  ث دامت دراستنا حوايل عشرة أشهر، حي،شكل أعمدة بيانية أو دوائر نسبية والتعليق عليها

وهنا يف . من جهة، ومن جهة أخرى هي ما يتعلق باحلدود اليت عاشتها وما زالت تعيشها الظاهرة
 فرحات عباس بسطيف  من حيث ما  جامعةة من مسرية مكتبةدراستنا نقصد ا السنوات األخري

  .اكتسبته يف هذه املرحلة وما كان جيب أن تستفيد منه أو تتجنبه

4.2.1  
امعة فرحات عباس بسطيف جلاملركزية اجلامعية  املكتبة صلي هلذه الدراسة هياتمع األ

  .ولني والعاملني عليها من املسؤمبصاحلها املختلفة والقائمني
نظرا الرتكاز دراستنا على املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس، وبالضبط على جمموعاا و

 فإننا ديدة، من حيث حداثتها وإمكانيات انتقاهلا إىل البيئة التكنولوجية اجل،وأجهزا وأقسامها
مكتبة جامعة فرحات دراسة حالة  ممثلة يف أن تكون الدراسة ـ أعالهكما هو موضح ـ اارتأين

مباشرين على أعمال املكتبة، أربعة مسؤولني ىل ف من خالل توجيه أسئلة املقابلة إعباس بسطي
 متت  مقننة متضمنة ألسئلٍةقابلةوأجرينا معهم م ، من بني جممل العاملني اهمرناحيث اخت

 إمكانيات املكتبة على  على أساس اطالعهم الفعلي،صياغتها مبا يتماشى واحملاور الرئيسية للدراسة
 ،أجهزا وجمموعاا واألنظمة والربجميات الوثائقية اليت تعتمدها يف معاجلة جمموعاامن حيث 

وتقدميها جلمهور املستفيدين منها من جهة، وكون كل فرد منهم مكلف بقسم من أقسام املكتبة 
  :من جهة أخرى، حيث نوضح ذلك يف اجلدول التايل
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   في المقابلة في المقابلة المستجوبين المستجوبينفرادفرادباألباألجدول خاص جدول خاص  :)01(جدول رقم 

  

  التخصص  المستوى  المهنة
األقدمية في 
  المنصب

األقدمية في 
  المكتبة

حمافظ 
  رئيسي

الدبلوم العايل للمكتبيني، 
   سنة26  سنة 15  علم االجتماع  ليسانس يف علم االجتماع

حمافظ 
  املكتبة

علم تقين سامي يف 
، تربصات داخل املكتبات

  نوخارج الوط
   سنة25   سنوات06  علم املكتبات

 رئيس
مصلحة 
  املعاجلة

ليسانس يف علم االجتماع، 
تربصات داخل وخارج 

  الوطن
   سنة26   سنة26  علم االجتماع

قسم  رئيس
  سنة 16   سنوات08  علم املكتبات  تقين سامي يف علم املكتبات  االقتناء

    

 على ى األقسام املختلفة للمكتبة عل العمال املوزعني، بني أفراد العينة املختارةمنكما كان 
 نتطرق إليها يف املقابلة  حىت نكمل النقائص اليت مل، على نشاطام املالحظة أداةسبيل استخدام

من جهة، ولندعمها أيضا من حيث مالحظة طريقة العمل يف امليدان حىت نضفي على دراستنا 
  .صبغة املوضوعية من ناحية أخرى

3.1 
 مصطلحني جديرين بالتعريف والتدقيق نالحظ يف موضوعنا هذا التمعنن خالل م 

  . ومها املكتبات اجلامعية والبيئة اإللكتروافتراضية،واإلحاطة
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1.3.1  
وهي يف جمملها تعرف ،  مبختلف أنواعهااجلامعات على مستوى املتواجدةنقصد ا تلك  

ذلك لتقدم اخلدمات ، أو جمموعة مكتبات اليت تنشأ ومتول وتدار من قبل اجلامعةاملكتبة "على أا 
  .1"املكتبية للطلبة واملدرسني والعاملني يف هذه املؤسسة عن طريق توفري ما يلزمها من معلومات

 والثقافية اليت دف إىل خدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي العلمية املؤسسات  «أو
 وتشمل مكتبات الكليات واجلامعات واملعاهد العليا واملكتبات األخرى ،موم الباحثنياجلامعة وع

   2.»امللحقة مبؤسسات التعليم العايل 
ية جامعية البد منها حىت حتقق أي مؤسسة لِّ خأو املكتبة اجلامعية على أا وحدة عرفتكما 

واملسؤولية بالنسبة للمجتمع الذي  جامعية أهدافها كمؤسسة تعليمية على درجة عالية من األمهية 
تعترب املكتبة اجلامعية الشريان الرئيسي الذي يغذي وميول   « من طلبة وباحثني وأساتذة، إذ ،ختدمه

ال ، سواء كانت هذه األهداف يف جمراد الوصول إليها من طرف اجلامعةأهداف وأغراض ي
  .3»  مواد املعرفة املختلفة، وذلك من خالل ما توفره منالتدريس أو يف البحوث العلمية

 ورفع ، اجلامعية بفروعها املتعددةالدراسة برامج خلدمة « اجلامعيةاملكتبات كما وجدت 
 كما تقوم خبدمة األساتذة والباحثني واإلدارات ،املستوى الثقايف لطلبة اجلامعات واملعاهد العليا

 ،يئة الدراسة :هدفني رئيسيني مها وبذلك تعمل على حتقيق ، ومعاهدها العلميةةاملختلفة للجامع
  .4»  ويئة البحث العلمي

2.3.1.   
وكالمها ميثالن البيئة الفتراضية، وا ةلكترونياإلتني، تركيب بني لفظ عبارة عن هو

  . ية احمللية والواسعةالتكنولوجية للمعلومات بوسائلها ووسائطها وأشكاهلا االتصال

                                                
 . 49 . ص.1980 ، جمعية المكتبات األردنية:عمان. المدخل إلى علم المكتبات .، أنورشوعكر 1.
  .99. ص. 2002دار الوراق، : عمان. المعلومات والمجتمع. ، حسنالوردي زكي 2.
  .24 .ص. ] ت.د[ ،دار الفكر العربي : القاهرة.أثرها الثقافي، االجتماعي، التعليمي :باتلمكتا. سعيد أحمد، حسن 3.

 .102. ص .2001، يرجامعة منتو: قسنطينة.  والمعلوماتمدخل إلى علوم  المكتبات. صوفي، عبد اللطيف .4
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 أقراص مدجمة وأقراص من ،اإلكتروني فيشمل كل ما هو منتج ةلكترونياإلبة ملصطلح بالنسف  
تنظيم ، حتليل،  املستعملة يف جتميعةلكترونياإل وغريها من أشكال الوسائل بسيمليزرة وحوا

  .اإلكترونيلومات وخزا وتوزيعها املع
 أو منتجات ذات ،تننترل شبكة اإل كل ما يقدم افتراضيا من خالتعينأما االفتراضية فهي   

 مبا تشمله من مراكز وبنوك معلومات أبعاد خمتلفة كاملنتجات ثالثية األبعاد ورباعية األبعاد
  .ومكتبات افتراضية وجامعات عن بعد

هي امتداد منطقي للتقدم التكنولوجي و، (Virtual Reality) البيئة الواقعيةعليها  يصطلحكما 
 ،ها من خالل احلاسوب حبيث متكن املستخدم من التفاعل معهافهي بيئة يتم إنتاج". للحاسوب

 أو باملشاركة ،سواء كان ذلك بتفحص ما حتتويه هذه البيئة من خالل حاسيت البصر والسمع
لبيئة واقعية أو  (Simulation) فهي عملية حماكاة. والتأثري فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير

الل اإلمكانات اليت توفرها التكنولوجيا احلديثة باستخدام خيالية يتم تصورها وبنائها من خ
 إلنتاج مواقف حياتية تشد من يتفاعل معها وتدخله ،الصوت والصورة ثالثية األبعاد والرسومات

تتفاوت درجات التفاعل الذي ينتج عن معايشة البيئة االفتراضية من جمرد تأمل ما  و،1"يف عاملها
 من التأثري على هذه احملتويات سواء بالتغيري أو التعديل نا إىل تفاعل ميكن،ة مما حتتويه هذه البيئناحول
  . بالزيادة أو النقصانفيها

فيها يشعر املستخدم بالتواجد يف ، فالبيئة االفتراضية مبثابة بيئة مبتكرة بوساطة الكمبيوتر"
ة واليت ال توجد يف حيث يتيح للمتعلمني درجة من التفاعلي، املوقف الفعلي لتعلم خربة بعينها
  .2"برامج الوسائط املتعددة التقليدية

اليت تعترب ليس و ، البيئة االفتراضيةها إذ من آثار، هذا الواقعإنتاجنترنت دور كبري يف ولإل
أحد مظاهر الثورة االتصالية احلديثة، غري أن هلذه الثورة آثارا اجتماعية ونفسية وثقافية سوى 

 ي تتم فيما يطلق عليه الواقع االفتراضعل أبرزها ما يتعلق باملمارسات اليتل ،ومعرفية بالغة األمهية

                                                
  :متاح على الرابط التالي. 02/08/2005  يوم تمت الزيارة ]. على الخط [.البيئة االفتراضية والتعليم.  علي،زهدي شقور 1.

http://www.almualem.net/maga/a1069.zuhdi4@yahoo.com. html  
   .371.ص. 2004عالم الكتب، : القاهرة. 2.ط .تتكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاال . عبد الحميد زيتون، كمال2.

http://www.almualem.net/maga/a1069.zuhdi4@yahoo.com
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 أكادميي ة أن ينعقد مؤمترا يضم ثالمثائاإلنترنتفقد أصبح اليوم ممكنا بفضل شبكة ".الظاهري
  .1"ملناقشة أحد املوضوعات السياسية أو االقتصادية دون أن جيتمعوا بالفعل

تعددة قائمة على الكمبيوتر مع وجود مستوى عال من  بيئة لوسائط مةإذن فاالفتراضي
وهو يتسم مبجموعة خصائص من ،  املستخدم مشاركا يف العامل االفتراضيححيث يصب. التفاعلية

  2:ومن جممل هذه اخلصائص،  تطوير خدمة املكتبة ومن مثة تغري شكلها وامسها يفشأا أن تساهم
v تلك اخلربة احلقيقية يف بيئة الواقعحتاكي اخلربة يف بيئة اصطناعية: حملاكاةا .  
v م يف عامل حقيقي: االستغراقويعين أن يستغرق العامل االفتراضي املستخدمني فيشعروا وكأ.   
v تشري إىل التفاعل القائم بني املستخدمني والشخصيات وتلك األشياء اليت تتواجد يف : التفاعلية

  .االفتراضيالعامل 
جمموعة أشياء يتعامل معها الطالب وكأا حقيقة ولكن "معية هي واالفتراضية يف املكتبة اجلا

. يف احلقيقة هي أشياء مفترضة للتعبري عما يريده املتعلم ويتمناه من خالل حتريكه هلذه األشياء
والتعامل معها ومعاجلتها مع اإلحساس بأنه يعاجل واقعا حقيقيا وليس افتراضيا فيمكن االستفادة 

  .3" خاللهوحتقيق املستحيل من
 وهو الشخص القادر -فمن خالل اخلصائص الثالثة املذكورة أعاله ميكن للطالب اجلامعي

 أن يستغل فضاءات االتصال الالحمدودة يف التعبري عن احتياجاته وإمكاناته، -على جماراة ذلك
من  بالعامل اخلارجي عن بعد ويف وقت قياسي، مما ميكن من استثمار ذلك يف اإلفادة لواالتصا

 وبالتايل إتاحة ،خدمات املكتبات اجلامعية العاملية، وتوظيفها على نطاق املكتبات اجلامعية احمللية
الفرصة جلميع فعاليات اتمع من اإلفادة من نتائج تطبيق التكنولوجيات احلديثة يف املكتبات عامة 

  .   واجلامعية منها على وجه اخلصوص
  
 

                                                
         .2002 دار نهـضة مـصر للطباعـة،       :القـاهرة . 2.ط.  نقديـة عربيـة    رؤية: المعلوماتية وحضارة العولمة  . السيد، ياسين 1. 
  . 247 .ص
  . 372 -371. ص .المرجع السابق.  عبد الحميد زيتون، كمال2.
  .368 .ص .المرجع نفسه 3.
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لقد ولّى زمن احلديث عن املكتبة اجلامعية كمجرد مكان حلفظ اموعات التقليدية من 
الكتب واالت وإتاحتها للقراء، فهي اليوم تعترب مركزا معلوماتيا خبدماا املتنوعة اليت تقدمها، 

 ا، منالتكنولوجيووسائل االتصال ة املترابطة فيما بينها باستثمار وبأقسامها وفروعها املختلف
البشرية والتكنولوجية   فاملكتبة اجلامعية بإمكاناا املادية،حواسيب وشبكات وبرجميات وثائقية،

 والتحليل يف هذا ح وهذا ما سنتطرق إليه بالشر،ميكن أن نسميها حبق نظاما معلوماتيا حديثا
    .الفصل حماولني الوقوف على واقع مكتبتنا جمال الدراسة ضمن هذا السياق اجلديد

1.2.  
وأمام هذا الكم ، ت املرات عما كان عليه يف السابقمئا تضاعف قد العلميةإن حجم املعرفة 

 من أصبحاإلنسانية العلمية اليت تزداد ختصصاا واللغات اليت تنشر ا  اهلائل من املعلومات واملعرفة
هاز بوظيفة ج  أن تقوملزاما عليهاأصبح  و تلم بكل ما ينشر،املكتبة اجلامعية أن الصعب على

هيئة التدريس  ما خيدم احتياجات أعضاء املعلومايت  من هذا الفيضياملعلومات املتطور الذي ينتق
وحتليل واسترجاع املعلومات  أن تواكب خدمات التوثيق والتصوير والترمجة ووالباحثني والطلبة،

  .املكتبية يف خمتلف اخلدماتبإدخال التقنيات احلديثة 

1.1.2 
 معلومايت ارتأينا أن نقدم معلومات عامة عن ماهيتها من حيث كنظاموحىت نقدم املكتبة 
  .لتركيز على املكتبة جمال الدراسةمع اوأنواعها، التعريف واللمحة التارخيية 

1.1.1.2 
 اليت يتم عن طريقها تقييم اجلامعات العصرية األساسية املعايري أحد األكادمييةبات تعد املكت 

تستمد وجودها وأهدافها من فهي  ، والدولية، الوطنية،واالعتراف ا على املستويات األكادميية
 وخدمة، والبحث، اليت تتركز يف التعليم  وبالتايل فإن أهدافها هي أهداف اجلامعة،اجلامعة ذاا

  . اتمع وتزويده باملتخصصني والفنيني واملهنيني يف كل ااالت
 ،دراسات عليا وطلبة ، مرحلة جامعية أوىلة عناصره من طلببكل ختدم جمتمع اجلامعة «فهي 

، فضال عن امتداد خدماا حبيث تشمل أيضا الباحثني من خارج وأعضاء هيئة التدريس
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بناء مكتبة حديثة وتزويدها بكل الكتب وسدها للنقص إن  « :حسنييقول طه  إذ .1»  اجلامعة
  .2»  خري عندي من بناء جامعة،الذي يعانيه الطلبة

 مدجمة ضمن ، وهي من خدمات اجلامعة، استقالل قانوينذاتليست « اجلامعية املكتباتف  
 مثة  ومنتاملعلوماو  مهمتها الرئيسية تركيب وإعطاء قيمة للمعطيات أ،اخلدمات العامة للتوثيق

  .3» إتاحة الوثائق الضرورية لألساتذة والباحثني
 سواء مهمتها أداءمساعدة اجلامعة يف املتمثلة يف  األكادمييةو  أاجلامعية وظيفتهاانطالقا من و

أعضاء و حيث تقدم خدماا للطالب اجلامعيني وطالب الدراسات العليا ،يف البحث أو التعليم
األهداف اليت أنشئت من أجلها واليت تنشط يف ل على حتقيق  فهي تعم،هيئة التدريس والباحثني
فاملكتبة اجلامعية تظل أقرب املرافق خلدمة اتمع األكادميي وتسعى إىل خلق  ،إطارها داخل اجلامعة

 فهي بذلك حتطم ذلك اإلطار الكالسيكي الذي ،األفضل من خالل رسالتها التربوية والتعليمية
 لكن املكتبة اجلامعية اليوم تضطلع مبهام أخرى باإلضافة . للحفظ والتخزينقولبها يف اإلطار املكاين

 ، تتمثل يف املهام واخلدمات مبقاربات تسويقية لتقدمي خدمات فعالة،إىل االقتناء والتجميع واحلفظ
   .4يف أقصر وقت وبأقل جهد وتكلفة ملستفيدين دائمني أو حمتملني دقيقة،

2.1.1.2 
إن مفهوم املكتبات اجلامعية قدمي قدم املكتبات، إذ أا ال ترجع إىل عصر ظهور اجلامعات 

 من أن فبالرغمبعد ظهور وسائل الطباعة وتعاظم شأن الكتب، بل يرجع إىل أبعد من ذلك بكثري، 
 إال أن املكتبات األكادميية ، عشراجلامعات مل توجد مبفهومها احلايل إال مع بدايات القرن اخلامس

ظهرت من العصور األوىل اليت داليونانية كلها كانت حتوي فاألكادمييات ، معارفهاإلنسانن فيها و 

                                                
   المؤتمر  وقائع.مراجعة علمية: االتجاهات الحديثة في شبكات المكتبات الجامعية كمراكز للمعلومات. محجوب محمود، حسناء 1.
  نوفمبر   4 -1القاهرة،  ". ية بين الواقع والمستقبل   تكنولوجيا المعلومات العرب  " تحاد العربي للمكتبات للمعلومات حول      الثامن لال   

  .261.ص. 1999 المصرية اللبنانية، الدار:  القاهرة.1997
 . 1979دار الحريـة للطباعـة،      : بغـداد . المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات    : الكتب والمكتبات .  قنديلجي إبراهيم ، عامر    2.

 .44.ص
3. DANIEL, RENOULT  . LES BIBLIOTHEQUES DANS L´ UNIVERSITE 2. PARIS: cercle de la Librairie,    

1994.p. 52.    
 دراسـة ميدانيـة بجامعـات   : ل المعلومات العلمية التقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائرية     اسلوك الباحثين حي  . بطوش كمال  4.

 .62 -61. ص. 2003 : قسنطينة:علم المكتبات:  دولةدكتوراهأطروحة . قسنطينةوهران، الجزائر و
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هو ابن األكادميية األرسطية كان أن كاليماخوص و خاصة إذا علمنا ،مكتبات بوسائلها املختلفة
   .ملكتبات على أساس أكادميي وهو أول من صنف ا،عمل أمني مكتبة اإلسكندريةي

إال أن املكتبات اجلامعية يف اجلزائر مل تظهر إال بظهور اجلامعات يف العهد االستعماري 
 اليت ،الفرنسي، إذ أن معظم مراكز التعليم والتكوين كانت تعتمد على الكتاتيب والزوايا واملساجد

 العلوم الفقهية والدينية ال  نشركثريا ما كانت حتوي خمطوطات وتقوم مقام املكتبات العامة يف
  1:مرت املكتبات اجلامعية اجلزائرية مبرحلتني أساسيتني مهاغري، أين 

1.2.1.1.2 
، إذ  العاصمةمت تأسيس مدرسة الطب باجلزائر 1857/ 08/ 04مبوجب املرسوم الصادر يف 

 القاضي بإنشاء 20/12/1879بعدها مت صدور قانون كانت النواة األوىل للتعليم اجلامعي باجلزائر، مث 
خلدمة  والعلوم إىل جانب العلوم الطبية والصيدلة ، اآلداب،مدارس حتضريية لتدريس احلقوق

املعمرين، أين مت جتميع هذه املدارس يف جامعة واحدة مبوجب قانون يتضمن تأسيس جامعة اجلزائر 
حلقت أرصدة مكتبة مدرسة الطب باملدارس اجلديدة،  أ1880، وابتداء من سنة 1909/12/30بتاريخ 

أين حتولت املكتبة اجلامعية إىل مؤسسة تليب احتياجات التعليم العايل املشتركة، إذ بلغ رصيدها ما 
 كتاب، غري أن املنظمة السرية العسكرية أقدمت بتاريخ 486361حوايل  1958و 1957بني 

 أين أتت النريان على معظم ،املبىن املركزي للجامعةامعية واجلكتبة امل على تفجري 1962/06/07
 حتويال إىل خارج البالد، أرصدا الوثائقية، وعرفت األرصدة املتبقية خاصة منها املخطوطات

  .خاصة إىل فرنسا

2.2.1.1.2 
ييد شغال الدولة باملهام الكربى كتأسيس اجلامعات وتشانشهدت مرحلة ما بعد االستقالل 
 فلم تعط األمهية الكافية لقطاع املكتبات ككل وخاصة ،املصانع واملدارس واملرافق العامة األخرى

للدور الكبري الذي تلعبه املكتبات اجلامعية يف وذلك لعدم ادراك املسؤولني . املكتبات اجلامعية
اجلزائر وترقيتها إىل ة جلامعمراكز جامعية تابعة  ويف هذه املرحلة مت فتح. التحصيل العلمي واملعريف

 ومع اية الثمانينات .وجامعة عنابة وهران، جامعة قسنطينة، ةجامعات فيما بعد، مثل جامع

                                                
  .80-79 .ص. المرجع السابق .تيقروسين، منير .1
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 صاحبها افتتاح مكتبات جامعية ،ظهرت إىل الوجود جامعات أخرى بعد أن كانت مراكز جامعية
 إىل املبىن الذي هي عليه اآلن  وانتقلت1966مت افتتاحها سنة اليت مثل املكتبة املركزية جبامعة وهران 

، وقد تدعم قطاع التعليم العايل باجلزائر بالعديد من املكتبات اجلامعية مع اية سنوات 1978سنة 
  . نتيجة المتالك معظم واليات الوطن جامعات ومراكز جامعية بكل هياكلها،الثمانينات

لمكتبات اجلامعية بالنسبة لابة النقلة النوعية وال ننسى أن مرحلة الثمانينات كانت مبث
 أيناجلزائرية، حيث تنوعت وتعددت تبعا للتغريات اليت حصلت على املنهج التدريسي اجلامعي، 

سايرت املكتبة اجلامعية كل التخصصات اجلديدة املدرجة، إذ وفرت الدولة مكتبة ختدم كل 
، حسب ختصص جديد مدرج، إىل درجة أن أصبحت الكلية الواحدة حتوي عدة مكتبات

التخصصات املدرسة ا، وأصبحت معظم األحياء اجلامعية حتوي مكتبات تضم جمموعات ختدم 
 مرورا إىل تطبيق تكنولوجيا ،احتياجات قاطنيها من الطالب على اختالف ميوهلم وختصصام

 على خدمات املكتبات اجلامعية اجلزائرية حبلول منتصف سنوات التسعينات تاملعلومات واالتصاال
 ونتحدث عن املكتبة االفتراضية ، املكتبات اجلامعيةملاضي، أين أصبحنا نتحدث عن أمتةن القرن ام

جبامعة األمري عبد القادر  حيث دشنت أول مكتبة رقمية ، واملكتبة الرقمية اجلامعية،اجلامعية
  . عنوان كتاب مرقمن2000 حتوي أكثر من 2006 مارس 04بقسنطينة يف 

3.1.1.2 
 مكتبة على اختالف 750 أكثر من 2002لقد بلغ عدد املكتبات اجلامعية يف اجلزائر حىت سنة 

 . وأعدادها والفئات املستفيدة منها، ونوعية أرصدا، وأحجامها، وأماكن تواجدها،مستوياا
كتبات اجلامعية، يوجد إمجاال مييز أهل االختصاص من املكتبيني واألكادمييني أقساما أو أنواعا للمو

  1:باجلزائر مخسة منها نذكرها فيما يلي

.1.3.1.1.2 
تتمثل يف املكتبات اجلامعية األم إذ ال ختلو أي جامعة جزائرية منها، حبيث جند لكل جامعة 

 ،امعةمكتبتها املركزية اليت تتوىل مهمة اإلشراف على مجيع أنواع املكتبات األخرى املوجودة باجل
 وذلك ألن اقتناء املواد ،لكوا هي اليت متوهلا بالوثائق والكتب ووسائط املعلومات املختلفة

                                                
   علم :  دولة دكتوراهأطروحة. تكنولوجيا المعلومات، أنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث العلمي .بن السبتي، عبد المالك 1.
  .190 - 189. ص. 2002قسنطينة، : المكتبات  
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توظيف وتأطري مهمة وى هذه املكتبة، كما أا تتوىل املعلوماتية يتم بشكل مركزي على مست
 الفنية باإلضافة إىل اجلوانب األخرى املكتبيني وتوزيعهم على املكتبات اجلامعية املوجودة،

 ،هلا فنيال يف اقتراح احللول تساهم املكتبة املركزية بشكل فعا اليت غالبا ما ،والتنظيمية والعلمية
 وتنظيم النشاطات العلمية ،األقسام الكليات و وحتديد العالقات بني املكتبات وإدارةووضع النظم

 املركزية عامة فإن املكتبة  وبصفة.دوات واحملاضرات واملعارض وغريهااملتمثلة يف امللتقيات والن
 مهزة الوصل بني اباعتباره ؛باجلامعات هي واجهة جلميع املؤسسات التوثيقية املوجودة باجلامعة

ومن جهة ثانية ألن مجيع اإلمكانات اليت ختصصها اجلامعة  ،هذه املؤسسات واإلدارة من جهة
  .للوثائق واملكتبات توضع حتت تصرفها

م التخطيط لتنمية اموعات والتخطيط املستقبلي للسياسات كما أا على مستواها يت
م تكييف ذلك وفقا حلاجات املكتبات الفرعية يتالوطنية املعلوماتية، وتطبيق التقنيات احلديثة و

  .األخرى

2.3.1.1.2  
 حيث سارعت إدارة اجلامعات باجلزائر إىل ،تتواجد هذه املكتبات على مستوى الكليات

إنشاء مثل هذه املكتبات مبجرد صدور القرار الذي ينص على تبين نظام الكليات يف إدارة اجلامعة 
 وغالبا ما جند هذه املكتبات جمهزة بأدوات ووسائل حديثة السترجاع املعلومات ،اجلزائرية

 ، ورغم حداثة هذه املكتبات إال أا عملت على ختفيف الضغطاإلنترنتوخطوط االرتباط بشبكة 
 سواء من حيث اجتاه الباحثني إىل استخدام أرصدا الوثائقية أو ،على املكتبات اجلامعية املركزية

 جوانب  حيث املكتبات املركزية منكاهلالوثائق اليت كانت تثقل  الكتب والتكفل جبزء من
  .التنظيم والتخزين

3.3.1.1.2 
مستوى األقسام واملعاهد اليت نتجت عن الزيادة وهي فروع للمكتبات املركزية توجد على 

 مما استدعى إقامة مكتبات ا، بدأت كفروع مث أصبحت بعد ،اهلائلة يف عدد الطلبة واألساتذة
.تزايد وتعاظم دورها مكتبات قائمة بذاا 
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4.3.1.1.2 
مواد عمال التطبيقية اليت تتطلبجندها يف األقسام اهزة مبخابر إلجراء التجارب العلمية واأل

ونتيجة للحاجة املستمرة إليها  هذه األخرية كانت أصال موجودة مبكتبات املعاهد .خاصةووثائق 
 عني املكان خصصت هلا خزائن أو قاعات جماورة للمخابر، ومع مرور الوقت أصبحت تضم يف

ها إلجناز جتارب الباحثني واألساتذة  من الوثائق واملواد، بشكل ال ميكن االستغناء عناً مهمارصيد
كما أن هذه املكتبات أيضا أصبحت لديها إمكانيات  ،واألعمال التطبيقية املوجهة للطلبة

.اإلنترنتتكنولوجية وارتباط بشبكة  

5.3.1.1.2.  
واملدارس العليا اليت تقوم تعترب بدورها من بني املكتبات اجلامعية لتواجدها باملعاهد الكربى  

 واليت تكون يف غالبية األحيان تابعة ، مما جيعل وثائقها من جنس ختصصاا،تكوين اجلامعيالب
لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وهي مكتبات ال تقل أمهية من حيث جمموعاا ومن حيث 

  . املكتبات اجلامعية األخرى عنخدماا

2.1.2  
 ،لباحثنيا ،مل تعد املكتبة بشكلها التقليدي قادرة على الوفاء باحتياجات العلماء

 وبالتايل ظهرت ، وما يرتبط اهذه األخريةواملتخصصني من املعلومات أمام مشكلة انفجار 
م واالختزان والنشر والتنظياحلاجة إىل جهاز معلومات يقوم بعمليات التجميع واالختيار والتحليل 
   .واالسترجاع لتلك املعلومات حسب احتياجات الباحثني واملتخصصني

1.2.1.2  
إجراءات وفعاليات  - جمموعة عناصر تشكل برناجما"تعرف املكتبة كنظام معلومات على أا 

 أهداف من خالل معاجلة البيانات، لتهيئة معلومات يف فترة زمنية لتحقيق هدف أو جمموعة -تنجز
1"حمددة 

                                                
     ،22مج.  المجلة العربية للمعلومات. مفهومها وتطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات: نظم المعلومات. كلو محمد، صباح .1

 .112. ص. 2001  تونس،.1ع   
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اختيار ب  ـباإلضافة إىل اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها ـ يهتم املعلوماتفنظام أو جهاز 
 مث يتوالها بالتحليل ،ا الدوريات وتقارير البحوث املنشورةصع املطبوعات وخصواخمتلف أنو

 ، مث هو يهتم بعملية النشر والتحرير والترمجة والتصوير والنسخ،)االستخالصالتكشيف و( العميق 
  .1 ألداء عملياته بسرعة وكفاءةاإللكترونيةوعادة ما يستخدم يف عملياته احلاسبات 

باملكتبات ملا تقدمه من خدمات،   املهمةاألدوات من املعلومات تكنولوجيالقد أصبحت ف
ويعترب توفري مصادر املعلومات  .التطور كتبة تسعى إىل مواكبةوغدت من السمات الرئيسية ألي م

للحصول على كل اإلنتاج الفكري يف زمن ثورة  ركيزة البحث العلمي، ومهما سعت املكتبات
وعليه فإن أي مكتبة جامعية مطالبة  ،ستقف عاجزةا ات الذي يتزايد بسرعة فائقة فإاملعلوم

ا بالضبط ما تسعى إليه املكتبة اجلامعية املركزية جلامعة بالعمل كنظام معلومايت متكامل، وهذ
و فرحات عباس، إذ يف سؤال طرح على املسؤولني على أقسامها حول إذا ما كانت املكتبة تسري حن

املكتبة مؤمتتة ومتتلك وسائل التكنولوجيا املعلوماتية، من برجميات حتقيق هذا اهلدف، اتضح أن 
 لعل أمهها تلك املتعلقة بتابعيتها ،غري أا تعاين من بعض العراقيل. ت وبث للمعلوما،القتناء، حجز

للمكتبة من أجل  مما يفرض عليها التقيد بالقرارات املركزية، وعدم وجود ميزانية خمصصة ،للجامعة
التصرف فيها وفق احتياجاا، إضافة إىل نقص املورد البشري املؤهل رغم قابلية العاملني ا 

  .للتغيري
 ألقسام املكتبة ومكوناا املادية والبشرية، فهي من مالحظتناعال هذا ما وقفنا عليه يف وف

 ؛ مما ميكنها من إدخال أي نظام آيل عليها،اجلانب التقليدي منظمة ومرتبة ومهيكلة بطريقة جيدة
 يف رغبةأي أن القاعدة التحتية ألي نظام معلومايت متوفرة باملكتبة، من جتهيزات ومساحة مناسبة و

  :من ، فهي حتوي كل متطلبات إدخال تكنولوجيا املعلومات إىل املكتباتالعمل املتناسق،
v ياسحو أجهزةطابعة( ،اب وملحقا Printer،ماسح ضوئي Scannerمليزرة ، أقراص  CD- 

ROM  لتحميل أية بيانات....( 
v وبنوك املعلوماتقواعد البيانات واشتراك يف ،برجمياتة وشبكة داخلي . 
v  دتزوي جرد،، ة، إعارة، فهرستسجيل( من لألعمال الفنيةموحد نظام(. 
v اإلنترنت موقع للمكتبة على شبكة. 

                                                
    تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي: المكتبات الجامعية.  محمد فتحي،عبد الهادي  أحمد،،بدر .1
 .26. ص. 2001دار غريب، : القاهرة .4ط. العلمي والبحث  
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v  اإلنترنتإتاحة خدمة. 
v بصرية ـ ، واملصادر السمع دجمةاملقراص  واألالفيديو أقراصك ،مصادر معلومات غري ورقية

 .األخرى

ل على حتقيق حاجات الطلبة  يعم نظاما معلوماتيا،تكونوهذا ما يؤهل املكتبة ألن 
 واملتمثل أساسا يف دعم ، من إقامتها املنشوداهلدف  حتقيق إىل، ما يؤديواملستفيدين من خدماا

للجامعة، ومتكني هيئة التدريس والباحثني من متابعة أعماهلم بطريقة متكن من املنهج الدراسي 
غه للجهة املنشودة، واملتمثلة خاصة يف  وتنظيمه وتبلي،استثمار الوقت واجلهد يف التحصيل املعريف

 .الطلبة اجلامعيني على اختالف ختصصام وفئام

2.2.1.2 
  1: ندرجها فيما يلي،معلوماتيا  حياة املكتبة اجلامعية بوصفها نظامالدورةهناك مخس مراحل 

 ، بتحديد أهداف مـشروع املكتبـة      املتعلقةطوات   على اخل  املرحلة وتشتمل هذه    ،التصميم  .1
 وغريها من العناصر اليت     ، وأعداد القائمني بالعمل   ، وإجراءات سري العمل ا    ، املختلفة ووحداا

  .تراعى عند اإلقدام على إنشاء مكتبة جديدة
منها بعـد   مع املستفيدين   مل   وفيها تبدأ املكتبة يف أداء عملها والتعا       ،مرحلة اإلنشاء والتقدمي    .2

  .اكتمال عناصرها الالزمة لذلك
 أين تشرع املكتبة يف إدخال بعض التعديالت علـى أسـلوب            ،مرحلة منو وتقدم عمل املكتبة     .3

  . دف التكيف ومعايشة طبيعة البيئة املتغرية احمليطة ا،العمل الذي تؤديه
ليه عند إنشائها كنتيجة  فمع مرور الوقت تصبح املكتبة أقل فعالية مما كانت ع   ،مرحلة التدهور  .4

 بسبب تغري البيئة وعدم قدرة املكتبة على التطور         ،طبيعية الستهالك بعض أدواا أو قدم أساليبها      
  . وتكون النتيجة النهائية فساد نظام املكتبة مما يستدعي التغيري،ومواكبة هذه املتغريات

 ،التغيري يف النهاية خطوةتأيت تعمال   نتيجة تدهور املكتبة بتأثرها لعامل الزمن واالس       ،االستبدال .5
 يتناسـب   أين يستبدل هذا األخري بآخر     ،وهي آخر خطوة يف دورة حياة املكتبة بوصفها نظاما        

 ولعل هذا ما حتاول املكتبة جمال الدراسة الوصول إليه          .اصلة يف البيئة احمليطة باملكتبة    والتغريات احل 
  .بأمهية التغيري وفقا ملتطلبات البيئة املكتبية اليوموتطبيقه، انطالقا من إميان القائمني عليها 

                                                
  .120. ص. المرجع السابق. كلو محمد، صباح 1.
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3.1.2 
ا العنصر املكتبة جمال الدراسة بالتعريف واإلحاطة باملعلومات حىت نعرف مبدئيا        نتناول يف هذ  

يكون ذلك كمدخل     وحىت ، كخطوة أوىل   اجلامعية األخرى   واملكتبات تموقعها بني نظم املعلوما   
.ة ثانيةو كخطلثاللتعريف بالنظام املعلومايت املطبق ا والذي سيأيت ذكره يف الفصل الث 

1.3.1.2. 
 علـى  1985 عـام     يف مبناها اجلديد   عة فرحات عباس اليت دشنت    اممتتد املكتبة املركزية جل   

  .حتت أرضيطابق  أرضي و؛ طابقابقان ا ط،متر مربع 7200 . بـمساحة تقدر
    :أما عن الطابق التحت أرضي فهو خمصص ملا يلي  

v كتاب000 300.ـ بهتقدر سعتحيتل جزءا كبريا من مساحة املكتبة ، واملخزن.  
v و الفهارس.   
v مصاحل اإلعارة اخلارجية.   
v املصاحل التقنية مبا فيها قسم املعاجلة وقاعة احلجز.   
v  واملصاحل اإلداريةاإلدارة املركزية.  

  :أما الطابق األرضي فهو خمصص ملا يلي 
v  ا مقعد600  متر مربع وتتسع ألكثر من1200قاعات املطالعة وعددها أربعة، تشغل حوايل.   
v ة باألساتذة وطلبة ما بعد التدرج خاصقاعة للبحث البيبليوغرايف.  
v قاعة الدوريات والرسائل والكتب واملراجع.   
v  اإلنترنتقاعة.  

2.3.1.2. 
  :تتكون مكتبة جامعة فرحات عباس املركزية من أربعة أقسام رئيسية هي

1.2.3.1.2 
وخيتص بعملية االقتناء السنوية للكتب وأوعية املعلومات أين حترس املكتبة علـى التـشاور              

لـذلك   ،لكليات الختيار اموعات األنسب للطالب واألستاذ     وتنسيق اجلهود بينها وبني خمتلف ا     
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فهي تراسل سنويا عمداء الكليات من أجل إرسال قوائم ببليوغرافية خاصة بالتخصصات املوجودة             
قتناء مـن   اختيار اموعات لال  املكتبة للقيام بعملية     كما تدعو األساتذة إىل احلضور إىل      ،مابكلي

لى عملية اقتناء اموعات ذا القسم جلنة مكونة من رؤساء أقـسام   وتشرف ع  .الفهارس مباشرة 
وردين وجتري مقارنة دقيقـة     امل تقوم بدراسة خمتلف العروض املقترحة من طرف         ،املكتبة املركزية 

أين خيـضع   ..  ويقدمون أحسن خدمة   اًلألسعار من أجل إختيار املوردين الذين يقترحون أقل سعر        
 حيث يتم تدعيم الفروع اجلديدة واألقسام  ،لتوجيهات البيداغوجية للجامعة  عمل قسم االقتناء إىل ا    

حيرص القسم على تقدمي قـوائم      و .اليت ا نسبة كبرية من الطلبة لتزويدهم بعدد أكرب من النسخ          
 كما توجه نسخ    ،اجلديدة دوريا لإلطالع عليها من قبل مستخدمي املكتبة        ائية خاصة باالقتناءات  

 . إلعالمهم مبا جيد من مقتنياتاتالكلي لعمداء 

2.2.3.1.2 
 أيـن   ،للرصيد واملتمثلة خاصة يف عملية الفهرسة     خيتص هذا القسم بإجراء عمليات املعاجلة       

 ،جلأت املكتبة منذ أكثر من سنتني إىل إعادة فهرسة كل الرصيد الوثائقي املوجود ـا إلكترونيـا    
     مما سـاهم يف  ،نترانتاألشبكة ا كل الرصيد ميكن تصفحها على وأنشأت أول قاعدة معلومات 

 حيث تعترب املكتبة املركزية جلامعة فرحـات        ، ملستخدمي املكتبة  تسهيل عملية البحث البيبليوغرايف   
 ،على مستوى القطر اجلزائري اليت استطاعت خوض هذه التجربـة          عباس من بني أوىل املكتبات    

  .تبة يدويا إىل جانب الشكل اإللكتروينبالتوازي مع إتاحة فهارس املك

3.2.3.1.2 
  :ىل فرعنيينقسم هذا القسم إ

v  خاص بطلبة ما بعد التدرج، به تتم عملية البحث البيبليوغرايف ،فرع البحث البيبليوغرايف 
ومات ذات  اليت اشتركت فيها املكتبة انطالقا من قواعد املعل،بواسطة األقراص املضغوطة
  .  أيضااإلنترنت مع اتصاهلا بشبكة ،امللخصات والنص الكامل

v  الت والدورياتويستقبل هذا الفرع طلبة السنوات النهائية وطلبة ما بعد التدرج ،فرع ا 
  على وهو حيتوي إضافة إىل الدوريات واالت، أين تكون فيه املطالعة داخلية،واألساتذة

 من قواميس وموسوعات اليت ال ، والكتب املرجعية،ه واملاجستريجمموعة من رسائل الدكتورا
  .تعار خارجيا
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4.2.3.1.2 
 مع قابلية   ،بنظام نصف شهري لكل كتاب يعار     يهتم هذا القسم باإلعارة اخلارجية للكتب       

 وهـو   ،طالب إضافة إىل األساتذة والبـاحثني      42000التجديد هلذه املدة، يقدم خدماته إىل حوايل        
  :مقسم إىل فرعني

v  فرع اإلعارة اخلارجية لكتب العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.  
v  فرع اإلعارة اخلارجية لكتب العلوم التكنولوجية والتطبيقية .  

3.3.1.2 . 
 84582ما يعادل    ،نسخة 284748 ما يربو عن    2005اية سنة  اقتنت املكتبة منذ إنشائها حىت    

 اقتصرت يف السنوات األوىل على الكتاب العلمـي         ،غات العربية والفرنسية واإلجنليزية   لعنوان بال 
 وبافتتاح فـروع    ، كون املكتبة آنذاك كانت تضم التخصصات التكنولوجية فقط        ،باللغة الفرنسية 

عريب التعليم حرصت املكتبـة     ومتاشيا مع فكرة ت    ،جديدة يف العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية     
: يتوزع الرصيد كما يليحيث .على توفري الكتاب العلمي باللغة العربية والكتاب األديب 

  مجموع الكتب باللغتين العربية واألجنبيةمجموع الكتب باللغتين العربية واألجنبية  :)02( اجلدول رقم

  جمموع النسخ  جمموع العناوين 
66108  319675  

  :ملوضح يف اجلدول التايلأما عن الرصيد باللغة العربية فهو متوفر على الشكل ا

   باللغة العربية باللغة العربيةالكتبالكتبعدد عدد  :)03(اجلدول رقم 

  التخصص
العلوم اإلنسانية 

  واالجتماعية
حقوق 
  المجموع  علوم  واقتصاد

  155351  31900  56540  66911  عدد النسخ

  28197  3243  11319  13635  عدد العناوين
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ـ     التخصصات املبي موزع بدوره حسب    موضوع على الرفوف، و   وهو    انة يف اجلـدول وفق
  :لألحجام املعروفة كما يلي

  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاصرصيدرصيد :)04(اجلدول رقم 

  المجموع العدد  الحجم  التخصص

  64287  8 أ

  علوم إنسانية واجتماعية  1451  4أ 

  686  12أ 

 م أضيفت سنةث 66911
2006:  

   نسخة487

  الحقوق واالقتصادالحقوق واالقتصاد بقسم  بقسم الكتب الخاصالكتب الخاص  رصيدرصيد :)05(اجلدول رقم 
 المجموع العدد  الحجم  التخصص

  51078  8ح 

  حقوق واقتصاد  3771  4ح 
  1019  12ح

 سنة  أضيفتثم  56540
2006:  

 نسخة 691
  

  العلومالعلوم بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاصرصيدرصيد  :)06(اجلدول رقم 
 المجموع العدد  الحجم  التخصص

  25502  8 ع
  العلوم  6086  4ع 
 14  12ع

 سنة ثم أضيفت  31900
2006:  

  نسخة292

  :أما عن الكتب باللغة األجنبية فهي موزعة كما هو مبني يف اجلدول التايل

  عدد الكتب باللغة األجنبيةعدد الكتب باللغة األجنبية: : )07(اجلدول رقم 

  التخصص
العلوم اإلنسانية 

  واالجتماعية
حقوق 
  المجموع  الطب  علوم  واقتصاد

  164324  24411  89921  22971  27021  عدد النسخ

عدد 
  37911  6345  18713  5697  7156  العناوين
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  :والرصيد بدوره موزع حسب التخصصات وفقا للجداول التالية

  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاصرصيدرصيد  :)08(اجلدول رقم 
 المجموع العدد الحجم التخصص

L8  15919  

L4 990  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

L12  4748  

   سنة ثم أضيفت  27021
 2006:  

  نسخة  5364

  الحقوق واالقتصادالحقوق واالقتصاد بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاصرصيدرصيد :)09(اجلدول رقم 
 المجموع العدد الحجم  التخصص

D4 1799  
D8 18559  الحقوق واالقتصاد 

D12  2221  

  ثم أضيفت سنة 22971
2006:  

  نسخة 392

  العلومالعلوم بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاص رصيد رصيد:)10(اجلدول رقم 
 المجموع العدد  الحجم التخصص

S8  67177  

S4 20626  العلوم 

S 12  1468  

  ثم أضيفت سنة  89921
 2006:  

 نسخة 650
 

  العلوم الطبيةالعلوم الطبية بقسم  بقسم  الكتب الخاص الكتب الخاصرصيدرصيد :)11(اجلدول رقم 
 المجموع العدد الحجم التخصص

M8  13251  

M4  6083  العلوم الطبية 

M12  839  

 نةس ثم أضيفت  24411
2006:  

  نسخة4238

 رصيدها مبـا    إىلن املكتبة حتاول دائما مجعها وتنظيمها وضمها        إ ف ،أما عن الرسائل اجلامعية   
در عن الطلبة يف اجلامعات      العلمية اليت تص   األعماليوفر للمستفيدين الفرصة لالطالع الواسع على       

 اجلامعات اجلزائريـة     رسالة جامعية من   6783 حوايل   2005األخرى، حيث ورد إىل غاية اية سنة        
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، نوضح ذلك من خالل اجلـدول        منها ما هو بالعربية ومنها ما هو باللغات األجنبية         ،عرب الوطن 
  :التايل

  عدد الرسائل الجامعية للدكتوراه والماجستير المتوفرة بالمكتبةعدد الرسائل الجامعية للدكتوراه والماجستير المتوفرة بالمكتبة ):12 (اجلدول رقم
  

  عدد النسخ  عدد العناوين  

  1168  682  رسائل باللغة العربية
  5615  2227  لغة األجنبيةرسائل بال

  6783  2909  المجموع

 فإن املكتبة جمال الدراسة قـد بـدأت يف عمليـة            ،وفيما خيص الدوريات واالت العلمية    
كـون   ،فيما يتصل بالدوريات العلمية والتقنية     خاصة   ، لنشأا األوىلاالشتراك فيها منذ السنوات     

مل  1980  ومنذ سنة،ابع تقين وتطبيقي علمياليت كانت تدرس باجلامعة كلها ذات ط االختصاصات
 إىل سـنة   1987 ة ملدة عشر سنوات من سـن       إال تنقطع  املكتبة عن االشتراك يف الدوريات العلمية       

  مث عاودت االشتراك فيها بطريقة متتالية دون انقطاع إىل يومنـا هـذا،             ،ألسباب مالية حبثة   1997
      :وهذا ما يتضح من خالل اجلدول التايل

  عدد الدوريات والمجالت التي تشترك فيها المكتبةعدد الدوريات والمجالت التي تشترك فيها المكتبة :)13 (دول رقماجل

-1980  السنوات 
1987  

1997-
1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

عدد الدوريات 
  /  /  /  33  33  29  27  /  بالعربية

 تعدد الدوريا
  بالفرنسية

349  70  

53  32  43  48  81  50  56  52  

2.2 
 كوا اخلدمة األوىل الـيت      ،من بني أهم مرتكزاا   تعترب عملية اقتناء املعلومات يف أي مكتبة        

يوهذا بالضبط ما ينطبق على املكتبة اجلامعية الـيت يعمـل             عليها مدى جناح املكتبة أو فشله      ىبن ،
تناسب وتطلعات املستفيد اجلامعي، انطالقا     إىل ما ي   البلوغ بعملية االقتناء     القائمون عليها من أجل   
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 فيما خيدم وظائف املكتبة     اواستثماره ،ل التكنولوجية اجلديدة واملتالحقة   الطرق والوسائ  عتباإمن  
   .املختلفة

1.2.2 
قنية فرضـت    إال أن الت   ،ويتناسب كال املصطلحني من حيث املعىن واهلدف الذي خيدمانه         

 كون هذا األخري يناسب أكثر اجتاهات       ،على أهل االختصاص السري حنو استخدام مصطلح االقتناء       
  :وهذا ما سنتناوله فيما يلي، البيئة املعلوماتية اجلديدة املعتمدة على املعلومة كسلعة

1.1.2.2  
 املواد املكتبية املختلفة واملناسـبة للمكتبـة         أو احلصول على   توفريعملية   "التزويد واالقتناء 

 تعتمد على خطوات واضحة أثناء       فاملكتبة اجلامعية اجليدة هي تلك اليت      ،1"وجمتمع املستفيدين منها  
جيب على قسم التزويد القيام بتـوفري املـواد          "ولكي تنال املكتبة رضا املستفيد       تنمية جمموعاا، 

  .2"وأقلها تكلفة وجهدا ل الطرق وأسرعهااملكتبية املختلفة للمكتبة بأفض
وألن املكتبة اجلامعية تعترب مفتوحة النهايات، حيث ال يوجد حد معني لنمو مقتنياا مـن                

توفري املواد  هلا  ينبغي  ف  وتتنوع وال تقف عند حد معني      ناحية، وألن حقول املعرفة تتطور باستمرار     
 اجلديدة اليت تنوي اجلامعة طرحها      املتعلقة باملواد بلية   من خالل متابعة خطة اجلامعة املستق      ،املكتبية

وهذا باستخدام وسائل التكنولوجيا مبا فيها وسائل النقل والتحويل واملتابعة الشاملة            .3للمستعملني
 جاءت عملية أمتتة عملية التزويد متـأخرة يف املكتبـات           عن بعد، باعتماد األمتتة أو احلوسبة، إذ      

، فهناك اختالفات    واإلعارة ألن األمر مل يكن سهال      لنظام اآليل على الفهرسة   اجلامعية بعدما طبق ا   
إجراءات الشراء وأساليب املعامالت املالية اليت ختضع لسيطرة وحدة أخرى          كثرية بني املكتبات يف     

يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة األم اليت تتبعها املكتبة، إال أنه وفيما بعد مت التغلـب علـى هـذه                   
     مـن الـصيغ     لكترونية تكفل احلصول على عدد كـبري       يف اإلجراءات بتصميم نظم إ     تفااالختال

   .املتنوعة اخلاصة بإجراءات التزويد والتقارير املالية

                                                
ديرية المكتبات والوثائق   م: عمان. المعلوماتأساسيات علم المكتبات والتوثيق و    . همشري، عمر، مصطفى عليان، ربحي    أحمد   1.

   .143. ص. 1990، الوطنية
   .143 .ص. المرجع نفسه 2.
  .27. ص. 1996دائرة المكتبة الوطنية، : عمان. ومات وبث وتطوير مقتنيات المكتباتمصادر المعل. عبابدة، حسان. 3
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2.1.2.2 
   ا تعلق   خاصة إذ  ،ألي مكتبة ختيار ما يناسب من مقتنيات      أجل ا  بعة من هناك عدة معايري مت

مـصادرها  و من املعلومات    املكتبات اجلامعية اليت تويل اهتماما كبريا مبسألة إختيار مقتنياا        األمر ب 
  .. .خدمة ملستفيديها

   1:ندرجها فيما يلي 1979سنة  ).GARDNER G.E(لـلعل أهم تلك املعايري ما جاء يف مقال 

عمـق  ، نطاق كاف و   البيانات حداثة   ، وعدم التحيز   الدقة ؛ )الناشر أو   املؤلفمسعة  (  الثقة  
، التنظـيم،   االهتمـام ،  )مستوى وشكل مناسب للمـستفيد      (مناسبة   ،الصلة و االرتباط ،التغطية

ملميزات الطبيعيـة   ا ،)اجلوانب الفنية كالرسومات وأساليب اإليضاح    ( الصفات اجلمالية    األسلوب،
هل هـي   (يف  التكالو ،..) املذكرات، املالحق،  ،تالبيبليوغرافيا( املزايا اخلاصة    كنوعية التجليد، 

صول عليها عن طريـق توصـيل        أو احل  ؟؟، هل جيب شراؤها أو إجيارها     تكاليف دائمة أو مؤقتة   
  .)؟الوثائق

3.1.2.2 
 عية خاصة  املهتمني باملكتبات عامة واملكتبات اجلام      وضوابط تساعد  عدلقد صيغت عدة قوا   

 وازدادت أمهية مثل تلك القواعد واألساليب خاصة        ،يف اختيار املواد املعلوماتية املناسبة ملؤسسام     
 نذكر من بني أمهها   ... ونقل املعلومات  ، معاجلة ،مع التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيات إنتاج      

  1997:2سنة  ).WHITE G. W(حد االختصاصيني يف جمال املكتبات أل ما جاء يف تقرير
v  أو الكلية أي مدى ارتباط هذه املواد بالرسالة التعليمية يف املعهد ؛مدى استخدام االرتباط 

   .ومدى االستخدام وانتظامه
v  يف شكل  أي ما مدى وجود املعلومات وما مدى توفر املواد يف املكتبة ؛ واحلشوالتكرار

 ل املوجود باملكتبة من عدمه؟ ل على الشك وهل هناك حاجة مستقبلية الستمرار احلصوآخر؟
   ؟وهل هناك حاجة إلتاحة املعلومات يف أشكال أخرى متعددة

v  ؟ على هذه املعلومات؟ وما مجهورها أي ما مدى الطلب؛الطلب   

                                                
 الـدار   :القـاهرة . 1.ط. االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات        . إسماعيل متولي، ناريمان   .1

  .82 -81 . ص.2002، المصرية اللبنانية
  .81-79. ص. المرجع نفسه. 2
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v  ؟ واستخراج املعلومات املطلوبة منه االستخدام ما الشكل األسهل يف ؛سهولة االستخدام  
v  عددة يف الوقت تملصدر االلكتروين لالستخدامات امل أي ما مدى صالحية ا؛توفر االستخدام

  ؟ هذه الصالحية حمددة مبستخدم واحد؟ وهل هذا التحديد يسبب مشكلة؟ أم أن نفسه
v  ة سوف لن  املصدر وأن البيانات الوارد- هل يكفل البائع تغطية الكشاف؛مدى ثبات التغطية

  ؟ متحى عند حتديث املنتج
v  ؟ بالرسالة التعليمية للمؤسسة األم ةاستمرار عالقة املاد أي ما مدى ؛مدى االستمرارية  
v  أي ما الفرق يف سعر خمتلف األشكال اليت ختدم الغرض نفسه؟ ؛السعر  
v وما مثنها؟  ة الستخدام الشكل االلكتروينناسب هل تقتين املكتبة التجهيزات امل؛التجهيزات  
v  ؟ املواد/ ومات استخدام املعل ما املساحة املطلوبة الختزان و؛املساحة 

 تقيدها ذه  عدمومن خالل اطالعنا ميدانيا على حالة املكتبة املعنية بالدراسة اتضح أنه رغم
 تتبع  مما ميكننا من احلكم على أا،معها إىل حد بعيدوتتقارب القواعد املذكورة إال أا تتقاطع 

  . رق إليه الحقا الختيار جمموعاا واقتنائها، وهو ما سنحاول التطةسياسة واضح

2.2.2 
 مث االقتناء   ،لقد تعددت سبل الوصول إىل املعلومات من الطرق التقليدية املبنية على االختيار           

ل إليه، سواء ، إىل طرق حديثة تعتمد على التصفح الواسع مث اختيار ما ميكن الوصو     يف شكل مادي  
  عرب الوسائط احلديثة للمعلومات،    ، أو الكترونيا  ي، أو عن بعد عرب الشبكات     ماد -يف شكل ورقي  

أين اعتمدت املكتبات يف وقتنا احلاضر على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية جمموعاا             
 هي مربراتـه ومراحـل      ؟ وما جلمهور املستفيدين منها، فما هي مظاهر االقتناء احلديث       وإتاحتها  

  . ؟هتطوره وشروط

1.2.2.2 
 ،املكتبات وحتديد املوجودات آليا  يف جمموعاتنظم اآللية اليت تسمح بالبحث    لعة ا ي جممو ه 

حـىت  و،  االستعمالتقدمي إحصاءات عن أهم املراجع أو املواد املستعملة أو تلك قليلة             مع امكانية 
 ،املصادر املعلوماتية احلديثة   و احلصول على املواد  عامل و  أهم قواعد البيانات يف ال      مباشرة مع  االرتباط
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  مبيكنة قطاعات النـشاط    لالقتناء اإللكترونيةبدأت املكتبات تنظر يف امكانية استخدام النظم        "أين  
  .1"ايا اليت ميكن أن حتققها امليكنةاملزالتكاليف و وأولويات التنفيذتبات ورى يف املكاألخ

 ل إىل املعلومات جيعل فرص اإلفادة من املعلومات       الوصواء اآللية و  القتنا أن استخدام نظم     إذ 
يف حتقيـق   ، وبدرجة عالية من الدقة      من اإلفادة منها على أوسع نطاق     ن  مكِّي ي تتحسن بالقدر الذ  

بـسطيف،  عباس   وهو ما تعمل على حتقيقه مكتبة جامعة فرحات          .حاجات املستفيدين املعلوماتية  
يها بأا تتبع عدة طرق يف تزوِدها باموعات، أقل ما يقال عنها أـا              حيث أكد لنا القائمني عل    

وخاصة   فبالنسبة القتناء اموعات باللغات األجنبية    . تعتمد على الوسائل احلديثة القتناء املعلومات     
ا العاملية اليت تقدم سـنوي   " ELECTRE" قاعدة    انتقائها من خالل    على الفرنسية منها، تعتمد املكتبة   
منشورات اخلمس سـنوات األخـرية      (  أمجع ويف كل التخصصات،    أحدث املنشورات يف العامل   

قواعد املعطيات املقترحة مـن طـرف       باإلضافة إىل   ،  )بترتيب تنازيل من أحدث سنة إىل أقدمها      
أما اموعـات   . بالتنسيق مع األساتذة يف كل التخصصات اليت تدرس باجلامعة املعنية         واملوردين،  

ضـافة إىل    العربية فيتم اقتناؤها تقليديا عرب استشارة األساتذة ورؤساء األقسام والكليات، إ           باللغة
مجالت العلمية، وتصفح مواقع دور النشر دوريـا،        الدراسات املنشورة يف الصفحات األخرية  لل      

ـ  جدوفهارس الناشرين واملوردين، مع مراعاة الكتب األكثر تداوال يف املكتبة، والِ           صص، ة، والتخ
   . وعدد املستفيدين

وهو ما يوضح أن املكتبة حتاول اإلملام بكل املنشورات اليت تـدخل يف إطـار املقـررات                 
 اسـتثمار الوسـائل   والتخصصات اليت تقدمها اجلامعة، مع تركيز مـسؤوليها يف ذلـك علـى          

دمات تناسب   حىت تقدم املكتبة خ    ،ء من حيث العمل التعاوين    ديدة يف عملية االقتنا   التكنولوجية اجل 
 على اعتبار أن عمر     ، وتليب حاجات املستفيدين املتغرية من ناحية أخرى       ،تطلبات العصر من ناحية   م

مع احتمال ضياع بعـضها      ، يف حتصيلها   املستغرق  حجم الوقت  ِصتقلُّ  بقدر صاملعلومة اليوم تقلَّ  
 بأن املكتبـة جمـال    وعموما ميكن القول  . على الرغم من أمهيته يف خضم موجة املعلومات العارمة        

 يف تطوير أساليب     متقدما الدراسة وبالنظر إىل واقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية، قد حققت شوطا         
 حتوهلا إىل الشكل احلديث      بإمكانية ئُنِبها األساليب احلديثة، مما ي    اقتناء جمموعاا، من خالل اعتماد    

   .للمكتبات

                                                
 .297 .ص .2003 ،دار غريب للنشر: القاهرة. 3ط. تنمية مقتنيات المكتباتمصادر المعلومات و. ، قاسم حشمت .1
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2.2.2.2   
ا مما انعكـس    خدمايا قد فرض عليها ميكنة أقسامها و      إن دخول املكتبات عامل التكنولوج    

املكتبة اجلامعية بـصفة    ة أي قسم يف املكتبة بصفة عامة و        حيث أن ميكن   ،ابعلى جمموعاا باإلجي  
 أيـن   ،االقتناء ينطبق باألخص على قسم التزويد و      ماهو  األقسام األخرى، و   خاصة يستلزم ميكنة  

 التزويـد  حمتملة إلستخدام احلاسب يف أعمال        ويقدم جمموعة دوافع   "ريتشارد بوس " ؤكد ذلك ي
  1:على النحو التايل

v  رفع معدالت إصدار أوامر التوريدحتقيق السرعة يف اجراء التزويد و.  
v  خفض تكاليف التزويد.   
v زيادة سرعة إعداد أوامر التوريد وتلقي األوعية املطلوبة .  
v ادارة املوارد املاليةوى  االرتفاع مبست.   
v تطوير النظام اآليل لقطاع معني ليصبح نظاما متكامال .   
v االرتفاع مبستوى املعلومات اإلدارية .   
v حتقيق التوافق مع األقران يف سياق تقاسم املوارد .   
v تشجيع املكتبة على اإلفادة من التكنولوجيا املتطورة .  

، سام املعنية يف املكتبـات لتـرتبط بـدور النـشر     وقد ختطت حاليا إجراءات التزويد األق      
 ، بدورهم من التطورات يف تكنولوجيا احلواسيب واالتصاالت       ا واهزين الذين استفادو   ،الناشرين

املتمثلة يف ظهور الشبكات واالنتقال إىل يئة املطبوعات والوسائل املساعدة يف االختيار وقـوائم              
 اإلنترنـت  قابلة لإلرسال مباشرة وعن طريق    ،قابلة للنشر آليا  و بيانات مقروءة الناشرين إىل قواعد    

 Books in print, Microsoft Bookshelf معتمدين على األقراص املليزرة مثل،بشكل غري مباشرو أ

library         وإصدارات العديد من الناشرين املعروفني أمثالBOWKER  وWILSON    حيث بإمكـان
 اإلنترنتلكترونيا من هذه الوسائل بعد أن أصبحت متاحة على          املكتبات ودور النشر االستفادة إ    

  .2ومن خالل مواقع هلا

                                                
 .303.ص .السابق المرجع .، قاسمحشمت 1.

 .قواعد وشبكات المعلومات المحوسبة في المكتبـات ومراكـز المعلومـات      .  إيمان ،يفاضل السامرائ  ،امر ع ، إبراهيم يقنديلج .2
  .150. ص. 2000 الفكر، دار :عمان
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3.2.2 
 على جمموعات تعرب عن احتياجات املستفيدين من خدماا من          اجلامعيةحىت حتتوي املكتبات    

تفادى االصـطدام   قننة حىت ت   سياسة تنمية واضحة وم    إتباع، يتوجب عليها    طلبة وأساتذة وباحثني  
هذه األخـرية    كون ،اإللكترونيةصادر  واد وامل  بامل األمرخاصة إذا تعلق     املستفيدين،    رضا مع عدم 

 ولـيس هلـم نفـس     يتقنون عملية اإلفادة منـها      بيا من جهة، وليس كل املستفيدون       حديثة نس 
  .اإلمكانيات املادية القتنائها من جهة أخرى

1.3.2.2 
 هـي   اإللكترونيةمن بني القرارات احلامسة اليت جيب أن تتخذها املكتبات بالنسبة للمصادر            

 هـذا وتزودنـا     ، وفهرستها وجتهيزها وإدارـا    ،اإلجراءات اخلاصة باحلصول على هذه املصادر     
 ،ملكتبة يف الفهرسة والتجهيـز     وتساعدنا على وضع أولويات ا     ،املرشدة باخلطوط   االقتناءسياسات  

  تساعد ، الرمسية يكون هلا عادة وثيقة     اإللكترونيةواملكتبات اليت ليس لديها سياسة إختيار للمصادر        
 ،قرارات االختيار ال ميكن أن تتم يف عزلة        كما أن    ، يف التزويد   القرارات اختاذ عملية    يف املسؤولني

 كما أن سياسـة     . التنظيمي إلدارة وتنمية املقتنيات    ألن سياسات تنمية املقتنيات تشرح لنا اإلطار      
ص الـذي ميكـن أن نـسأله    الوصول إليها ستحدد لنا الشخ   و اإللكترونيةاحلصول على املصادر    

 موظفي ، املديرون، االستشارات القانونية، اهليئة الوظيفية خلدمة املراجع  ،موظفي املكتبة (ونستشريه  
  .1الء له السلطة واملسؤولية الختاذ هذه القرارات هؤن ِمنوم..) مركز احلاسب اآليل

 املعلوماتية البد أن ختضع ملعايري حمددة حـىت         اإللكترونيةمع العلم أن املقتنيات من املصادر       
يقترح الباحثون أن تتـضمن معـايري       "  الذي ختدمه املكتبة، حيث      طحتقق اإلفادة الواسعة يف احملي    
 االهتمام بالسياسة وباخلدمات وباجلوانب الفنية واعتبارات       ،نيةاإللكترواالختيار اخلاصة باملصادر    

  .2"التكلفة 
  
  

                                                
  .69.ص. المرجع السابق. ناريمان ،إسماعيل متولي 1.
 .69.ص. المرجع نفسه 2.
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2.3.2.2 
عملية التحقق من مظاهر القوة ومواطن الـضعف يف         " يعرفها الدكتور حشمت قاسم بأا    

جتمـع،   املستفيدين واملـوارد املتاحـة للم      احتياجات كتبة من أوعية املعلومات يف ضوء     رصيد امل 
وحماولة عالج نقاط الضعف إن وجدت، ويتطلب ذلك اإلحاطة الواعية مبوارد املكتبة وتقييم هذه              

 وما ميكن أن يطرأ علـى       املستفيدين جمتمع   الحتياجات فضال عن الدراسة املنتظمة      ،بانتظاماملوارد  
  .1"هذا اتمع من تغريات

البد أن ختضع لقواعـد ومؤشـرات       إا أكثر من جمرد إضافة أرصدة جديدة للمكتبة، أين          
حمددة ومرتبة مسبقا وفقا لطبيعة املكتبة من حيث التخصصات اليت ختدمها، وعدد املستفيدين منها              
ودرجام، ووفقا حلجمها ومساحتها وحبسب احمليط الذي تتواجد فيه؛ إذ البد علـى املكتبـات               

 ،بعيدة عن املصادر احلديثة للمعلومـات     ال تبقى    أن   - وفقا هلذه املؤشرات املذكورة    -اجلامعية اليوم 
   .وأن تستثمر مؤشرات احمليط اجلديدة يف ما خيدم أغراضها وبالتايل خدمة احتياجات مستفيديها

3.3.2.2  
 وسياسـة    مها سياسة االختيار   ، مصطلحان آخران   اال وهو مفهوم حديث نسبيا سبقه يف     

 اقتنـاء ويف جممل القول تعتـرب سياسـة    ...تبادليال املصطلحات الثالثة     وغالبا ما نستعم   االقتناء،
 اليت يسترشد ا العاملون يف تفكريهـم        تواملعلوماوثيقة تشتمل على خطة العمل      "املعلومات  

 الـيت ينبغـي     األوعيةالت املوضوعية وفئات    اليها يف التعرف على ا     قرارام، ويرجع إ   واختاذ
 وسياسة االقتنـاء    ، 2"ى به كل جمال وكل اهتمام نسيب      تناء، وما جيب أن حيظ     ا يف االق   االهتمام

 أـا  املبنية على املمارسة الفعلية، أي       األهدافيف الظروف املثالية ينبغي أن تكون جمموعة من         
 ينبغي أن تكون نصا قابال للتطبيق العلمي يف نفس الوقت الذي حيث فيه العاملني على التطـوير                

  .األداءستوى  مبواالرتفاع
عبارة عن وثيقة مكتوبـة     "سياسة تنمية مقتنيات املكتبة      أن   أكثر ختصصا نقول  وبتعبري آخر   

طبيعة جمموعات املكتبة، كما يتم فيها أيضا حتديـدا دقيقـا للمجـاالت             ويتم فيها حتديد جمال     
قة بفلسفة االختيـار    ، ملا هلذه ااالت من عال     ثيف اقتناء املواد املكتبية فيها    املوضوعية اليت يتم تك   

                                                
  .37 .ص.  المرجع السابق.حشمت، قاسم 1.
 .40 -39. ص. المرجع نفسه 2.
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، 1"، وأخريا باحلرية الفكرية    العامة الختيار املواد املكتبية    ، وكذلك باملعايري  للمكتبةواألهداف العليا   
يقوم ا املسؤولني يف املكتبة على أكمل وجـه         وهي من أكرب املسؤوليات واألدوار اليت البد أن         
  .ة كوا تتعلق مباشرة حباجات املستفيدينودومنا ختاذل، ألا متثل الواجهة بالنسبة ألي مكتب

م امتالكهـا   أن املكتبة رغم عد   ب مسؤول قسم االقتناء     نية بالدراسة، أقر  فبالنسبة للمكتبة املع  
 إالَّ أنه ميكن القول بأا تتبع سياسة واضحة من خالل االتفاق على طريقة              ،لسياسة اقتناء مكتوبة  

وسـائط  كن من عناوين الكتـب والـدوريات وال       ر مم  تعتمد على مجع أكرب قد     ،موحدة لالقتناء 
 وامللتقيـات،   اكز املعلومات الوطنية والعامليـة،    املتعددة، من خالل االتصال الدوري بقواعد ومر      

  .العاملية" SCIENCEDIRECT"واالشتراك يف الدوريات، وعن طريق الويب، كاالشتراك يف قاعدة 
تعاون على مستوى واسع مع باقي املؤسسات        هو الرغبة يف ال    ،وما الحظناه لدى املسؤولني   

 يتم  بع على املستوى الوطين، حىت    ت واضحة مكتوبة ت    اقتناء املكتبية اجلامعية، من أجل وضع سياسة     
، خاصة على مـستوى التخصـصات       املتبعةتكوين  الربامج  ل مناسبة    تكون  مكتبية توفري جمموعات 

 يف املكتبـة موضـوع       أن السياسة املتبعة   يعينذا ال وه. املشتركة يف اجلامعات املنتشرة عرب الوطن     
 اليت إن وجدت فإا حتما ستدعم عملية       ،لألطر القانونية تفتقر  تبقى   غري مناسبة، ولكنها     الدراسة  

 للمكتبات اجلامعية،  ، من حيث ختصيص ميزانية مناسبة     االقتناء يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية عامة     
 حىت تصاغ سياسة اقتنـاء تناسـب التطلعـات          ،عليهالمسؤولني  وإعطاء حرية التصرف فيها ل    

    .  واألهداف اليت يأمل املستفيدين حتقيقها

3.2 
 إذ هو املعاجلة الفنية كما      ،حصره إن معاجلة املعلومات باملفهوم احلديث للمصطلح ال ميكن        

الترمجة، إال أننا   و ،النشرو ،خدمات إتاحة املعلومات للمستفيدين   ولتقنية للمعلومات،   هو املعاجلة ا  
 واملتمثلـة خاصـة يف   ، أال وهو اجلانب الفين أو املعاجلة غري املباشـرة ،سنركز على جانب واحد   

  .جل إتاحتها على اخلطف واإلعداد الرقمي للمعلومات من أالفهرسة والتصني
  
  

                                                
 . 148. ص. 2002جامعة اإلسكندرية، : اإلسكندرية .دراسات في المكتبات والمعلومات. السيد النشار، السيد. 1
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1.3.2 
   :وهذا اجلانب يتعلق خاصة بالفهرسة وما يرتبط ا

1.1.3.2  
عملية الوصف الفين ألوعية املعلومات املوجودة باملكتبة دف سـهولة          "ويقصد بالفهرسة   

  .1"تداوهلا بواسطة املستفيدين يف أقل وقت ممكن
عملية تطبيق الفهرسة اليدوية الورقية على احلاسب بـشكل          "بأاالفهرسة اآللية فتعرف    أما  
..) .العنوان، املؤلـف، املوضـوع،    (  وميكن استخدام هذه الفهارس مبداخلها الكاملة        ،آيل مباشر 

 CDS/ISISوهذا ما يقدمه نظام   ..) .اسم الناشر، مكان النشر   ( إضافة ملداخل أخرى خاصة باآللية      
زة متكن املكتيب من إدخال مـا        إذ حتتوي الفهرسة اآللية على حقول جاه       .اليونسكوالذي توزعه   

ة بعض احلقول حسب حاجة املكتبـة       ، كما ميكن إضافة وإزال    نات املصادر املعلوماتية  امن بي يريده  
  .2".). تاريخ فهرستها، رقم بطاقة الفهرسة اليدوية،مثن املادة(

تلك اليت تتم عن طريـق ختـزين         ":ية ملصادر املعلومات على أا    كما تعرف الفهرسة اآلل   
 إما بطريقة مباشـرة أو بطريقـة غـري      ،البيانات البيبليوغرافية ألوعية املعلومات يف احلاسب اآليل      

  .3" وذلك عن طريق االستمارة اليت ميألها املفهرس مث يقوم بتخزين هذه البيانات،مباشرة
 فهي تؤدي وظيفتني من اخلدمات، وصفية تصف     ،نت أم يدوية  وعموما فإن الفهرسة آلية كا    

وموضوعية ختتص بوصف احملتوى الفكري لوعاء املعلومات وربطه مبـا           ،املادة املعلوماتية خارجيا  
 وهذا ما تقوم به مكتبة جامعة فرحات عباس علـى جمموعاـا،         .يشترك معه من حيث املوضوع    

يف املكتبة على سؤال يتعلق بطرق املعاجلة الفنية، بـأن           مسؤولة قسم املعاجلة الفنية       أجابت حيث
  .مجيع العمليات تتم آليا، باعتماد برجمية واحدة تشمل مجيع أقسام املكتبة يأيت ذكرها فيما بعد

                                                
دار : الجزائـر . أساسـيات وتطبيقـات   :  قواعد الفهرسة لمصادر المعلومات بين العلم والتطبيق       .أحمد البدوي أبو زيد، السيد    . 1

 .27. ص. 2003الكتاب الحديث، 

 .93. ص. 1995المكتبة األكاديمية، :  القاهرة.األنظمة اآللية في المكتبات. عبد الهادي ، زين2.

. 1997مكتبة الملك فهـد،     : الرياض. القواعد والحلول : ايا في فهرسة المطبوع العربي    قض. محمود مصطفى عودة،  3.
  .20. ص
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 تطبق الفهرسة اآللية على اموعات بكل        موضوع دراستنا   فإن املكتبة  ،ففيما خيص الفهرسة  
، حيث مت كخطوة     للوصف البيبليوغرايف  *"AFNOR"ييس آفنور   ما تعنيه الكلمة، وذلك وفقا ملقا     

 آليا من خـالل الربجميـة       الفهرس البطاقي، مث مت فهرسة كل الرصيد املتواجد باملكتبة         أوىل جتديد 
للوعاء داخل  احلاسب وإجناز قناع لكـل        املعتمدة، وذلك من خالل إدراج كل احلقول الوصفية         

  .  على الرفاءالوعوعاء، مضاف إليها رقم تصنيف 
         ِركما نشري إىل أن املكتبة تقوم بفهرسة كل ما يسواء كانت يف شـكل      ،ها من جمموعات  د 

وهو األمر الذي املعتمدة يف تسيري املكتبة، الربجمية   ما يبني مرونة     ،تقليدي أو حديث بالطريقة ذاا    
 يف شكل كتـب وجمـالت       عمل املكتبة، حبكم أا ال حتوي موادا معلوماتية       يعود باإلجياب على    

تقليدية فقط، بل أيضا حتوي معلومات مستقاة من الشبكات وقواعد املعلومات علـى اخلـط،               
  . وأخرى على أقراص ضوئية خاصة منها تلك املصاحبة للوعاء الورقي

من بني املواد اليت جيب فهرستها كأوعية مستقاة من الشبكات قصد ضمها إىل جمموعات              إذ  
  1:لياملكتبة نذكر ما ي

v  الت والدوريات والكتباليت مت االشتراك فيها من قبل املكتبةاإللكترونيةكل ا .  
v   الت والدوريات والكتباملتاحة جمانااإللكترونيةكل ا .  
v   إشراك املكتبة فيهامت كل املصادر اليت.   
v      ف، قـوائم رؤوس    ـقواميس، أدلة، بيبليوغرافيات خطـط تـصني      (كل األدوات املرجعية

  .واليت ستعمل على تطوير خدمات املعلومات باملكتبة) وضوعات امل
v  كل منتجات األقراص املليزرة املتاحة على الشبكة.  

كل هذه املواد تتطلب أساليب حديثة لفهرستها، وما الحظناه هو أن املكتبة املعنية بالدراسة              
يح هـذه األخـرية مـداخل       تتيح هذه األساليب املطلوبة من خالل الربجمية املشار إليها، حيث تت          

  . ةصر املواليامتعددة تتنوع بتنوع الوسيط أو الوعاء املراد فهرسته، نوردها بالتفصيل يف العن

                                                

*  ASSOCIATION FRANSAISE DE NORMALIZATION  

 أعمال المؤتمر العربي التاسع لالتحاد      .كانية االستشهادات المرجعية بها    وإم اإلنترنتفهرسة ملفات   . محمد أمين درويش، دانية    1.
.  تـونس ". اإلنترنت ودراسات أخـرى   اإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر       "تبات والمعلومات حول    للمكالعربي  

 .127 .ص. 1999أليسكو، : تونس. 1998 أكتوبر 21/26
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2.1.3.2 
  : التقليدية كما هو يف املطبوع إضافة إىل عنوان امللف على الشبكةاملداخلوتتمثل يف مجلة 

v  بيان املسؤولية، ويف حالة غيابه يتم استبداله بالعنوان مباشرة .  
v  العنوان.  
v  الطبعة ورقم اإلصدار اخلاص بربامج احلاسبات اآللية على الشبكات.  
v  الصفحات، كعدد الصفحات وعدد النشرات أو الفقرات إن أمكن.  
v  بامللف البيانات نفسها أو تاريخ االتصالر نشخإضافة إىل التاريخ، كتاري .  
v   اإلتاحة، عنوان امللف"URL "1أو موقعه على الشبكة. 

 على فهرسة رصيدها وفقا هلذا النسق، حيث         املركزية جلامعة فرحات عباس    كتبةإذ تعمل امل  
جند يف القناع اخلاص بكل وعاء معلومايت كل احلقول والبيانات املذكورة أعاله، والـيت سـنورد             

وعاء يف اجلزء املخصص للنظام املعتمد باملكتبة يف الفصل الثالث          أمثلة عنها الحقا وفقا لنوع كل       
  .من دراستنا هذه

3.1.3.2 
 مصادر املعلومات من حيث شكل بطاقات الفهرسة املخصصة         أحدثسنحاول التطرق إىل    

  .أخوذة من شبكة الويبهلا، كاألقراص املليزرة وملفات الكمبيوتر واملعلومات امل

1.  

  2: منةتتكون عناصر حقول الوصف للقرص املليزر
حقل النشر والتوزيع، تعداد نوع املادة ونوع القرص، مـدة            حقل العنوان وبيان املسؤولية،   

التشغيل، سرعته بالدقيقة، خاصية الصوت، اللون، قطر القرص بالبوصات، املصاحبة ووضـعها،            
  ). نوع اجلهاز وطرازه(ة ورقمها، متطلبات النظام السلسل
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  :ندرج فيما يلي مثال عن فهرسة قرص مليزر
  

  
    القاهرة للنشر االلكتروين        
  .2000، القاهرة للنشر االلكتروين: القاهرة. فلسطني: من ذاكرة العرب        
  .بوصة12  لفة، لو؛1800 ) دقيقة 40( قرص مليزر 1        
  .IBM جهاز متوافق مع ؛متطلبات النظام        
  .ةخلفية تارخيية عن نشأة وتطور املشكل: ملخص        
  
  
  

  بطاقة فهرسة لقرص مليزربطاقة فهرسة لقرص مليزر ):01 (الشكل رقم

2.  

.. . احلاسب واليت تسمى بيانات كمبيوتر، برنامج كمبيـوتر،        يفوتتمثل يف امللفات املختزنة     
شاشة العنوان، عنـوان اللغـة الرئيـسية        (واليت يراعى أثناء تسجيلها، املصدر األساسي للبيانات        

  .)للملف
   1: وتتمثل عناصر حقول وصفه من

 العنوان وبيان املسؤولية، حقل الطبعة، تسمية امللف، حقل النشر والتوزيع، تعداد ونـوع             
طراز (سجل قطره بالبوصات، متطلبات النظام      إذا حول امللف إىل قرص ي     واملادة، اللون، الصوت،    

  ).الكمبيوتر الذي يعمل عليه امللف وسعته
الوسـائط  ملفات شاشات احلاسب اآليل شـأا شـأن    ونشري فقط إىل أن أشكال فهرسة       

 وإن تغريت، فإن احلقول عادة ما تبقى هي نفـسها، وهـذا راجـع                األخرى احلديثة للمعلومات 
  . بعد الوقت املناسب لتوحيد إجراءات فهرستها وتصنيفهان يِححلداثتها، وبالتايل مل 

  

                                                
  .149 .ص. المرجع السابق . السيد،أحمد البدوي أبو زيد1. 
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  : فهرسة هذا النوععنوندرج فيما يلي مثال 

  
   عوزارة الدفا       

  هيئة البحوث العسكرية        
  هيئة البحوث. وزارة الدفاع. ملف كمبيوتر. اجليش املصري عرب العصور       
  .2000 اهليئة،. اهرةالق. بيانات كمبيوتر. العسكرية       

   بوصة 5,25فا .قرص ملون1       
  .شاشة ملونة. IBMأو متوافق متاما مع  IBMحاسب شخصي : متطلبات النظام       

  
  
  بطاقة فهرسة لقرص كمبيوتربطاقة فهرسة لقرص كمبيوتر ):02 (الشكل رقم 

       3 .  
  1: مناوتتمثل عناصر حقول وصفه 
تـاريخ   (.] URL عنـوان    [ عنوان الوثيقة، تاريخ إنشائها أو تعديلها إن أمكـن،           املؤلف، 

  .، حجم الوثيقة)االطالع أو حتميل الوثيقة
   :أو  
 يف املقال أو الوثيقة، تاريخ اإلنشاء أو التعديل،       »  العنوان الفرعي  –عنوان العنصر    « .املؤلف 

  .الوثيقة حجم ،)تاريخ االطالع أو التحميل (.] URL عنوان [
  :مثال عن مقال مأخوذ من الشبكة        

 LEVER ,YVES 
Lever, yves. «A tous prendre » dans. Films de la révolution tranquille, 15 février 1996, 
[http://www.com.org/~lever/fils/Qtous.2. html], (16mars1996) ,19ko 

     
  
  

                                                
1. MARIE LA  CHANCE, ANNE. comment citer un document électronique, [on line] , visité le 05 novembre    
    1999.  Disponible sur l ُurl: http:// www. Virtuel. Collegebdeb.qc. ca /a citer. Html, (15 03 2006), 128 ko 

http://www.com.org/~lever/fils/Qtous.2
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  :مثال عن مقال يف دورية 
  
  

                                    B.Vol. 1, n°.1 

                               THERIAULT, Marilyn. «Absence d’âme»dans sortilège », 
                               vol.1.n°1, 10.mars. 1996, 

                               [http://virtuel. Collegebdeb.qc. ca / a bonne / 

                               textes/vol/absence html], (21 mars 1996) 1 ko  
  
  
  

  ))الشبكةالشبكة((بطاقة فهرسة لمقال مأخوذ من دورية على الويببطاقة فهرسة لمقال مأخوذ من دورية على الويب ):03 (الشكل رقم

4.1.3.2 

 أو  ، معني  وإما مبوضوع  ، هو معرفة املواد املوجودة إما ملؤلف معني       الفهرساهلدف العام من    
 إىل نوع جديد من الفهارس كنتيجـة لـدخول          نشريوميكن أن    يف أي مكتبة،     يف موضوع معني  

 اإللكترونية وهي ما تعرف بالفهارس      ،اإلنترنتاملعلومات واالتصاالت و  املكتبات عامل تكنولوجيا    
   .الفهارس املتاحة على اخلطو، احملوسبة

ى أا تلك اليت تعتمد على استخدام احلاسبات        تعرف عل  احملوسبة ف  اإللكترونيةالفهارس  أما  
 حيث ختتزن أوصاف أوعية املعلومات على أقراص مدجمة وتعرض على املنفذ استجابة             ،اإللكترونية

 طويلة من العمليات إال أا تتميز بسهولة        بسلسلة ورغم أنه يتطلب مرورها      ،للطلب من املستفيد  
 فما علـى املـستفيد إال أن   ،ل على النتائج وتنوعهااستخدامها من قبل املستفيدين وسرعة احلصو   

جيلس أمام املنفذ ويطلب املعلومات اليت حيتاجها لتظهر أمامه على الشاشة أو طبعها على شـكل                
   .1مصغر

 وهـو   ،عدادها باستخدام احلاسبات اآللية فيما عرف بالفهرسة املقـروءة آليـا          فلقد بدأ إ  
 حيث أصدرت بطاقات   ،األمريكية املسمى مبشروع مارك   املشروع الذي تقوم به مكتبة الكونغرس       

                                                
  .182 -181. ص.السابقالمرجع  .السيد النشار، السيد 1.
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استخدام فهارس على أشرطة ممغنطة ميكن قراءا على شاشة اجلهاز أو استخراج بطاقات مطبوعة ب        
  .بعة املتصلة باجلهازاالط

  1: ومن مميزات هذا النوع من الفهارس نذكر
v  املرونة وإمكانية التحديث.   
v   حيث ميكن االطـالع     ،التقدم اهلائل يف علم االتصاالت     لآلخرين من خالل     لسهولة الوصو 

  . شبكة للحاسبات بني اجلانبنيدعلى فهرس مكتبة بعيدة متاما عنا يف حالة وجو
v  يتميز بصغر احلجم الحتالله مساحة احلاسب اآليل فقط.  
v  ميتاز بتعدد مداخله اإلسترجاعية.  

 سـواء  ،تبات اليت ال غـىن عنـها   هي من مصادر املك    ف ،أما عن الفهارس املتاحة على اخلط     
 العديـد مـن     تاحتـها أ بالفهارس اليت    اإلنترنت شبكة وتكتظ   ،للمكتيب أو للمستفيد من املكتبة    

 قد حـصدت    اجلامعيةن كانت املكتبات    ، وإ  املاليني يربو عدد جمموعاا عن    عليها واليت    املكتبات
 هذه الفهارس وفقـا     إتاحةطرق  ، وختتلف   اإلنترنترس املتاحة على شبكة     من الفها األسد  نصيب  

  .اإلتاحةلنوع الربوتوكول املستخدم يف 
والذي ميكن من خاللـه عـرض احلقـول      Z.39.50 فهو باملكتبات   اخلاصأما الربوتوكول   

، وتتـيح العديـد مـن        ببليوغرافية فقط خاصة باملكتبات     ألنه يتعامل مع حقول    ،شكال خمتلفة بأ
كتـب   بعضها يتيح مستخلـصات لل     ، بل إن   بأشكال خمتلفة  ةفي البيانات البيبليوغرا   عربه املكتبات

  .2، ويذهب البعض اآلخر إىل ربط هذه اخلدمة خبدمة توصيل الوثائقاواملقاالت اليت تتوافر لديه
ومن خالل دراستنا اتضح أن مكتبة جامعة فرحات عباس بسطيف تعتمد على برجمية تـوفر           

ن ما يعاب عليها هو عدم بثها مباشرة على اخلـط           مساحات هائلة لعمل الفهارس احملوسبة، غري أ      
   . من أجل اإلفادة منها عن بعد، وهو راجع إىل عدم امتالكها حلد اآلن موقعا على شبكة االنترنت

2.3.2 
تيسري الوصـول إىل مـضامني      كتبات يعترب عملية لتسهيل و     يف امل  فنيةالتصنيف كأي خدمة    

  .أحجامهاو  أنواعها وأشكاهلااختالفاملواد املعلوماتية على  من املصادر واملكتباتيع جمام
                                                

  .30 .ص. المرجع السابق. د، السيأحمد البدوي أبو زيد 1.

 .69 -68 . ص. 2001،  إيبيسدار:  القاهرة.اإلنترنتعلى شبكة  دليل مصادر معلومات المكتبات. عبد الهادي ،زين 2.
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 1.2.3.2  
 حبيـث  ،العملية اليت تقسم ا أية جمموعة من املواد إىل جمموعة فرعية" نه  بأ التصنيفيعرف  

حبيـث  ، و دداتكون كل جمموعة من وحدات ذات صفات أو خصائص متجانسة جتعلها نوعا حم            
  .1 "اختالفها تبعا لدرجة املتجانسةفصل املواد غري ينتج عن ذلك 

 وما أفرزته التكنولوجيا مـن      االتصاالت املعلومات و  لوحقغري أن التطورات املتالحقة يف      
 ال  للمعلومـات  من حيث دخول مواد حديثة كحوامل        ،وسائل متطورة قد انعكس على التصنيف     

 مبا حدا بالتصنيف أن يتماشى      ، تصنيف اموعات املكتبية املعلوماتية    الطرق التقليدية يف  تتناسب و 
   .مع ذلك التطور وفقا لتغري شكل وطرق الفهرسة خاصة املوضوعية منها

ـ  ألن كالمهـا ي    ، رؤوس املوضوعات ارتباطا وثيقـا     باختيارالتصنيف يرتبط   " إذ أن     ى عن
 إال أن الفرق بني العمليتني أننـا يف         ،وعي منه  أي اجلانب املوض   ،باحملتوى الفكري ملضمون الكتاب   

 بينما يف التحليل املوضوعي اللفظي نعرب عن     ،بواسطة رمز معني  التصنيف نعرب عن موضوع الكتاب      
  .2"املوضوع باستخدام كلمة أو عدة كلمات 

 املعلومات هو عملية التعبري عن الوثائق بواسطة رمـوز          ملصادرالتصنيف باملفهوم احلديث    و 
 فانطالقا من عنوان الوثيقة يعطينـا الرمـز   ،تعمال احلاسب اآليل من أجل توفري الوقت واجلهد   باس

 إذ ندخل العنوان املراد البحث عنه إىل احلاسب اآليل فيظهر على الـشاشة              ،املقابل هلا على الرف   
 و أ ، إن كانت مادة مطبوعـة     ،مكان وجودها على الرف   مزي للمادة املطلوبة و   البيان الوضعي الر  

ذا دون عنـاء    ه و ،مكاا داخل ملفات قاعدة البيانات إذا كانت املعلومات تسجيالت إلكترونية         
  .التصنيفات املستعملة يف املكتبة املكانز والرجوع إىل

 يف املكتبة اجلامعية جلامعة فرحات عبـاس، فمـن          التصنيفوهذا ما الحظناه على خدمات      
فنية يف املكتبة، وبعد طرح جمموعة من األسئلة على مسؤولة          خالل املعاينة امليدانية لقسم املعاجلة ال     

 اتضح من إجاباا أن التصنيف يتم عن طريق التسجيل حسب التسلسل الرقمي لورود              ،هذا القسم 
اموعات إىل املكتبة باعتماد احلاسوب، مع مراعاة موضوع كل كتاب وحجمه وكل ذلك يـتم               

                                                
. 2002 ، دار الثقافة العلمية:اإلسكندرية. المتخصصة المكتبات واألرشيفاتلتصنيف الحديثة في  انظم.  أبو الفتوح،حامد عودة .1

  .17 .ص
، الدار المصرية اللبنانية: لقاهرةا. مراكز المعلوماتلومات اإللكترونية في المكتبات ومصادر المع. كامل شاهين، شريف .2

  .259 .ص .2000
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 الحظنا تنظيما جيدا للكتب على الرفـوف، كمـا           حيث .بإتباع منهجية تصنيف ديوي العشري    
 يف التنظيم، مع ترتيب للمجموعات بطريقة تـوحي مبـدى           ا كبري االحظنا يف قسم املراجع تناسق    

وإن كانت احلوسبة يف هذا القسم تقتصر علـى الفهـرس           . اجلدية يف تأدية اخلدمات للمستفيدين    
 فإـا مهيـأة     ،فقط" BRITANICA"و"UNIVERSALIS"البيبليوغرايف للمجموعات وموسوعيت    

بشكل جيد لرقمنتها، وملا ال إتاحتها على اخلط حبكم تنظيمها اجليد، وكـذلك األمـر بالنـسبة                 
     .للدوريات والرسائل اجلامعية

2.2.3.2 
ال وأنواع أوعية    يف املكتبات حبسب تنوع أشك     التصنيفبعض تطبيقات   سنحاول اإلحاطة ب  

  1:املعلومات و مصادرها من خالل ما يلي
 ،برجميات احلاسب حسب تطبيقاا امليدانيـة      حيث صنفت برامج و    ،تصنيف برجميات احلاسب  . 1

 يصنف مع القسم املخصص للتجارة وما يتعلق بالنظم يصنف مـع الـنظم              فما يتعلق بالتجارة  
   ."وضوعيا ووظيفيا تصنيف برجميات احلاسبات تصنيفا م"  أي ،هكذاو
 تصنيف قواعد   :إذ تصنف قواعد البيانات بعدة طرق من بينها        ،تصنيف قواعد البيانات احملوسبة   . 2

  ...، أصوات، صور، أرقام،البيانات على أساس طريقة متثيل البيانات يف شكل كلمات
   :ففي شكل كلمات تقسم قواعد البيانات إىل فئات فرعية §

 ، قواعد بيانـات أدلـة     ،اختراع براءات   ، قواعد بيانات عالمات جتارية    ،ةقواعد بيانات ببليوغرافي  
  .أخرى...، قواعد بيانات نصوص كاملة،قواعد بيانات قواميس

  : الفئات التالية فيمكن تقسيمها إىليف شكل أرقامأما قواعد البيانات  §
واعد بيانـات    ق ، قواعد بيانات سالسل زمنية    ،إحصاءات قواعد بيانات    ،إجراءاتقواعد بيانات   

  .أخرى...،أمالك
  : فئتني من قواعد البيانات إىل تلك املذكورة أعالهإضافةميكن و §

 غري  انتقاليةبيانات  (  الربيد اإللكتروين    النشرات،مثل لوحات   ؛  اإللكترونيةخدمات املعلومات    -  
   .)أرشيفية

                                                
 .264 -260 .ص .المرجع السابق. كامل شاهين، شريف .1
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يت تستخدم تطبيقاـا    تضم جمموعات هائلة من الربجميات ال      ؛قواعد بيانات برجميات احلاسب    -  
  .على احلاسب اآليل

للتوزيـع   املـستخدم ومن ناحية أخرى ميكن تصنيف قواعد البيانات تبعا لوسيط التسجيل            §
   ... الشرائح املمغنطةمرنة،، أقراص اخلط، أقراص مدجمةإىل قواعد على  االسترجاعو

3.3.2 
ل التحليل املوضوعي للوثائق، فالتكشيف ميثل      تعد عملييت التكشيف واالستخالص من أشكا     

  .املستوى األول للتحليل، أما االستخالص فيمثل املستوى الثاين
 خاصة مع   ، الفكري اإلنتاج وسائل جديدة لتحقيق أقصى استفادة من        نالبحث ع فلقد بدأ   

ـ           كثرة ما    ا اجتـه   يصدر منه وتعدد أشكاله وأنواعه وتعقد االرتباطات املوضوعية فيما بينه، كم
 من خالل تألية وحوسبة     ،التفكري يف االستفادة من اإلمكانات اهلائلة اليت تقدمها احلاسبات اآللية         

  .عمليات التكشيف واالستخالص

1.3.3.2 
  ،هو األخريذا ـ فإن هواصفات القياسية للتكشيفـحسب املعهد القومي األمريكي للم

  .1" املعلومات والتعبري عن هذا احملتوى بلغة نظام التكشيفوعيةألحتليل احملتوى املوضوعي  عملية"
  2:يقصد به و،كما يعترب التكشيف أحد أشكال التحليل املوضوعي للوثائق

v  دف التالعاإلط الرسالة اليت يراد بثهاحقق من املوضوعات اليت تعاجلها و على الوثائق.  
v تدعو احلاجة إىل إبرازهـا كمـداخل أو          أو املوضوعات اليت   ،ات األمهية ذ املواضيع    اختيار 

  .هم يف التعريف بالسمات املوضوعية للوثائقاخصائص تس
v   اليت يقع عليها االختيار بشكل ميكن استخدامه كمفاتيح لالسترجاعالتعبري عن املوضوعات.  

دليل منهجي لألفكـار أو املفـاهيم أو        " الذي يعترب    ،ناتج عملية التكشيف هو الكشاف    و
املوضوعات يف  ث يتم التعبري عن هاته األفكار و       حي ، اليت تشمل عليها جمموعة الوثائق     املوضوعات

                                                
   .12. ص. 2002دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية. دراسات في نظم وخدمات المكتبات والمعلومات. عبد المنعم موسى، غادة 1.
 .172 .ص .1984 مكتبة غريب،: القاهرة .أشكالهامقوماتها و: خدمات المعلومات .حشمت، قاسم .2
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يـصاحبها   و،شكل مداخل كشفية مرتبة وفقا لنظام حمدد، كالترتيب اهلجائي أو الزمين أو الرقمي  
  .1"بيانات بيبليوغرافية حتدد هوية أو ذاتية الوثيقة 

 اليدوية أو اآللية املتبعة يف      تاإلجراءاعمليات و و جمموعة ال   فه :أما عن نظام التكشيف ولغته    
  .البث خلدمة أهداف االسترجاع وتنظيم احملتوى املوضوعي ملصادر املعلومات

هي جمموعة من الرموز أو املصطلحات الـيت        تكشيف هي أهم عناصر هذا النظام و      لغة ال و
   .تستخدم يف التعبري عن احملتوى املوضوعي للوثائق

يف واالستخالص يف التعريف باحملتويات املكتبية، وتقدمي ملخصات هلـا          ورغم أمهية التكش  
من شأا إفادة املستفيد حىت دون االطالع على الوثيقة األصلية، فإن مكتبة جامعة فرحات عباس               

يف هذا الـشأن،    عليه  وهذا ما أجاب به حمافظ املكتبة يف سؤال طرحناه          . ال تقوم به على مستواها    
 ألا تقتصر علـى     ،معلال ذلك بأن املكتبة تتيح جمموعاا يف شكلها الكامل        حيث أجاب بالنفي    

كثرة أعداد الطلبة، كما أا تتيح لطلبة الدراسـات العليـا واألسـاتذة              اخلارجية نظرا ل   اإلعارة
 وبالتايل يف ذلك ،والباحثني إمكانيات البحث يف قواعد البيانات على األقراص الضوئية وعلى اخلط     

 إىل امكانيات تدعيم املكتبة بقسم      األخريشاق التكشيف واالستخالص، مع إشارته يف       غىن عن م  
 ، للباحثني واحلديثةللتكشيف واالستخالص، من أجل إتاحة أكرب قدر ممكن من املعلومات الفورية            

  . هذه املسائلحنوخاصة مع التوجهات االجيابية للجامعات اجلزائرية 

2.3.3.2  
  على مستوى    يف جمال معاجلة املعلومات توفر عدة شروط       التكنولوجيالقد فرضت تطبيقات    

 إذ ينبغي على ضوء هذه التكنولوجيات مراعاة ما يلـي           ،تطورهاتنوعها و تكشيف الوثائق حبسب    
  2:من متطلبات يف عملية التكشيف

اإلكثـار مـن     تكشيفه للوثيقة، و   يت يربزها املكشف يف   أي عدد املوضوعات ال    ،مولـالش .1
 تبعـا ألي استفـسار      ،تتعدد احتماالت الوصول إليها   داخل الكشفية للوثيقة حىت تسهل و     امل

  .مطروح

                                                
  .13 .ص.  السابقالمرجع .عبد المنعم موسى، غادة .1
 .172 .ص .المرجع السابق .أشكالهامقوماتها و: خدمات المعلومات .، قاسمحشمت 2.
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 حـىت   ، اليت تصفها أو تدل عليها     املوضوعات تطابق مصطلحات التكشيف مع      ،صصـالتخ .2
 ،استدعاءها بـسرعة  هل حتديدها و   من املصطلحات فيس   تكتسب كل وثيقة مكشفة خاصيتها    

 يعتمد على مصطلحات أو بيانات قياسـية إن مل          لالسترجاع اآليلخاصة إذا علمنا أن النظام      
  .عن رد االستفسار املطلوبتكن حمددة بذاا فإنه يعجز 

اإلملـام   الصفات أو األقـسام املوضـوعية و       معناه مدى الدقة يف حتديد معامل      و ،قـتعمـال .3
  .اليت تعاجلها الوثيقة عند تكشيفهاباملوضوعات 

3.3.3.2 
وسيلة من وسائل اإلتصال بني مـصادر        و ،هو وسيلة هامة من وسائل استرجاع املعلومات      

على كل ما هو جديد يف      ه من االطالع    نكِّم يوفر الوقت للقارئ وي    ،املستفيدين و األوليةاملعلومات  
ولـه  ...دوريـات  وأ ، وثائق ، حبوث ،ختصصه من املعلومات سواء كانت على شكل كتب       حقل  

 إذ يؤدي إىل اإلقالل من املعلومات األصلية اليت ترد يف الوثيقة كما يربز جوانب               ؛فائدتان هامتان 
  .1م املستفيد

 الذي يعترب ملخصا ألحد املطبوعات أو الوثائق      ،   هو املستخلص  االستخالصناتج عمليات   و
  .2ر من الوصول إليها بأسرع وقت ممكنسي وي،مصحوبا بوصف بيبليوغرايف حيقق هوية الوثيقة

 مـن  20 /1إىل   10 /1 فيما يتراوح بني     األصليةعادة ما يعرب املستخلص عن حمتوى الوثيقة        و
  .كلمة 200إىل  100كلمة ميكن ضغطه يف  2000  فاملقال الذي حيتوى على،عدد كلماا

حاطة اجلارية عند استخدام املستخلـصات      اإلص فتظهر من خالل     ية اإلستخال أما عن أمه  
 الوثـائق   انتقاءتسهيل  ،   يف تكاليف البحث   االقتصاد،   يف الوقت   االقتصاد ،كبدائل للوثائق األصلية  

   .إعداد املراجعات العلمية، وختطي احلواجز اللغوية، اليت ميكن قراءا

                                                
   فعاليات الندوة الوطنية حول  .دورها في التعاون بين المكتباتل المعايير في عملية اإلستخالص ومن أج. عبد القادر ،أوقاسي .1
  دار : الجزائر. 12/2003 /23 -22  بين بالجزائر المنعقدة"جزائريةفي المكتبات ال توحيد اإلجراءات الفنية. "تسيير المكتبات  

 .89 .ص .2004للطباعة،   الملكية 

 .40 .ص. المرجع السابق. عبد المنعم موسى، غادة 2.
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على املكتبة اجلامعية جلامعة فرحات عباس، القيام مبثـل        وانطالقا من هذه الفوائد يستوجب      
 متكنها مـن    ، وجبدية هذه اخلدمة حىت تساهم فعال يف السري خبدماا إىل املستفيدين برحابة صدر           

  .اكتساب ثقة القائمني على املكتبات اجلامعية، ما يساهم يف تعزيز مكانتها بني القطاعات األخرى

4.2 
مباشـرة  اجلامعيـة خدمـة     بوسائلها املختلفة يف خدمة املكتبات      لقد أسهمت التكنولوجيا    

 حيث سارعت إىل إدخال اآلليـة       ، تفتحا على نتائج البحوث العلمية     األكثر كوا البيئة    ،هادفةو
 احلصول نتيجة إلمكاناتملستفيدين منها من جهة، و خدماا وأقسامها مبا يتناسب وتطلعات ا    على

 إىل املكتبات   يكنةمامل األنظمة   فإدخال " . من جهة أخرى    منها على وسائل التكنولوجيا واالستفادة   
 ،كما األمر يف السنوات املاضـية      حاليا ال حيتاج إىل كثري من املوارد املالية أو التجهيزات اخلاصة          

كبري أصبحت يف   اخنفاض أسعارها بشكل    توزيعها و ثرة إنتاجها و   احلديثة مع ك   األجهزةحيث أن   
  .طريقة تقدمي جمموعااو تاملكتبامما انعكس على خدمات . 1"األفرادحىت متناول املؤسسات و

1.4.2 
 حىت يتم تبيـان الفـرق   دي البد من التعريف ا بشكلها التقلي  اآللية اإلعارةللحديث عن    

  .بالتايل ضبط أيهما ميكن اعتماده من قبل املكتبات اجلامعية لتقدمي جمموعاا للمستفيدينبينهما، و
 الفرصة إتاحة اليت ميكن للمكتبة من خالهلا اإلجراءاتثل اإلعارة جمموعة من اخلدمات و     إذ مت 

تكفل احملافظة على    ،لضوابط معينة  وفقاداخل املبىن   وللمستعملني لإلستفادة من مصادرها خارج      
  . يف الوقت احملددإعاداتلك املصادر و

  2: هيةأساسي أين تسند ملصلحة اإلعارة خدمات 
v    اتنظيم اإلعارة وجتميـع قـوائم     ، البحث عن الكتب املفقودة    ، اجلرد إجراءات بتويل   ،إدار 

  .الطلبات
v   ملرجعية ااألوعية الوثائق داخليا خاصة إعارةالتحكم يف شروط.   
v     إعارة حتكمها قواعد ،ت متباينةأين يستفيد منها ثالث فئاعارة اخلارجية التحكم يف عملية اإل 

  .مث فئات األساتذة ، إىل طلبة الدراسات العليااجلامعية من طلبة املرحلة ،حدالكل فئة على 
                                                

 .65 .ص .1998 دمشق، .74ع. مجلة المعلوماتي. حاضرا ومستقبال: تية في البالد العربيةالمعلوما. فايز ،ميثاق محمد 1.

 .  15 -13. ص .1994 ، مطبعة الملك فهد الوطنية:لرياض ا.خدمات اإلعارة في المكتبات الحديثة. ، عبد اهللاخريفي مسعودال 2.
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1.1.4.2 
 اآليلكتبات اجلامعية ختضع إىل عدة مواصفات يتبناها النظـام           يف امل   اآللية اإلعارة تطبيقإن  

 خاصة إذا علمنا أن العدد اهلائـل        ،مع مراعاة كل فئات املستفيدين     ،حىت يكفل سريها كما جيب    
يف اضـطراب    و أمـرهم من  عارة يف حرية    كثريا ما جيعل القائمني على بنوك اإل       اليوم   نللمستفيدي

مـن فعاليـة     الزيادة امللقاة على كاهلهم مع      األعباءعارة خيفف من     لإل اآليل النظام   أن غري   ،دائم
  . خاصة تلك اليت تتعلق بضياع أجزاء من الرصيد،األخطاءالتقليل من تداول مصادر املكتبة و

ففي املكتبة جمال الدراسة اتضح أن اإلعارة تتم داخليا على مستوى األقسام والكليات، أما              
تم على مستوى املكتبة املركزية آليا مـن خـالل برجميـة التـشغيل              بالنسبة لإلعارة اخلارجية فت   

حيث مت تصميم فهارس آلية إىل      .املستخدمة، باستثناء قاعة البحث واملراجع فإا تتم داخليا فقط        
 مسجل فيهمـا كـل      ، أحدمها فرنسي واآلخر عريب    جانب الفهارس التقليدية مقسمة إىل قسمني     

الكلمـات   ، الطبعـة، حقـل النـشر وسـنته        ، كعنوان املؤلف،  انات اموعات بيبليوغرافيا  بي
ـ عي.  خاص باملستعملني  واآلخر خاص باموعات    األولمع عمل قناعني،    ...املفتاحية ى لكـل   طَ

دخل يف قناع املستفيدين ومن مت يصبح عضوا من أعضاء           باملكتبة رقما ي   نفسهطالب عندما يسجل    
إذ كلما أراد هذا الطالب استعارة كتاب ما فإنه يقـدم رقـم              ،املكتبة بالنسبة للربجمية املستعملة   

  بإدخال رقم الكتاب املقدم من طرف الطالـب        هذا األخري ، فيقوم    لعون احلجز  الكتاب أو الوعاء  
 إىل القناع   دخل رقم الطالب   وإذا وجد بأن الكتاب فعال من جمموعات املكتبة ي         ،إىل قناع اإلعارة  

 وتتم طباعة بطاقة إعارة مسجل فيهـا        فيسجل إسم الطالب تلقائيا    ،اخلاص ببطاقة إعارة الكتاب   
 مع تسجيل جمموعة    ، وتاريخ اإلعارة وتاريخ انتهائها    ، واملستعري ،املادة املعارة كل املعلومات حول    

ـ  و ، كأن يكون قد أعار كتابا      القناع اخلاص باملستفيد   يفمن املالحظات يقدمها احلاسوب      م لـ
 ، باملكتبـة   معاقبا أو غري مسجل بتاتا      أو ، املدة املسموح ا لإلعارة     تعدى  أو كأن يكون   ،يرجعه

، مع وجود خانات خمصصة للتربئة وإعادة التسجيل للسنة املقبلة يف          به عون احلجز لذلك   تنوبالتايل ي 
يـساهم يف    وهو ما    ،ألن الربجمية مصممة للعمل على هذا النسق      . القناع املخصص لكل مستفيد   

   .وتلفها، ويزيد من احتماالت عدم ضياع املواد املكتبية  كبرية العمل براحةإجناز
 وهذا ما   ، مهمة املكتبة بشكل كبري    إجناحولعل اعتماد هذه الطريقة يف اإلعارة قد ساهم يف          

كما زاد هذا   . إذ ال توجد ضجة وال طابورا أمام بنك اإلعارة         ،الحظناه على الطلبة وعلى العاملني    



   كنظام معلومات كنظام معلوماتالمكتبات الجامعيةالمكتبات الجامعية: : الفصل الثانيالفصل الثاني
  
  

  

- 78 - 

 ألن العامل ال جيعل من الطالـب عرضـة لالنتظـار    ، الطلبة والعاملني األسلوب من االحترام بني   
 كما نالحظه يف بعض املكتبات اجلامعية األخرى، ألنه جييب عن تساؤل املستفيد             ،الطويل واململ 

         . يف اللحظة ذاا ودون إطالة
 مـن   ،اإلعارة يتوقف على حتكمها يف وسيلة       للمستفيدينفنجاح املكتبة يف تقدمي جمموعاا      

لسريع إىل املعلومات الـيت  ا السهل والوصولخالل تدعيمها بالوسائل الكافية اليت متكن القراء من    
   .يريدوا

ورة توفرها ضريف اإلعارة، و  اجليد لنظام التشغيل الذي تستخدمهاالنتقاءلذلك يتطلب األمر    
  1:املعايري اليت نذكر منهاعلى مجيع املواصفات و

v   أو  سواء ما يتعلق بتـسجيل اإلعـارة       ، املنهج املتبع يف تقييد عمليات اإلعارة      اإلطالع على  
  .)ذات النسخ القليلة (احلجز للوثائق النادرةب
v          املوافقـة علـى عمليـة      و ،اإلعارة بإمكاناتتوفر النظام على قدرة املراقبة املستمرة اخلاصة

  . رفضها للوثيقة املعارة أو للمستعريأو اإلعارة
v  الوثائقإرجاعضبط املتأخرين يف ظام على تسيري فترات اإلعارة ولنقدرة ا .  
v الوثائق يف وقتها احملدد بطريقة تلقائيةإرجاع توفري وسائل التذكري إىل املتأخرين عن  إمكانية .   
v  ينريالتحديد الدقيق للبيانات اليت جيب توفرها يف ملف املستع.  
v  داخل منظومة املكتبةاالعتبار املستفيد بعني حىت يأخذ ،توفر النظام على املرونة الالزمة .  
v االسـتثناء  ،مـدة اإلعـارة التجديـد     ( . توفري النظام االمتيازات اخلاصة باإلعارة      إمكانية ، 

  ..).التحديد
v  الفاكس تفصيلية عن املستفيدين كاالسم والعنوان وتقدمي بيانات...   

2.1.4.2   
عن طريقها تتم إعارة الكتب     خالل خطة بني املكتبات املشاركة، إذ        من   اإلعارة التبادلية  متت

واملواد األخرى، ودف إىل االستثمار احلسن للمصادر املعلوماتية املوجودة ا، وخاصـة منـها              
  .2 حبكم قلة الطلب عليهاتالباهظة الثمن اليت ال يشترط تواجدها يف مجيع املكتباالكتب 

                                                
  .87 .ص .لمرجع السابق .، عبد المالكبن السبتي .1
 .181 . ص.المرجع نفسه 2.
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، حبيث تستطيع املكتبـة     ما بينهما بتني أو أكثر يف اتفاقية تعقد في       عبارة عن اشتراك مكت    وهي
 يف مكتبات أخرى وغري متوفرة لديها، وهدفها األساسي هو ة عليها استعارة مواد مكتبية متوفر بناًء

ملـال  متكني القراء من االستفادة من مقتنيات املكتبات األخرى، ويف هذا توفري للوقت واجلهد وا             
 لكي يكون هذا التعاون ناجحا البد من وجود اتفاقية أو قواعـد             ،سواء للمستفيدين أو املكتبات   

   1:حبيث جيب أن توضح ما يلي. تنظم هذا التعاون
v  اداملواد املراإعار .  
v   املواد املراد تداوهلاإرسالكيفية .   
v  للكتب املعارةواإلرجاع اإلرسالت احتديد مسؤولي .   
v  املعارةدلى املواعمني التأ .   
v  الواحدةاملرةيف  حجم املواد املعارة .   
v   ا املواد املراد وإرجاع إرسالفتراتإعار.   

 بالنسبة للمكتبات اليت تستعمل النظام نفسه سـواء  أسهل يكون  لإلعارة بالنسبة   األمرعل  ول
 كانـت املكتبـات      ملثل هذا التعـاون إذا     جناح ويتم أقصى    ، يف حد ذاا   اإلعارةيف التصنيف أو    

كترونيـا   قابلة للتـداول ال    موعاا رقمية  أو جم  ،اإلنترنتاملشاركة متتلك مواقع ويب على شبكة       
عمليـات   إذ أنه ال يكفي تألية أو حوسبة ،اآللية باإلعارة وهذا ما نعنيه خاصة   ،مباشرة على اخلط  
 يف حد ذاا قابلة للتبادل  ولكننا نقصد أن تصبح الوثيقة، كالتسجيل والتسليم،أو خطوات اإلعارة
  .مباشرة على اخلط

3.1.4.2 
 الفرص  إتاحة وذلك قصد    ،لإلعارة اجلامعية تتطلب نظاما واضحا وحمددا       املكتبةال شك أن     

ن ك ضروري جدا كـي تـتم  اإلعارة فنظام ،للمستفيدين الختيار املواد املكتبية املناسبة واستعارا 
إلعادة املادة املستعارة وإلرسـال      من خالل معرفة الوقت احملدد       ،املكتبة من ضبط عملية اإلعارة    

 ولتسهيل عمليات جتديد اإلعارة     ،يف حالة التأخر يف إرجاع املواد املكتبية       كتب إشعار للمستعريين  
مـات   إضافة إىل احلصول علـى معلو      ، ومعرفة عدد الكتب املعارة لكل مستفيد      ،وحجز الكتب 
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والنظام اجليد لإلعارة يف أي مكتبة، هو ذلك النظـام          . إحصائية عن مدى استخدام املواد املكتبية     
  1:الذي ميكن من خالله

v  ا، مؤلفها:معرفة املادة املعارةرقمها املتسلسل و رقم تصنيفها، عنوا.  
v  رقم هويته املكتبية وعنوانه الكامل، امسه:معرفة الشخص املستعري .  
v  ريخ اإلعارة أو تاريخ اإلرجاع للمادة املكتبية املعارةمعرفة تا.   

أن حوسـبة    ) Rowley و Saffady(فلقد جاء على لسان اختصاصيني يف جمـال املكتبـات           
  2: نلخصها يف، ضرورية يف املكتبات يف جوهره يؤكد على جمموعة نقاطاإلعارة
v  السيطرة على خروج واسترجاع أي مادة بالتحديد.   
v  تاريخ عودة املادة إىل موقعها من الرفالسيطرة على .  
v  اميعاعتماد امللفات كمصدر لقياس استخدام ا.   
v   واالختيارءاالقتناتطوير جماميع املكتبة وتنقيتها وتطوير سياسة .   
v   ،اميع من حيث حالتها احلركيةةوسالمتها الشكليتقدمي التقارير حول حالة ا.   
v    األكثـر اسـتعارة لفتـرة    ملتعلقة بأمساء املستعريين والكتبا والتقارير اإلحصاءاتاستقصاء 

 واملواد املفقودة وعدد    ،لإلشعار إليهم واملواد املتأخرة وأمساء املتأخرين وكيفية الوصول        ،حمددة
  . للمستفيد الواحداملستعارةاملواد 

عتمد وب ي  احملوسب كأسل  اآليل كان باستخدام النظام     اإلعارة حنو السيطرة على     االجتاهولعل  
 وكمصدر موثوق به وشامل للمراقبة      ،عند الطلب ، أو    دقيقة ودورية  إحصائيةلضمان توفري بيانات    

 اسـتخدامها  وإدارة من ناحية ااميع إىل قياس حركة إضافة ،والسيطرة على العاملني والسجالت   
 ، الـسواء  وتنظيم وقت وجهد العاملني واملستفيدين علـى      من قبل املستفيدين من ناحية أخرى،       

 وحاليا يعتمـد  ، من التوترات الناجتة عن العمل اليدوي املضين خاصة يف املكتبات الكبرية     واإلقالل
 املكتبـة وحتديـد     ملواد األساسيةالنظام احملوسب خلزن واسترجاع بعض املعلومات البيبليوغرافية        

أسـاس لكافـة     الترابط مع نظم أخرى يف املكتبة من خالل استحداث ملف            ولتحقيق ،مواقعها
  .3البيانات األساسية
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2.4.2 
 ، اجلارية من بني األنشطة املألوفة يف خدمات املعلومات بكل فئاا ومستوياا           اإلحاطةتعترب  

ه  ـذ االرتبـاط وجبهة البحث  وثيقا مبدى احلرص على املشاركة يف جمريات         ارتباطاهي ترتبط   و
   .األشكال شكل من هذه بأياريات 

1.2.4.2 
  :تعرف اإلحاطة اجلارية بعدة تعريفات نذكر من بني أمهها

.. .األكادمييبصفة خاصة تلك اليت تتعلق بأمور ختص اال املهين أو           املعرفة بالتطورات احلديثة و   "
  :ـ لجلاريةا اإلجتاهاتتتضمن معرفة  عادة ماو

v  الفروض العلمية اجلديدةالنظريات و.   
v   الفنية اجلديدة البحثية والعلمية،املشكالت.   
v  حديثةطرق وأساليب علمية وفنية جديدة حلل مشكالت قدمية و.  
v  1"كيفية عملهم  تؤثر فيما يفعله زمالء التخصص واملتغريات اجلديدة اليت. 

مسة عامة جلميع املـستفيدين     ال التخصص، و  ة آخر التطورات يف جم    احلرص على مالحق  "هي
 املشاركة يف جمريـات جهـة    من املعلومات دون استثناء، وترتبط ارتباطا وثيقا مبدى احلرص على         

االرتباط ذه اريات، فهدفها هو تعريف الباحث باملعلومات احلديثة يف جمال عملـه،             البحث و 
يار املواد املالئمة الحتياجـات البـاحثني مث   خصوصا بالنسبة لتلك املنشورة حديثا، حيث يتم اخت       

  . 2"االتصاليانات عنها مبختلف وسائل إرسال ب
ف كل  اهدأس و  فإن أس  ،اختلفت أشكال التعبري عن مصطلح اإلحاطة اجلارية      فإن تعددت و  
ستفيد مبا هو موجود حاليا من معلومـات يف         هي إحاطة امل   أال و  ، نقطة واحدة  التعاريف تصب يف  

وهريا يف  تصال اليت أصبحت تقدم دورا ج     اال  خاصة مع تطور وسائل تكنولوجيا     ،ميةالساحة العل 
  . سواء مبقابل أو جمانا،قدر من املستفيدين أوال بأول كرب إىل أإتاحتهاجتميع املادة العلمية و
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2.2.4.2  
ملعلومـات اجلديـدة    إعالن سـريع با   حماولة لتقدمي   "  اجلارية بأا    اإلحاطةتعرف خدمات   

  .1"وقع أن يعنيه وجود هذه املعلوماتإخطار املستفيد املتو
تفيـد يف عـدم     " ا   كو ،إذ أن خدمات اإلحاطة اجلارية هلا مزية كبرية يشيد ا الباحثون          

 اليت ختص   األحباث أوسع، خاصة    أبعادا هاإعطائاز أحباثهم و  تعاون الباحثني يف إجن   تكرار البحوث و  
بالتايل تفادي  ألا تساهم يف التعريف باملواضيع املنشورة يف التخصص الواحد و         ،  2"بةجماالت متقار 

 كما أا تعطي للمـستفيدين      ،جعله نقطة بداية ألحباث أخرى     مما هو موجود و    اإلفادةتكرارها و 
ئما باجلديـد فيهـا مـن        ألا تعرف دا   ،والتقرير مبدى قيمتها  صورة كاملة عن املكتبة اجلامعية      

  .أحجامهانيات واموعات مبختلف أشكاهلا وأنواعها واملقت
وهذا ما تعمل على حتقيقه املكتبة جمال دراستنا، حيث أوضح لنا حمافظها بأا تقوم بتقـدمي                

طـريقتني؛ يدويـة بالنـسبة       ب خدمة اإلحاطة اجلارية ملستفيديها من الطلبة، األساتذة، والباحثني       
، كما أوضح رئيس قسم االقتناء بأنه جـاري الـتفكري يف            لكترونية بالنسبة للدوريات  للكتب، وإ 

، عرب بريدهم   اإلنترنتإمكانية إحاطة الباحثني واألساتذة اجلامعيني بآخر مقتنيات املكتبة باعتماد          
وهي خطوة إن حتققت فستزيد من درجة فعالية اخلدمات اليت تقدمها املكتبة حبيث أن               . االلكتروين

  .يزها يتحدد من خالل رضا املستفيد عنها، وهذا ما نرجو حتقيقهاحلكم على مدى حداثتها ومت
جتاهـل   ال ميكن    طبعا هذا أيضا يتطلب توظيف وسائل التكنولوجيا االتصالية املتطورة، إذ         و

 إذ أصبح بإمكـان     ،االتصاالت اليوم يف تطوير خدمة اإلحاطة اجلارية      دور تكنولوجيا املعلومات و   
من خالل جمموعة من االتصاالت اهلاتفية أو الربيـد         س يف مكتبه، و   مكتبة جامعية أن جيل   أمني أي   
 أن حيصل على قوائم مبصادر املعلومات يف أي ختصص ختدمه املكتبة، خاصة أن          يستطيع اإللكتروين

هناك جمموعات معتربة من مراكز املعلومات أقيمت لتقدمي خدمات اإلحاطة اجلارية للمؤسـسات             
عما  كتبات اجلامعية اإلتصال بأي قاعدة أو مركز بيانات ومساءلته         أين أصبح بإمكان امل    ،الكربى

 حميطا بكـل    ،عن بعد عن طلبها   قل وقت ممكن و   أ فيجيب املركز ويف     ،هو جديد يف أي ختصص    
  .  مع امكانية تدعيم اإلجابة بأقراص مدجمة حتوي اإلجابة املطلوبة،جديد يف املوضوع املطلوب
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3.2.4.2   
 البد من حتقيق متطلبات ينبغـي أخـذها    ،حتياجات املستفيدين  اجلارية ا  اإلحاطة حىت ختدم 

ه اخلدمة يف حقل املكتبـات      بعني االعتبار من أجل الوصول إىل اهلدف الغاية من إحداث مثل هذ           
  .املكتبات اجلامعية على وجه اخلصوصعامة و

1.3.2.4.2  
جتنب مة اهتماماته، و  تكلفة وتوفري وقت املستفيد، ومالء     ال  يف االقتصاد إىل متطلبات    إضافة 

فإن هناك جمموعة من املتطلبات القياسية اليت البد من توفرها          .. .تكلفة تكرار العمل غري الضروري    
  1: فيما يليإمجاهلاميكن  . اجلامعية بوصفها نظاما معلوماتيا جارية للمكتبةإحاطةلتقدمي خدمة 

v   مساته املستفيد وباهتماماتاملعرفة اجليدة.   
v  مشولية التغطية املوضوعية ملدخالت النظام يف أمناط أوعية املعلومات املختلفة.   
v      وعـاء  ن الوقت الضائع بني نشر ال     جل التقليل م  أمستفيد من   لمراعاة توقيت تقدمي اخلدمة ل

   . املستفيد بهإعالمو
v  حبيث يكون قادرا على خدمة املـستفيد مبـا يناسـب            اإلحاطة أي تصميم نظام     ؛االنتقائية 

 التعديل سواء باحلذف أو الزيادة وفقا ألمناط أوعيـة          بقبول مع توفر أسلوب املرونة      ،حاجاته
  .املعلومات املتضمنة يف املرصد

v  ايف من املعلوماتإحاطة املوضوع املعلن عنه بالقدر الك.  
v   اجلارية بالشكل الذي ميكن املستفيد من اسـتخدامها بأيـسر           اإلحاطة نشرة   إخراجتنظيم و 

   .السبل
 حىت يكون قـادرا     ،إضافة إىل ضرورة حتكم املستفيد يف طبيعة العمل الذي تقوم به املكتبة           
   .يةعلى االستخدام اجليد للمعلومات اجلديدة اليت تقدمها خدمة اإلحاطة اجلار

.2.3.2.4.2 
 على مستوى املستفيد املستقبل للخدمة      ،خلدمة اإلحاطة اجلارية أمهية واضحة على مستويني      

  : جنملها فيما يلي،كما على مستوى املكتبة املقدمة هلا
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v  على مستوى املستفيد جند:  
  .نتاج الفكري يف جمال ختصصهتوفري الوقت املخصص لفحص اإل -
   . بكل مصادر املعلومات املهمةإملامه يفتقدها لعدم أن معلومات ميكن أوعيةاكتشاف  -
 املتطـورة يف    األساليب بتطبيق الطرق و   إنتاجيتهزيادة   على حل املشكالت و    ة املستفيد  قدر  -

   . اليت يؤديهااألعمالتعديل اجتاه البحث ككل مع جتنب تكرار عمله و
v  على مستوى املكتبة جند:  

   . ديناميكية اخلدمة تعطي للمكتبة تقييما أفضل من وجهة نظر املستفيد- 
مما ينعكس أثره اجيابيـا       جتعل موظفي املكتبة يف وضع أفضل ملعرفة احتياجات املستفيدين،         - 

  .التصوير وخدمات اإلعارة واإلطالع و،التحليل املوضوعي واملقتنياتعلى سياسة تنمية 
 ، والتعلـيم ، والبحـوث العلميـة  ، القـرار اختاذ التأكيد على دور املكتبة الفعال يف دعم     - 

  . اجلارية للمعلوماتاإلحاطةأي مؤسسة لديها مكتبة تقدم خدمات  يف واإلنتاج ،والتدريب
األول  ، اجلارية اليت تقـدم علـى منطـني        اإلحاطة أمناط إىل أن نشري    األمر وال يفوتنا هنا     

  أو من، الفكري ذاتهاإلنتاج الفكري من خالل اطالعه على    اإلنتاجم املستفيد بفحص    ويتضمن قيا 
 والنمط الثاين يتمثل يف حتمل املكتبة مسؤولية إصـدار نـشرة            .خالل أدوات الضبط البيبليوغرايف   

تم  وي ، اليت دف إىل تغطية االهتمامات الشاملة للمؤسسة األم اليت ختدمها املكتبة           ،اإلحاطة اجلارية 
   .ذلك إما يدويا أو آليا

3.4.2 
 غري أنـه بعـد      ، للمعلومات من أرقى خدمات اإلحاطة اجلارية      ي تعترب خدمة البث اإلنتقائ   

فرد لوحده كخدمة مـستقلة عـن        أُ ،االهتمام املتزايد الذي القاه من طرف الباحثني واملستفيدين       
 ولقـد بـدأ     ، به ف كونه يتجه أكثر حنو الدقة يف التقدمي للموضوع املراد التعري          ،جلاريةاإلحاطة ا 

يستخدم كتقنية من تقنيات إتاحة املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات املتخصصة منذ ايـة              
 يف معاجلـة    اإللكترونيـة  أين ارتبط باحلاسـبات      ،اخلمسينات وبداية الستينات من القرن املاضي     

 وإيصال املعلومات   ،ومع التطورات املذهلة يف تكنولوجيا خزن، إتاحة       أما اليوم    .يانات الوراقية الب
عتمـدة   حىت ولو ركزنا على تلك امل      ،نظم البث االنتقائي للمعلومات يف العامل     فإننا ال ميكن حصر     

  .يف املكتبات اجلامعية فقط
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1.3.4.2  
تلك اخلدمة اليت تم وبصفة أساسية بتوجيه املعلومـات احلديثـة علـى             "  بأنه لونرفه  يع 

  .1"ثما ترتفع احتماالت اإلفادة منهااختالف مصادرها إىل حي
 موجهـة  جاريـة  إحاطة نظر تقنية أيضا على أا خدمة وجهةن م * "بام" وعرفت خدمة    
 ، يف الوقت الضائع يف نقل املعلومات      لإلتصاا تقليل فجوة    إىل هم يف حاجة ماسة      ، حمددين ألفراد

 أو من خالل مراصد املعلومات التجارية اليت تغطـي          املنظمةتقدم من خالل املرصد احمللي داخل       
 وذلـك مـن خـالل    ،اهتمامام املوضوعية وبثها إليهم يف شكل إخطارات     عملهم وحبوثهم أو    

  .2اجلاري يف أمناط أوعيته املختلفةي املنشور املراقبة اليقظة والضبط البيبليوغرايف لإلنتاج الفكر

 2.3.4.2  
وجود عدة أنظمة لتوصيل املعلومات للمستفيدين من حقول املعرفة علـى           على الرغم من     

قا من   انطال ، نظام البث االنتقائي للمعلومات    ت إال أا مجيعا ال جتتمع فيها صفا       ،اختالف منابعها 
تصلح لتطبـق   " بام"ولعل أهم صفة نشري إليها هي كون خدمة          ."بام"ـاإلحاطة اجلارية األصل ل   

  .بطريقة آلية على أكمل وجه
  3:يلي  البث االنتقائي للمعلومات ماخدمة توفر إذ 
v   اجلارية لكل مستفيد على حدااإلحاطةخدمة .  
v   تناسبهيت ال املعلومات الوقت املستفيد باستبعاد الوثائق وتوفر.   
v     مسـات   ، وهـي  األخرى األنظمةعلى ثالثة دعامات أساسية ال تتوافر يف        " بام"تقوم خدمة 

مرصد البيانات وبرنامج البحث الذي يقوم مبضاهاة مسات اهتمامـات           ،اهتمامات املستفيد 
   .تاملستفيد بسمات الوثائق اليت يضمها مرصد البيانا

 واإلصدارات اجلديدة اليت    ثحثني من التعرف على البحو    البا" بام"ن نظام خدمة    كِّميكما  
 يف النظام وبـشكل     حثنيا ويتم ذلك من خالل إدخال بيانات عن الب        ،هلا صلة مبواضيع اهتمامام   

                                                
  .345.  ص. المرجع السابق.أشكالهاو مقوماتها: خدمات المعلومات. شمت، قاسمح .1

 .للمعلوماتالبث االنتقائي  *

 .30 .ص . السابقالمرجع .، إبراهيمدسوقي البنداري 2.

  .347. ص. المرجع السابق .أشكالهامقوماتها و: خدمات المعلومات .حشمت، قاسم 3.
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مقاالت أو كتب هلا صـلة        ويف حالة احلصول على وثائق أو      ،خاص مبواضيع حبوثهم واهتمامام   
 وهذه أرقى اخلدمات    ةالوثائق مباشر ائية أو نسخ عن هذه       تلق إشعارات إليهمتوجه   ،ذه املواضيع 

  .1 ميكن للنظام تقدميها للمستفيديناليت
 ،" HERE-IT-IS" "ها هي "، فلسفته  ومتاح مباشرة  وبسيطشط  على أساس ن   "بام" خدمةتبىن  و

ل  من خال،"املستفيد"أما اخلدمات األخرى فرغم فائدا فإا جتعل البحث يقع على عاتق الباحث          
 احلصول على القليل من املعلومات الـيت         أجل ه من ن املعلومات اليت ال تالئم اهتمام     فحص كثري م  
  ."  TRY- TO - FIND IT " " جتدهاأنحاول "كوا بنيت على فلسفة أساسها  ،تالئم مساته

بنـاء   معظم األمناط األخرى من خدمات املعلومات تقدم املعلومات للمستفيد         وإذا كانت  
 إمـداد تضمن استمرارية   " بام"ن خدمة   ، وغري ملزمة بعنصر االستمرارية يف حتديثها، فإ       هعلى طلب 

   .كل مستفيد باملعلومات اجلارية دون أن يطلبها

3.3.4.2 
 تفـوق قـدرة   ةلفكري بدرج  عن نظم حموسبة توفر تغطية أكثر مشولية لإلنتاج ا         هي عبارة  

  .اليدوي" بام" إمكانيات نظام
املباشـر   احملوسب املباشر يف بداية السبعينات عندما ظهرت نظم االتـصال         " بام"بدأ نظام    

 ، اجلديدة للمرصـد   اإلضافات يسمح للمستفيد بأن جيري حبث مساته مقابل         طوهو من  "،باحلاسب
ضوء وعلى   ،ةالتو واللحظ  يف   املضاهاةعلى نتائج   من خالل التخاطب املباشر مع النظام واحلصول        

  . 2" مساته مباشرة وإستراتيجية تعديل حمتوىتلك النتائج ميكن للمستفيد
ر ألي حقل  املباشر تقوم على استخدام امللفات اليت توفر الوصول املباش         للبحث" بام"وبرامج  

ناؤها على   هناك ملفات يتم ب     كما ، احملوسب جيلة مللف أوعية املعلومات   استرجاعي من حقول التس   
 ، حبيث تسمح ألكثر من مستفيد حبث ملف املرصد يف الوقت نفـسه            ، الوصول العشوائي  أساس
 1978عام  " لوكهيد"  املستوى التجاري هو شركة      ىاخلدمة عل  من قدم هذا النمط من       أولوكان  

  . "" DIALOGمن خالل ملفات نظام 

                                                
 .182 .ص .المرجع السابق. بن السبتي ، عبد المالك .1
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1.3.3.4.2 
   1: نذكر من بينها، تقدم خدمة البث االنتقائي للمعلومات احملوسب املباشر بأمناط عدة 

يقوم فيه املستفيد باستخدام التجهيزات املادية للحاسوب املتوفرة لـدى         و ؛ تنضيده بام املعاد  .1
تنـضيد  بال" بام" البحث إىل نظام     واصفات مساته وإستراتيجية  ، بإدخال مصطلحات أو     املكتبة

يضاهى ملف  حلاسب مباشرة على فترات دورية، و     املباشر على الطرفية املتاحة لديه واملتصلة با      
مساته على أوعية املعلومات اليت أضيفت فقط على رصيد املرصد منذ آخر تاريخ دورة مضاهاة     

  .أجراها املستفيد على املرصد
 وبعد احلصول   ، البحث جيةإستراتيواصفات مساته و   لخابإديقوم فيه الباحث    و بام احملفوظ؛ . 2

 يستخدم املستفيد أوامر برجميات املورد حلفظ ملف مساتـه          ،على نتائج مرضية لعملية املضاهاة    
 وميكن بعد ذلك مضاهاة ملف مساته على النـسخة احملدثـة للمرصـد       ،املورد" بام"يف نظام   

 طول  سعلى أسا رة   مع مراعاة تكلفة حفظ امللف مقد      ،ر استدعاء ملف السمات   أمباستخدام  
املعـاد  " بـام " وهذا النمط أسرع من أسـلوب        ،الفترة اليت يظل فيها ملف السمات حمفوظا      

  .تنضيده مع توفريه لكثري من الوقت وأخطاء إعادة التنضيد
 واصفات مساته وأدوات الربط املنطقيـة الـيت متثـل    فيه يقوم املستفيد بإدخال  و ؛بام املورد . 3

 ويف اية امللف حيدد     ، املباشر حباسب مرصد املورد    لاإلتصامن خالل    ،مساته استراتيجية حبث 
 ويتـيح   ،وقت حتديث املرصد  " بام"املستفيد أن مضاهاة ملف مساته يتم تنفيذها بواسطة نظام          

بإدخال األمر وترسل نتيجة املـضاهاة       "لوكهيد" و" ديالوج"خلدمة كل من    هذا النمط من ا   
اخلدمة تقدر على أساس عدد حزم الواصفات وأيـضا علـى            وتكلفة هذه    ،تلقائيا للمستفيد 

   .أساس عدد حزم املخرجات املطبوعة

2.3.3.4.2.  
زيد من قيمة املكتبة   أين ي  ،من بني أهم األنظمة اليت تساعد يف التقدمي خلدمات املكتبات         يعترب  

 سـواء منـها     ، يريدها املستفيد أن تكون باملكتبة     املعلوماتية اليت ر  من خالل التعريف بأهم املصاد    
ا  على أن كثري   2 الرقمية أو التقليدية، حيث يؤكد الدكتور إبراهيم الدسوقي البنداري         ،اإللكترونية

                                                
 .93 -91 . ص. السابقالمرجع .براهيم، إدسوقي البنداري 1.

  .93 .ص .المرجع نفسه .2



   كنظام معلومات كنظام معلوماتالمكتبات الجامعيةالمكتبات الجامعية: : الفصل الثانيالفصل الثاني
  
  

  

- 88 - 

 نشاط الفهرسة والتصنيف والتزويـد، قـدمت        سبة يف اجناز  و تستخدم النظم احمل   ن املكتبات اليت  م
ـ      ،ب املباشر كنظام فرعي هلذه األنشطة     احملوس" بام"خدمة    تكـون   ة ومثل هذه النوعية من اخلدم

 حيث أن نتائج املضاهاة متثل أوعية معلومات موجودة فعال ضمن           ،أكثر قبوال ورضا لدى املستفيد    
مد حصر  تعحلال، كما أن كثري من املكتبات ت       وميكن حصول املستفيد عليها يف ا      ،مقتنيات املكتبة 

 وتقلـل   ،على مقتنياا على أساس أا متثل تغطية جيدة لسمات املستفيدين         " سببام احملو "خدمة  
علومات اليت ال متتلكها من طلبات تقدمي خدمات اإلعارة بني املكتبات وخدمات التصوير ألوعية امل  

  .املكتبة
، ال تقدم خدمة البث     حمافظهاما أقر به     مثال وحسب     املركزية  فرحات عباس   جامعة فمكتبة

البحث يتم تـوجيههم إىل     وقائي للمعلومات بطريقة رمسية، غري أن الباحثني يف قاعة املراجع           االنت
املعلومات املطلوبة عن طريق اإلرشاد وفقا للسؤال املطروح، وذلك من خالل إرشادهم إىل مكان              

 ولعل عدم تطبيق نظـام البـث      . هاتواجد الوثيقة املطلوبة، وأحيانا باملساعدة الشخصية يف إجياد       
 املستفيدين أساسا هلذه اخلدمـة، كمـا أن         لعدم معرفة االنتقائي يف املكتبة موضوع الدراسة يعود       

تقاليد البحث يف جامعاتنا اجلزائرية ال يراعى فيها مثل هذه اخلدمة، وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل    
ليت تعمـل    ونقص خمابر البحث العلمي ا     عدم التخصص بالنسبة للباحثني على مستوى جامعاتنا،      

مع تسجيلنا لبداية تطبيـق هـذه       .  مما يفرض على اجلامعات السري يف هذا االجتاه        ،بشكل متحد 
، وهو ما   "CERIST" العلمي والتقين    اإلعالم عن طريق مركز البحث يف       اجلامعاتاخلدمة يف بعض    

يؤسس العتماد خدمة البث االنتقائي للمعلومات على اخلط من خـالل اسـتثمار امكانيـات               
    .شبكات املعلوماتية وخدمات قواعد وبنوك املعلوماتال

من خالل ما تقدم من دراسة وحتليل لواقع املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بـسطيف،               
ووفقا ملا جاء يف هذا الفصل، الحظنا بأن املكتبة كغريها من املكتبات اجلامعية تـسري يف طريـق                  

نها من خدمة بة احلديثة، حيث تتوفر على رصيد معترب ميكِّ قومات املكت مل امتالكهااحلداثة من خالل    
املعتمدة قتناء  اال سياسة    انطالقا من  ، على تنوع اختصاصام وشرائحهم    حاجات املستفيدين منها  

مما جعلها تكون يف     املراد اقتنائها،    تعلى التعاون وإشراك األساتذة والباحثني يف اختيار  اموعا        
يت تدرس باجلامعة ككل، إضافة إىل توفرها على نظام معلومـات            ال لتخصصاتمستوى  يناسب ا   

مطبق يف تسيري مجيع أقسامها وخدماا بطريقة شاملة ومتناسقة، مما أكسب املكتبة صفة التنظـيم               
ـ                 اواجلودة يف اموعات احملتواة ا كما يف اخلدمات املقدمة، وهذا ناتج عن تطبيـق التكنولوجي
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جلهـات الـيت    ، وبث املعلومات املراد تبليغها إىل ا       وتوزيع ،معاجلةحتليل، و يف جتميع، و  بوسائلها  
 يف خدماا دون إمهال اجلانـب       كتبة حنو اعتماد احلوسبة والتألية     الحظنا توجها للم    أين .ختدمها

التقليدي فيها، وهذا إميانا من القائمني عليها بأن الوصول إىل تشييد مكتبة حديثة البد أن مير على                 
  .إذ ال جمال للخلط والفوضى يف عصر التقنية واحلداثةة تنظيمية متينة، قاعد
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 على بظالهلا ألقت قد تاالتصاال وتكنولوجيات املعلومات قطاع يف احلاصلة التغيريات إن 
 القـدرات  وتنمية العلمي البحث سبل تطوير على تعمل ،أكادميية كمؤسسات اجلامعية املكتبات
 البيئـة  ـا  أتـت  الـيت  اجلديدة املظاهر توظيف من انطالقا خدماا، من للمستفيدين البشرية
 امعيـة اجل منها وخاصة املكتبات فيها رأت واليت ،معلومات وأنظمة شبكات من وافتراضيةاإللكتر
 أعـداد  وتـضاعف  ،املعلوماتيـة  اموعات يف الكبري التضخم عن ةمجالنا ملشكالا وحال خمرجا

 على وتطبيقها التكنولوجيات هذه نتائج باستثمار وهذا وباحثني، أساتذة طلبة، من منها يناملستفيد
   .دمااخ

1.3.   
 الواقـع  مـع  متزاجهـا وا اهلائل املعلومايت االنفجار مع موازاة للتقنية املذهلة التطورات مع
 علـى  منـها  واالستفادة املعلومات وتناقل تبادل جمال يف نوعية نقلة حدثت واالتصايل، اإلعالمي
 انعكست أين والعاملية، منها احمللية االتصاالت شبكاتب ىيسم ما بظهور وذلك العاملي، املستوى

 واالسـتفادة  جماراا لةحماِو القطاعات كل عليها وافتت احلياة مناحي خمتلف على األخرية هذه
 اجلديد الوافد ذا اهتمت اليت القطاعات بني ومن مهمة، وخواص عالية ميزات من تقدمه اِمل منها

 مستفيديها، ختدم اليت التحتية ابنيا وضعف عزلتها من خمرجا فيها رأت يتال ،"اجلامعية املكتبات"
 إيـصال  إمكانيـات  من حتد اليت العقبات وتذليل خدماا مستوى من الرفع اجتاه يف السري حماولة

 إليه نتطرقس ما وهو العصر، مظاهر أهم بني من واالتصاالت املعلومات شبكات تربوتع ،رسالتها
  .اإللكتروافتراضية مظاهر من مظهر كأول

1.1.3. 
 واملزايـا،  واألهداف املفهوم حيث من احملوسبة املعلوماتية الشبكات العنصر هذا يف ونتناول

 الطـابع  إىل التقليدي الطابع من انتقاهلا حماوالت إطار يف منها تستفيد أن للمكتبات ميكن وكيف
  .خدماا تقدمي يف احلديث

1.1.1.3. 
 مـع  املـشتركة  واملكتبات املراكز من جمموعة أا على عموما املعلوماتية الشبكات تعرف

.وأيسرها الطرق بأسهل فيديناملست إىل وتقدميها املعلومات تداول جمال يف البعض بعضها 
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 قد والذي ،"عليه الرقابة املمكن لبياناتل تاتصاال نظام" ،أا على تعرف املعلومات فشبكة
 ،الربجميات موارد إىل باإلضافة ،املختلفة وامللحقات األجهزة مثل مستقلة وأدوات أجهزة معا يربط
 الوسـائل  استخدام وبواسطة اقتصادية وبطريقة عالية بكفاءة ونقلها املعلومات يف املشاركة بغرض

 والرسـومات  والصور البيانات على ونقلها فيها املشاركة احملتاج املعلومات وتشتمل ،اإللكترونية
 بصفة يعمل ا مرتبط مبيوترك كل أنَّ هي الشبكة خواص من خاصية وأهم ،والفيديو واألصوات

 املعلومات خلدمات والبث والتوزيع واملعاجلة بالتخزين ترتبط املعلومات شبكة فإن لذلك" ،مستقلة
  .1"الشبكة يف املشتركني من وعةجمم بني االتصاالت وسائل خالل من

 البيانات وتبادل املعلومات تشاطر إىل دف ،احلاسوب على تعتمد للمعلومات ومةمنظ فهي
  .بعد عن االتصاالت طريق عن لألخرى منها كل من املطلوبة
    2:بالتايل تتسم وهي 
v  االستقاللية بدل االعتمادية.   
v  املباشرة العضوية العالقات.   
v  احمللية املسؤولية بدل ةالترابطي املسؤولية.   

 االتصال وسائل خالل من املعلومات خلدمات ثب أو يعتوز منظومة أا على أيضا وتعرف
 فيهـا  املـشاركني  لكافة فرصا توفر تعاونية مشروعات وفق تشابكية تشاركية بطريقة ،بعد عن

  .املعلومات على للحصول

2.1.1.3 
 مـستوى  علـى  ظهـرت  اليت للتطورات نتاجا كان املعلوماتية الشبكات ظهور أن رغم
ـ  حتقيق أجل من مسطرة سياسة عن ناتج تطورها فإن ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  ةجمموع

                                                
 المكتبة األكاديمية،: قاهرةال. مع معجم شارح للمصطلحات: وشبكات المعلومات ولوجيا االتصاالتتكن. الهادي محمد، محمد .1

  .131 -130. ص. 2001
 وقائع المؤتمر الثامن لإلتحاد العربي للمكتبات للمعلومات. لمستقبلاوتحديات شبكات المعلومات المصرية . محمد عبد اهللا، نوال 2.

. 1997 نوفمبر4 -1. هرةالقا". العربية بين الواقع والمستقبل تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات"حول 
  .308. ص. 1999الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة
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 ميكـن  ال الشبكة ختدمها اليت األهداف ألن ،مبدئية أا عنها نقول أن ميكن ما أقل األهداف من
  1:أمهها بني من ونذكر عدها
v  الشبكة نافذ عرب واملستفيدين الباحثني جلمهور واملعلومات املصادر من كنمم قدر أكرب تأمني 

  .املشاركة ومراكزها
v  ـي  ت طريـق  عن ،منها واملتخصصة الفنية وخاصة البشرية للموارد األمثل االستثمار تأمنيبن

 .عليها والتدريب املشتركة املشاريع
v  و ،فعالة معيارية وسائل باستخدام أداءها وحتسني وتوحيدها فنيةال اإلجراءات تطويرحبيةر. 
v  لمراكـز ل أفـضل  مردودات يؤمن مبا واالتصاالت املعلومات التكنولوجي األمثل االستثمار 

 .املشاركة
v  يعـود  مبـا  ينوالوط القطاعي املستويني على املشاركة كزااملر إدارات بني التعاون روح بناء 

 .اجلميع على بالفائدة
v  اميع املصادر منو طريق عن النفقات يف االقتصادواالزدواجية التكرار من حيد بشكل وا.  

 جييب مفتوح معلومايت فضاء أمام وأعمارهم أنواعهم بشىت املستفيدين جعل إىل إضافة هذا
  .جهو أكمل على احتياجام تلبية إىل للوصول أكثرفرص  يتيح مما ،عدة وبطرق طلبام كل عن

 شأنه من الذي املفتوح الشبكي العاملي االتصال إمكانيات تتيح املعلوماتية الشبكات أن كما
 الوصول ميكن اليت الثغرات ويكشف التعاون، أساسها يةعامل ثقافة وينمي ،الشعوب ثقافات خدمة

 .اجلماعي التكافل طريق عن حلها ىلإ

3.1.1.3  
 علـى  املبنيـة  احلداثـة  نتائج من وناتج جديد، وافد كوا عدة مبميزات الشبكات وتتميز

 فإننا شبكاتال عن نتحدث وعندما اإلنسان، نشاطات قطاعات مجيع غطت حيث اإللكترونيات،
    بـني  مـن  نـذكر  واليت املميزة، وخواصها وخدماا بإمكاناا اإلنترنت األول املقام يف نقصد
  2:يلي ما فوائدها

                                                
-196 .ص . السابقالمرجع .مع معجم شارح للمصطلحات: وشبكات المعلومات ولوجيا االتصاالتتكن .الهادي محمد، محمد1. 

197   .  
  .302 -299 .ص.  المرجع السابق. إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 2.
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v  وإلقاء ،بعد عن اجلامعية الرسائل على اإلشراف حيث من ؛املفتوحة واجلامعة بعد عن التعليم 
 يـة العلم واألنشطة والندوات للمؤمترات والتحضري ،البحوث كتابة يف واملشاركة احملاضرات
  .املختلفة

v  هاتقدمي عن تعجز معلومات خدمات تقدم فهي ؛اخلدمات ومتطورة متعددة إلكترونية مكتبة 
 اـالت  تتيح فهي اتمع، شرائح ملختلف العامل يف والوطنية والعامة اجلامعية املكتبات أكرب

 وفنـون  وروايـات  معـارف  من املواضيع كل وتتيح ،اللغات ومبختلف اإللكترونية والكتب
 .العاملي اتمع شرائح كل ختدم إا ،وتاريخ وجغرافيا

v  اإلقليمية الشبكات يف ينشر ما كل تقريبا تضم فهي ؛والوثائق املعلومات من كبرية كميات 
ـ  شكلبو العامل يف املنشورة املعلومات كل تشمل بذلكو ،والوطنية مببطريقـة  بو  لتـسه 
 متحركة( األبعاد ومتعددة متنوعةو خمتلفة وأوعية أشكال عرب متاحة فمعلوماا ،إليها الوصول
 )....وصوتية وملونة

v  اليت اإللكترونية القرية مفهوم الشبكات حتقق إذ ؛امليالع والتفاهم التقارب ا أَتنب لوهان ماك 
 مجيـع  بني والتعاون والتفاهم التقارب إمكانية رتوفِّ إذ ،املاضي القرن من السادس العقد منذ

 .والزمان املكان حدود ختترق اليت احلاسب شاشة خالل من العامل شعوب
v  والصور واألصوات بالنصوص مباشرة اتصاالت تؤمن فهي ؛املتزامن الفوري االتصال تأمني 

 مـن  بكـثري  أقل بتكاليف خمتلفة وشبكات مواقع يف احلواسيب طريق عن ،واملتحركة الثابتة
 تنـوع  خالل من املوارد دميتق إمكانية يف تساهم أا كما األخرى، املعروفة والوسائل الطرق
 .اسيقي وقت يف بعد عن والنسخ والبحث الربط وسائل

v  املطلوبـة  وماتواملعل الوثائق بدقة تقدم فهي ؛املطلوبة واملعلومات الوثائق كافة ىلإ الوصول، 
 متكـن  شـبكية  بطريقـة  ومتنوعة عديدة مداخل إىل حييل الذي الفائق النص تقنية خالل من

 .انسيابية بطريقة حاجاته إىل الوصول من املستفيد
v  والنفسية ةاملادي االرتباط ومستلزمات أدوات توفر. 
v  مـع  ،كـبرية  مهارات إىل تاجحت ال االستخدام سهلة وهي ؛والربوتوكوالت الربجميات توفر 

 .خمتلفة وبلغات الشبكة استخدام على بوعةاملط اإلرشادية األدلة ريتوف
v  تمع كافة قبل من استثمارها إمكانيةا إذ ؛اتمع شرائح لكافة متاحة أشعبيتها يبني مما ،ا 

 .هاوبساطت
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 ميـزات  املعلوماتية للشبكات أن نستنتج أن هذه وامليزات الفوائد خالل من ميكننا وعموما 
  :يف تكمن حبسبنا ا تنفرد
v  املعلوماتية اإلعالمية االتصالية التغطية مشولية.  
v  ،ا ةوانسيابي سهولة مرونةاملستفيدين حاجات حتقيق فرص من زيدي امم وحداثتها، معلوما.  
v  علـى  املبنية االتصاالت تكاليف يوفر مما ،واملكان الزمان حدود ختطي حيث من ،اقتصادية 

 االتـصاالت  ،بعـد  عـن  التعليم خالل من وذلك ،املالية التكاليف وتوفري الفيزيائي احلضور
 ...بعد عن التطبيبو ،بعد عن املؤمترات ،اإللكترونية

v  ،خدمة أو معلومة كان سواء دفاهل إىل الوصول يف السرعة تضمن الشبكات أن إذ السرعة. 
v  التعبري للمضطهدين يتيح مما ،للرقابة تقريبا فيها جمال ال إذ ،األفكار عن التعبري حرية تتضمن 

 .ومطالبهم حريام عن
v  العاملي التعاون تتيح...  

وإميانا بالدور والفوائد اليت تقدمها شبكات املعلومات للمكتبات، فإن املكتبـة املركزيـة              
فرحات عباس، قد اختذت منها جماال لتطوير خدماا وتنميتها، إذ يف سؤال طرحناه علـى               جلامعة  

 مسؤوليها حول اعتمادها على الشبكات املعلوماتية يف تأدية خدماا وإتاحتها جلمهورها، اتـضح            
نترنت لألساتذة والباحثني وطلبة الدراسات العليا، غري أا        أا كذلك، من خالل ختصيص قاعة إ      

 يف حد ذاا كخدمة من خدماا       اإلنترنت تتيح جمموعاا عرب الشبكة مباشرة وإمنا تتيح خدمة          ال
فقط، أما إداريا فيتم استخدام الشبكات يف جمال االتصاالت مع املوردين عرب الربيد االلكتـروين،               

ر رصـيدها    للجامعة حىت توف   األنترانتكما تعتمد املكتبة على شبكة      . واالتصال بقواعد البيانات  
بيبليوغرافيا للمستفيدين على مستوى األقسام وإداراا، وهي متاحة خاصة لألسـاتذة ورؤسـاء             

  .األقسام والكليات
                         تـشترك فيهـا املكتبـة جنـد قاعـدة         ومن بني أهم قواعد البيانات على اخلـط الـيت           

"SCIENCEDIRECT "     وتغط.  عنوان 25000اليت تتيح أكثر من       ـدعي عددا هائال من املواضيع ت
  .باملاليني
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2.1.3 
 احملوسـبة  املكتبات شبكات عن احلديث إىل يقودنا عامة بصفة الشبكات عن احلديث ولعل

 واليت تعترب يف عامل اليوم مـن بـني أهـم            .واحلواسيب الفائقة االتصال وسائل على املعتمدة أو
 اليت أثقل كاهلها العدد املتنامي من املستفيدين مع حمدودية          ،بة للمكتبات اجلامعية  الضرورات بالنس 

 ملتابعـة    أكادمييـا   املؤهـل  اإلطار إضافة إىل غياب     ،أحجام اموعات وغالء املهم منها    وأعداد  
، والقضاء على االقتنـاء      واملستفيدين فري حاجات القراء  احتياجات املكتبات من املعلومات بدقة لتو     

   .ملعلوماتية يف املكتبات اجلامعيةالعشوائي لألوعية ا

1.2.1.3 
 بأـا  تعرف إذ ،واملعلومات االتصاالت شبكات تكنولوجيا انعكاسات جممل بني من وهي

 قبل من استخدامها بغرض والطرفيات البيانات وقواعد احلواسيب من جمموعة تركيب عن عبارة"
  .1"فيديناملست

 وأحجامهـا  أنواعهـا  مبختلف احلواسيب وهي أال ،عناصر أربع على التعريف هذا ويرتكز
 مـن  شبكة أي ألداء األولية املادة تعترب اليت البيانات قواعد وثانيا ،استيعاا وإمكانات وسرعاا

 إىل توصل أدلة أو البيبليوغرافية اإلرشادات أو الكاملة النصية املعلومات تضم ،املعلومات اتشبك
 املعلومـات  ىلإ للوصول كنافذة تعترب ايات وهي الطرفيات ثالثا مث ،الكامل نصها يف معلومات
 العمـود  وهـم  ،للشبكة النهائيون واملستخدمون املستفيدون رابعا مث ،وبثها ومعاجلتها وختزينها
  .أجلهم من وأنشئت بنيت أا املفروض من اليت املعلوماتية للشبكات الفقري

 مـن  جمموعة أاب" Computerized library network احملوسبة املعلومات شبكة تعرف كما
 ،املـصادر  تقاسـم  على بينها فيما تتفق املتجانسة غري أو املتجانسة املعلومات ومراكز املكتبات
  .2"احلديثة االتصال ووسائل اإللكترونية احلواسيب ذلك يف مستخدمة

  

                                                
  .193. ص .المرجع السابق . إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 1.
انات الحواسيب في إجراءات استثمار إمك: المكتبات) أتمتة( حوسبة .  إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 2.

  .199 -194 .ص. 2004دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان. المعلوماتو المكتباتوخدمات 
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2.2.1.3  
 يف تـساهم  أا من اعتبارا اعتمادها، إىل املكتبات جنوح خالل من الشبكات دور يتضح 
 الوصـول  عـن  اجلامعية املكتبة تعجز األهداف من جمموعة هلا وحتقق امليزات من مبجموعة إفادا
  1:مايلي واألهداف الفوائد هذه أهم بني من نذكر .التقنية هذه مثل على االعتماد دون إليها
v  واالزدواجية التكرار من احلد. 
v  املكتبات خمتلف بني املتبادلة اإلعارة. 
v  البشرية والطاقات النفقات يف االقتصاد. 
v  املكتبـة   تقدمـه  ممـا  أكثر الشبكة نظام يف املشاركة املكتبات من املعلومات مصادر توفري 

 .الواحدة
v  املشاركة املكتبات يف العمل وأساليب واملواصفات املعايري توحيد. 
v  املعنيـة  اجلامعيـة  للمكتبات إضافية وأنشطة فعاليات يف النفقات يف االقتصاد نتائج استثمار   

 .بالتشابك

ورمبا هذا ما الحظنا غيابه يف املكتبة اجلامعية موضوع دراستنا، وغياب كل هذه الفوائد عن               
مها كما جيب، ألن جمال السيطرة أصبح ذلك  املكتبة يؤدي حتما فيما بعد إىل القصور يف تأدية مها         

 امليادين، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وحىت على مـستوى  كلاملعتمد على التشارك يف املصادر ويف    
وهذا أيضا ما يقودنـا إىل      . املكتبات وهي اليت توفر منابع العلم للنخبة يف أي بلد من بلدان العامل            

 للمكتبات اجلامعية، تنطلق من املكتبـة وتعـود عليهـا       ضرورة اعتماد شبكة وطنية   التأكيد على   
بالفوائد املرجوة كتلك املدرجة أعاله، إن هي أحسنت فعال استغالل موارد التكنولوجيا الـيت يف               

  . حد ذاا تنادي بالتشارك والتشابك وتشاطر املوارد واملصادر

3.2.1.3 
 يعتـرب  ،املـستفيدين  من ممكن عدد أكرب على للحصول املعلومات توصيل عةرق اتساع إن
 هـذا  من هاما جزءا تعترب احملوسبة املكتبات شبكات ولعل ،الشبكات إنشاء من الرئيسي اهلدف
  .عامة الشبكات عمل أهداف من يستمد األساسي هدفها أن باعتبار النظام

                                                
   استثمار إمكانات الحواسيب في إجراءات : المكتبات) أتمتة( حوسبة .  إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي. 1

 .201 -200. ص.  المرجع السابق.المعلوماتو المكتباتوخدمات 
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  :ذكرن ومزايا شبكات املكتبات احملوسبة خواص أهم بني ومن 
v  العميـل  نظـام  باعتماد املعلومات من ممكن قدر أكرب توفري خالل من ؛املوارد يف املشاركة 

 ذلك عن وينتج ،منفصل كومبيوتر على منهما كل يعمل خمتلفني برناجميني باستخدام ،واخلادم
 العالقـات  توحيـد  ،األداء ودقة سرعة الشبكة، يف املشتركة املؤسسات مهام قدرات حتسني
 األسـاليب  وتوحيد ،بعض مع بعضها املؤسسات وبني الواحدة املؤسسة يف املهام بني ةالعضوي

  .واألدوات
v  من خفيفالت  إىل يؤدي مما ؛للمعلومات املشترك التحميل دون مكتبة يف الزائدة األعمال ِةحد 

 .الحتياجاته األنسب املكتبة اختيار يف للمستفيد أكثر السرعة إتاحة وبالتايل ،أخرى
v  وقت أسرع يف املعلومات من ممكن قدر أكرب تأمني وبالتايل ؛املعلومات تبادل إمكانية فريتو 

 .تكاليف وبأقل ممكن
v  اإللكترونية الشبكاتب الربيد خدمة عرب املباشر االتصال خالل من ؛بعد عن االتصال إمكانية 

 .الوقت يف واملشاركة الرسائل لتبادل
v  يف والـسهولة  بالسرعة تتسم مباشرة معلومات توفري خالل من ؛املعلومة إىل املباشر الوصول 

 األغراض خلدمة التكلفة تقليل مع ،كانت أينما باملعلومة املؤسسة أو الفرد دادوإم االسترجاع
 معلوماتيـا،  ماديا املشترك تدعيم إىل إضافة ،الواحدة املكتبات شبكة يف للمشاركني املشتركة
 .1وتقنيا

3.1.3 
 بالتزويـد  يتعلـق  مـا  منها ،أساسها على املبنية للمكتبات متنوعة خدمة الشبكات تقدم
  .ونشرها املعلومات بث بطرق يتعلق ما ومنها ،الفنية باملعاجلة يتعلق ما ومنها ،والتخزين

1.3.1.3 
  :يلي ما إدراج وميكن ،وختزينها معاجلتها وطرق املكتبة مقتنيات تنمية جبانب يتعلق ما وهي

 معينة مادة معلومات بتخزين الشبكة يف مشاركة مكتبة كل م؛ وهو أن تقو   التعاوين التخزين. 1 
 املكتبـات  بـه  تقوم نفسه والشيء ،األخرى املكتبات إىل وإتاحتها ،معلومات بنك شكليف

                                                
 -132. ص.  المرجع السابقصطلحاتمع معجم شارح للم: وشبكات المعلومات ولوجيا االتصاالتتكن .الهادي محمد، محمد. 1

133.  
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 فـرص  أمامها ويفتح مكتبة لكل إضافية ختزين مساحات يوفر مما ،املواضيع باقي مع األخرى
 .جديد هو ما كل الستخدام

 علـى  مبنية قواعد إنشاء حيث من ؛املعلومات خزن أشكال من كشكل وإنتاجها املصغرات .2
 الـيت  للفائدة نظرا ،مكتبة كل تقدمها اليت باملواضيع الشاملة اإلحاطة من متكن مليزرة أقراص
 وضـوح  يف عاليـة  وجـودة  كبرية ختزين وطاقة صغري حجم ذات كوا ،األقراص تقدمها

 .متحركة أم كانت نصية املعلومات
 والـصحف  بـاالت  تفـصيلية  قائمـة  تأمني يتم حيث ؛الدوريات قوائم على السيطرة .3

 من أي إىل شارةاإل مع ،الشبكة يف املشاركة املكتبات يف املتوفرة األخرى الدورية واملطبوعات
  .1املتوفرة واألعداد الدوريات هذه نم أي جمموعاا يف تضم املشاركة املكتبات

 واملـواد  والدوريات الكتب اقتناء يف تتمثل عملية وهي؛  التعاوين املركزي التزويدإضافة إىل   . 4
 التبادل أو اءاإلهد أو االشتراك أو الشراء طريق عن،  األخرى املطلوبة واملواد والبصرية السمعية
 مهمـة  وتنفيذ إدارة يف واإلمكانات بالقدرات تتمتع واحدة مكتبة قبل من،  مركزي وبشكل
 على احلصول عادة املركزي الشكل يؤمن حيث والناشرين، النشر سوق مع والتعامل التزويد
  .2املطلوبة املواد يف الضروري غري التكرار وجتنب مناسب وخصم أفضل أسعار

2.3.1.3  
 اقتناءهـا  عمليـة  بعد املكتبية للمجموعات الفنية املعاجلة خبدمات يتعلق الذي اجلانب وهو

  :مبدئيا وخزا
 املطلـوب  الفنيـة  اإلجراءات بني من وهي ؛والتصنيف املوحدة والفهارس املركزية الفهرسة .1

 واملـواد  للكتب املادي الوصف عمليات جتري حيث املعلومات، ومراكز تباتاملك يف تنفيذها
 االسـترجاع  تـأمني  بغرض هلا الضرورية الواصفات أو وضوعاتامل رؤؤس وتأمني األخرى
 مـرة  والتـصنيف  الفهرسة عملية إجراء خالل من ذلك ويتم هلا، واألمثل واألسرع األسهل

                                                
   إمكانات الحواسيب في إجراءات استثمار : المكتبات) أتمتة( وسبة ح.  إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 1.

  .201.  ص.المرجع السابق .المعلوماتو المكتباتوخدمات    
     للطباعة دار الفكر : عمان. اإلنترنتر المخطوطات إلى عصر مصادر المعلومات من عص . إبراهيم، عامر، وآخرونيقنديلج 2.
  . 295 .ص. 2000والنشر والتوزيع،   
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 ممـا  ،واحـدة  مركزية جهة طريق وعن وتصنيفها افهرسته املطلوب املادة أو للكتاب واحدة
  .1اإلجناز يف والسرعة التوصيف يف واجلودة النظم يف التوحيد يؤمن

 كشافات بعمل الشبكة يف املشاركة املكتبات تقوم حيث ؛واالستخالص التكشيف خدمات .2
ـ  بنظـام  لديه املتوفرة الدوريات حسب كل تصلها اليت الدوريات ملقاالت حتليلية  شيفتك
 ؛ذلـك  عملب التعاون يف رتكازاال نقطة ثلمت اليت املركزية اجلهة أو كتبةامل تتوىل أن أو ،موحد
 يف التقييس أسس تأمني وكذلك ،املطلوبة الكشافات عمل يف للتكرار ومنعا للجهود توحيدا
 .2الكشافات لعمل املطلوبة والتسجيالت والقيود واحلقول البيانات حتديد

 املكتبـات  بـني  املعلوماتيـة  ملوادا إعارة خالل من ؛التعاوين واالستنساخ بادلةاملت اإلعارة .3
 املعلومـات  ملـصادر  األمثـل  االستخدام بغرض ،عليها متفق تعاونية خطة مبوجب املشاركة
 بـني  التعـاوين  االستنساخ طريق عن املعلومات مصادر تبادل إىل إضافة ،جمتمعة ا املتوفرة
 ملـستخدميها  الـضرورية  الطلبات تأمني أو ،جماميعها يف املوجودة راتالثغ سد بغية املكتبات

  .مستفيديهاو
ومن خالل جمموع هذه االستخدامات يتضح أن العمل التشابكي وكمـا أسـلفنا يقـدم               
خدمات جليلة على مستوى اخلدمات الفنية غري املباشرة منها واملباشرة ، إذ نسجل هنـا جتربـة                 

 خاصة وأا تقدم خدماا باان،     إليها،   االنضمام واملؤازرة وضرورة    عربية رائدة تتطلب التشجيع   
الفهـرس   وأ "-MARK 21 " قواعد الفهرسة اآللية    على املوحد املعتمد فهرس العريب   بتجربة ال وتتعلق  
  .، واملتبىن من قبل مؤسسة النظم العربية املتطورة"UNIMARK"املوحد 

3.3.1.3  
 املكتبيـة،  اخلدمـة  معادلة يف األهم لطرفا عتبارهبا املستفيدب مباشرة تعلقةامل اخلدمة وهي

 الشبكات توفر حيث ،السابقة العمليات كل تتم أجلها من اليت والغاية الطرفية النهاية ميثل الذيو
  :يلي ما املتشابكة املكتبة خدمات من للمستفيدين

  

                                                
  .294. ص. ع السابقالمرج.  وآخرون إبراهيم، عامر،قنديلجي 1.
ت إمكانات الحواسيب في إجراءااستثمار : المكتبات) أتمتة(وسبة ح.  إيمان، السامرائيفاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 2.

  .205. ص. المرجع السابق. المعلوماتو المكتباتوخدمات 
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 االستفـسارات  تبـادل  عملية تسهيل من اخلدمة هذه متكن حيث ؛التعاونية املرجعية ةاخلدم .1
 جغـرايف  إقليم يف سواء اخلدمة تقدمي يف تتعاون اليت املعلومات ومراكز املكتبات بني املرجعية
 وسـريعة  نوعيـة  مرجعيـة  خدمة تقدمي إىل والوصول ،متخصص موضوعي جمال أو حمدد

 ومراكـز  كتبـات امل هلذه املتاحة واإلمكانيات ردواامل لكافة األمثل واالستغالل ،للمستفيدين
 قـدرات  علـى  وإطالعهـم  املراجع ييئأخصا قدرات تنمية يف يزيد مما ،1املتعاونة املعلومات
 املستفيدين إفادة إىل األخرية يف هذا طبعا ويؤدي ،مغايرة طبيعة يف أخرى مكتبات يف نظرائهم

 على املتمرس املراجع يأخصائ لدى حباجيام اإلدراك روح يةتنم إمكانيات خالل من ،أكثر
  .للمستفيدين متنوعة بيئات

 املركزيـة  اجلهـة  إعـالم  خالل من ؛للمعلومات االنتقائي والبث اجلارية اإلحاطة خدمات .2
 يف املـستجدات  بأحـدث  خدماا من واملستفيدين األخرى املكتبات ،الشبكة عن املسؤولة
 االنتقائي البث خدمات تقدم إا مث ،همختص وأخبار إضافات من جد وما ،اهتمامهم جماالت
 البـث  بطريقـة  وختصـصام  املستفيدين اهتمامات جماالت يف املضافة للمستجدات املباشر

 إمكانـات  اسـتثمار  خـالل  مـن  ؛املطلوبة للمعلومات تلقائي وبشكل اآليل واالسترجاع
 الكتب من اجلديدة اإلضافات وتبين ،جهة من تفيداملس اهتمامات بني مقارنة بعمل احلواسيب

 معلومات شكل على املقارنة نتائج تقدمي مث ، 2احلواسيب يف بياناا ختزن اليت اجلديدة واملواد
 .املعلومات بتلك املعنيني املستفيدين إىل مباشرة

  :جانبني على عادة للمعلومات االنتقائي البث دميعت إذ
v  واصفات شكل على املعلومات إىل حاجاته توجهات ميثل ،يداملستف اهتمام ملف بناء.   
v  وضـمن  باستمرار واحملدثة ،املكتبة يف املتوفرة البيانات قاعدة مع هذا االهتمام ملف مقارنة 

   .آيل بشكل أو ..).فصليا، شهريا، ( حمددة زمنية فترة
 عـن  حبثه موضوع بتحديد باحث كل يقوم حيث ؛املباشر اخلط على املعلومات نع البحث .3

 وتسهل املشاركة، املكتبات يف واملثبتة الشبكة بنظام املتوفرة احلواسيب عرب املباشر االتصال طريق

                                                
تمـت  ]. على الخـط  .[ نحو ديناميكية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية     : تبادل الوثائق إلكترونيا  . عبد الستار مصيلحي، هبة    1.

  edi.htmhttp://www.cybrarians.tripod.com/hotopics-:         الرابط التاليمتاح على. 13/11/2005الزيارة يوم 
  .في المكتبـات ومراكـز المعلومـات      قواعد وشبكات المعلومات المحوسبة      . إيمان ، السامرائي فاضل ، إبراهيم، عامر  قنديلجي 2.

  .203 -202. ص .السابق المرجع
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 يف واملتوفرة املطلوبة واملصادر بالكتب بيبليوغرافية قائمة على احلصول املستفيد على الطريقة هذه
 .1كةبشاتامل املكتبات تلك من كتبةم أي

 البـشرية  القـوى  وتنميـة  املستفيدين كتدريب ،األخرى اخلدمات من جمموعة ىلإ إضافة
 الدراسات راءوإج ،اجلديدة للمكتبات بةبالنس االشتراكات وعقود ،التوثيقيةو اإلدارية واخلدمات
 اخلدمة حدود وختطي ،املقدمة باخلدمة رضاهم مستويات ودراسة ،واملستفيدين للزوار اإلحصائية
 أن يعـين  ممـا  ،واإلنسانية األخوة رأواص وربط والثقافات األفكار اربتق على العمل إىل املكتبية
 خـدمات  إىل ذلـك  تتعـدى  إذ ،أكادميية كوا من أكثر خدمات متثل املكتبات شبكات فوائد

 علـى  للعوملـة  السلبية للنتائج التصديو حضاريا اتمعات تطوير يف تساهم ،إنسانيةو اجتماعية
املستفيدين، ما حيتم علـى املكتبـة        من أكرب شرحية متناول يف هاوجعل املعلومات إتاحة مستوى

موضوع دراستنا أن تعكف على توظيف شبكات املعلومات يف التعريف خبـدماا وتطويرهـا،              
وذلك باعتماد سياسة اتصالية واضحة من خالل استثمار مؤهالت اإلنترنت وقدراا اهلائلة يف أداء        

  .ا العلمي األكادميي وملا ال خارجهاملهام املوكلة هلا داخل حميطه

2.3 
 اعتمـاد  عليهـا  لزاما كان خدماا، وحتسني تطوير إىل اجلامعية املكتبات سعي من انطالقا

 نتضم حىت جيدا تصميما تتطلب اليت املعلومات أنظمة أمهها بني من لعل اإلجراءات من جمموعة
 امللموسة العملية اإلجراءات كل " بأنه التصميم يعرف حيث ،يرام ما أحسن على أقسامها تسيري

   .2" للنظام املشتركة األهداف إلجناز حمددة ووظائف مبواصفات معينة منظومات وبناء لتركيب

1.2.3 
 مـن  نوعا هناك جعل ،خدماا ميتقد يف املعلومات أنظمة على اجلامعية املكتبات اعتماد إن
 الربجميـات  وبني بينها والتفريق ،ستخدامالا التعريف، حيث من األنظمة هذه مستوى على اللبس
  .ذلك توضيح بغرض املوضوع هلذا التطرق ضرورة إىل بنا حدا مما .ةالوثائقي

                                                
    .في المكتبات ومراكز المعلوماتقواعد وشبكات المعلومات المحوسبة  . إيمان،ئي السامرافاضل ، إبراهيم، عامرقنديلجي 1.
  206. ص. المرجع السابق  

  .116. ص. 2000دار المناهج، : عمان. تحليل وتصميم نظم المعلومات. سعد غالب، يسين2. 
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1.1.2.3 
 وختـزين  وجتهيز لتجميع املنظمة جراءاتاإل من جمموعة إىل املعلومات نظام مصطلح يشري
 ،املسجلة املعلومات من جمموعة من ويتكون النظام، من للمستفيدين وبثها واسترجاعها ،املعلومات
 العـادات و السلوك، األمناط، وجمموعة ،املعلومات يطلبون الذين املستفيدين التنظيم، على القائمني

  .1لمستفيدينل املعلومات تتيح اليت املؤسسات بني متبادلة عالقة إنشاء بواسطتها يتم اليت التقاليدو
  2:وتقسيماا أشكاهلا عن النظر بغض املعلومات لنظم أساسيان نوعان هناك وعموما

v  النـصوص  إمـا  تسترجع وهي افية،البيبليوغر اإلشارات استرجاع أو الوثائق استرجاع نظم 
  .منها أجزاء أو للوثاق ةلمالكا

v  احلقـائق  رصيد من حمددة إجابات تقدم أين ،البيانات توفري نظم أو ائقاحلق استرجاع نظم 
  .املختزنة واإلحصاءات

 إىل ـدف  الـيت  العمليـات  تتضمن اليت األنشطة جمموعة فهو ؛املكتبة بنظام املقصود أما
 فنيـا  وإعدادها وتسجيلها ،املتنوعة ومصادرها ،املتعددة أمناطها يف املعلومات أوعية على احلصول

 تنـوع  ودرجـات  فئـام  اخـتالف  على للمستفيدين املعلومات خدمات وتقدم ،لالستخدام
 أداء ويتنـاغم  املاليـة  املـوارد  لضبط اإلدارية اإلجراءات إىل باإلضافة ،املعلومات من احتياجام

 إىل يرجـع  استخدامها شيوع ولعل .3وجودها من املرجوة الغاية لتحقيق باملكتبة البشري العنصر
 حتليل مجع، أمناط من جديدة أمناط وانتشار احلديثة، االتصالية التقنيات جمال يف املتالحقة راتالتطو

   .سابقا معروفة تكن مل للمعلومات وبث ومعاجلة،

2.1.2.3  
   :منها ذكرن باملكتبة واخلدمات العمليات مناشط متثل فرعية نظم من املعلومات نظم تتكون

v  الدوريات ضبط نظم من يتضمنه وما التزويد نظام.   
v  املباشر احملسب املكتبة فهرس نظام من يتضمنه وما الفهرسة نظام OPAC.   
v  الداخلي اإلطالع ضبط نظام من يتضمنه وما اخلارجية اإلعارة ضبط نظام.   

                                                
  .297. ص. لمرجع السابقا.  السيدالسيد النشار، .1
  .298 -297. ص. المرجع نفسه 2.
  .73.  ص.2000دار الثقافة العلمية، : سكندريةاإل. النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات. دسوقي البنداري إبراهيم 3.
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v  نظام من يتضمنه ماو ،املكتبة ملقتنيات البيبليوغرايف للمرصد املباشر املعلومات استرجاع نظام 
 األقراص على البيبليوغرافية واملراصد واملرجعية النصية البيانات قواعد مع املباشر تصالاال إتاحة
 .1والعاملية احمللية املعلومات شبكات خالل من أو ،زةـاملكتن

 من هيشمل مبا احلاسب على األوىل بالدرجة يعتمد احملوسب املعلومات نظام مكونات أن أي 
 تقنيـا  املؤهـل  البـشري  والكادر واآللية التقنية على إال تعتمد ،تكنولوجية عمل وبيئة مكونات
 وهذا ما تقدمه مؤسسة النظم املتطورة العربية من خالل إتاحتها لكل النظم اليت ميكـن                .ومعرفيا

د املعلوماتيـة   ألي مكتبة تبنيها ألداء أعماهلا، إذ تقدم نظم خاصة بالفهرسة، وأخرى تعىن باملوار            
على الشبكات، وأخرى لإلعارة واخلدمات املباشرة يف املكتبات، من الضروري استثمارها من قبل             

 للمعلومـات   اإللكتروافتراضـية مكتبة جامعة فرحات عباس حىت تكمل مشروعها لدخول البيئة          
  .واالتصاالت

3.1.2.3 
 مـن  يتكون التعقيد، عايل مهجن خليط بأنه اجلامعية ملكتباتا يف اآليل ماالستخدا ويتصف

 وعمليات النتائج، من أكرب حجم ضمان مع والفهرسة التزويدب مرتبطة احلجم منخفضة عمليات
ملا  ،املتكاملة اآللية النظم استخدام حنو متزايد اجتاه وهناك .الرصيد وإدارة اإلعارة ضبط يف بسيطة
 أدوات شـاملة  والـدوريات  للكتـب  اآليل ماالستخدا تسهيالت من عريضة سلسلة ه من تقدم

ـ  مـن  الفهرسة ،املباشر باملدخل الفهرسة ،الطلبات جتهيز ،التزويد ،االختيار  ،اخلارجيـة  صادرامل
 قـوائم،  بطاقات،( مطبوعة فهارس إنتاج املباشر، اخلط على املتاحة الفهارس ،االستنادي الضبط
 املكتبـات،  بني اإلعارات احلجز، ،اإلعارة ضبط ،) جمةمد أقراص على نصوص مصغرة، طبعات

   .2امليزانية إعدادو االستخدام، إحصاءات
ـذه   النشاط طبيعة أن حيث ؛للمكتبات مالءمة األكثر املتكاملة الكلية النظم تعترب وعموما

 يانـات الب اكتمال مستويات  تتخطى الوعاء عن بيبليوغرافية تسجيلة مع أساسا التعامل هو األخرية
 يف وجودهـا  فإن ولذا باملكتبة، تؤدى اليت واخلدمات العمليات مجيع عليها ترتكزو ،البيبليوغرافية

                                                
   . 75 -47. ص. المرجع السابق. النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات.  إبراهيم،دسوقي البنداري 1.
  .262. ص .رجع السابقالم.  بدر، أحمد، عبد الهادي، محمد فتحي2.





    اإللكتروافتراضيةاإللكتروافتراضيةمظاهر البيئة مظاهر البيئة   :الفصل الثالثالفصل الثالث
      

 

 

- 105 - 

 ذكرهـا،  الـسابق  الفرعية النظم ختدم اليت امللفات إنشاء إمكانية للمكتبة يوفر آليا مقروء شكل
  .باملكتبات املتعددة األنشطة خدمة يف الواحد للبيان األمثل االستخدام وحتقق

2.2.3 
 على تعمل اليت الربامج ااآلي مشلت ملموسا تقدما املكتبات حوسبة تكنولوجيا أحرزت لقد 

احلواسيب  أجهزة معها انتشرت كماالصغرية، احلواسيب على لتعم اليت تلك أو الكبرية احلواسيب
 خاصة ،املعلومات ختزين فرص أتاح مما ،تنافسية بأسعار العاملية األسواق يف متوفرة أصبحت حبيث
 يف يـا بيبليوغراف سـجال  مليون عن يقل ال ما ختزين من متكن اليت املضغوطة األقراص ظهور مع

 مطالبة اليوم وهي بل" التقنيات هذه مثل استخدام إىل اجلامعية باملكتبات حذا مما الواحد، القرص
 والتزويـد  الفهرسـة  تـشمل  الـيت  املتعددة وظائفها يف املعلومات تقنية من القصوى باالستفادة
  .1"العاملية املعلومات ببنوك املباشر واإلتصال املراجع وخدمات الدوريات وضبط اإلعارة وخدمات

وهذا ما تبنته املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس، إذ ومن خالل املالحظة امليدانية ألقسام              
حمافظ املكتبة واملسؤولني املباشرين على أقسامها، اتضح أن         اليت قدمها لنا     الشروح املكتبات وبعد 

، مكيف وفقا ملقاييس    "BIB"بـاسب وأقسامها وخدماا، واملسمى     املكتبة تعتمد على نظام آيل يتن     
اخلـاص بتنظـيم   " Z.39.50" املقنن مت تطويعه باعتمـاد بروتوكـول   آفنور للوصف البيبليوغرايف  

  :حيث عاد على املكتبة بالفوائد التالية .اتاملكتب
v  تسهيل اخلدمات املكتبية ككل. 
v        املبذول وربـح الوقـت، حيـث    ساهم يف تقليص اجلهد سرعة نقل وتوصيل املعلومات مما

اخنفضت مدة وقوف الطالب أمام بنك اإلعارة للحصول على كتاب ما من ساعتني إىل ربـع                
 الطلب الكبري فإن املدة املستغرقة للحصول على أي كتاب          ساعة يف األحوال العادية، ويف حالة     

 .ال تتجاوز نصف الساعة
v  سهولة االتصال بني املستفيد وهيئة املكتبة وزيادة االحترام والتقدير بني الطرفني. 
v               ممـا   ،العمل بالنظام املذكور ساهم يف حتديد الطلبات على نوع معني من املواد املعلوماتيـة 

 . بدقةبية احتياجات الطلبة واملستفيدين  كبرية مما مكن من تللية االقتناء وبدقةتسهيل عمساهم يف 

                                                
دار المـريخ،   : الريـاض . المكتبات الجامعية بالمملكة العربية السعودية حاضرها ومستقبلها      .  محمد بن صالح جميل، عاشور     1.

  .94 .ص. 1991
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 وهذا ما وقفنا عليه يف القسم املخصص للتعريف بالنظام وأهداف اسـتخدامه يف املكتبـة               
املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف كما سيض الحقاعر.   

1.2.2.3 
 وميكن ،منتظمة وغري معقدة ديناميكية بيئة يف التحكم على يعمل ظريف كائن التفاعلي ظامالن

 بفـضل  جتربتها وتتعمق هتطبيق آفاق وتتوسع كليهما، أو برجميات أو جتهيزات شكل يف يكون أن
 التنفيـذ  منـوذج  وفق يعمل بأنه التفاعلي النظام يتميز إذ ،اال هذا يف املختصني خربات تراكم

 كامل بشكل يتحكم حبيث ،به حتيط اليت اخلارجية البيئة مع مستمر حوار على يكون فهو ،ملعتمدا
  .1احمليط صورة يف

 معروفـا  احمليط كون ؛اجلامعية منها خاصة املكتبات تسيري يف مرونته استغالل من ميكن مما
ـ  إىل مباشرة الولوج للنظام ميكن وبالتايل ،)العلمي البحث حميط( مسبقا  العمـل  مرحلـة  قتطبي

 والبـث  اإلعـارة  وبـرامج  التصنيفو املكتبية، للمجموعات املقتنيات لوائح صياغة يف واملتمثلة
 للمكتبات مفيدة التفاعلية النظم من جتعل اليت امليزة هي األخرية هذه ولعل .للمعلومات اإلنتقائي
 األساسـية  الوظيفة عن النظر بغض اإلنساين بالذكاء مدعما االصطناعي الذكاء على تعتمد كوا
  .بعد عن واحلوار التعليم يف استخدامها يف املتمثلة ) التفاعلية ( النظم هلذه

 2.2.2.3  
 وخـدمات  إلجراءات واملناسبة اربة والنظم الربامج استخدام حنو التوجه أن املعروف من 
         املكتبـات  معظـم  اجتهـت  حيث املعلوماتية، الساحة مييز أصبح قد املعلومات ومراكز املكتبات

 اعتمدا نظامني أهم ولعل ،خدماا تقدمي يف النظم هذه على االعتماد إىل -منها العربية وخاصة -
  :بعضها نذكر ميزات من يقدمانه ملا  CDS/ISIS , MINISIS ؛نظامي مها املثال سبيل على
v  املكتبات أنواع خمتلف يف واحلديثة التقليدية واخلدمات اإلجراءات ملختلف ملالئمةوا املرونة، 

 اإلحاطـة  وخـدمات  والتقارير، الدوريات وكشافات ،والكتب اجلامعية لللرسائ كالفهارس
  .اإلعارة وخدمات للوثائق، الكاملة النصوص وتقدمي اجلارية

                                                
  .127.ص .المرجع السابق. بن السبتي، عبد المالك 1.
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v  نطـاق  على املكتبات  حاجات يغطي امم،  التسجيالت  من كبري عدد استيعاب على القدرة 
  .شامل

v  املتشاركة املعلومات قواعد جمموع مع التخاطب أسلوب باعتماد ،استخدامها سهولة.   
v  املتـزامن  الوصـول  ويؤمن يسهل مما ،للمكتبات حملية شبكات يف األنظمة اعتماد إمكانية 

  .مستخدم من أكثر قبل من للمعلومات
v  املنطق أنظمة باعتماد البيانات قواعد يف البحث عمليات هيلوتس املعلومات استرجاع مرونة 

  .not, and, or البوليين

3.2.2.3  
 علـى  حـصوله  يف التزويد قسم منها يعاين اليت الروتينية اإلجراءات يف التقليص إىل إضافة

 وبنـاء  االقتنـاء  علـى  للـسيطرة  العمل يف طلوبنيامل والسرعة الدقة وتوفري ،املعلومات مصادر
 النقـاط  يف توضـيحها  ميكـن  اال هذا يف الضرورية املواصفات من جمموعة هناك ،اموعات

  1:التالية
v  فيهـا  مير اليت املرحلة وضع من للتأكد التزويد ملفات يف منافذ عدة حبث على الربنامج قدرة 

  .آخره إىل الطلب تحت العمل، حتت مثل املادة أو الكتاب
v  هزين الناشرين ختص علوماتم عن منافذ عدة خالل من البحث على القدرةوا.  
v  طرق وبعدة تفصيلية مالية تقارير إعطاء على القدرة.  
v  اإلجابة يف ومرونة بسرعة جانب أي يف والتعديل واحلذف التحديث إمكانية.   
v  ا وبالكفاءة التعامل على القدرةاملعلومات مصادر أنواع كل مع ذا.   

  .التزويد أقسام مستوى على النظم تالستخداما فقط بالنسبة هذا
 للدور موافقة مواصفات ذات برجميات تتطلب فإا ،املكتبة من األخرى لألقسام بالنسبة أما

 للمـستفيدين  املعلومات إتاحة جبانب تتعلق اليت أو الفنية باملعاجلة تتعلق اليت كتلك ،تؤديه الذي
   .الحقا سنذكرها يتوال

  

                                                
  .247. ص. المرجع السابق .وآخرون  عامر،،قنديلجي إبراهيم1. 
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3.2.3 
 البيئـة  فرضته وإمنا الصدفة حمض يأت مل اجلامعية املكتبات يف املعلومات أنظمة استخدام إن
 يف جديـد  هو ما كل بإفرازات تأثرا األكثر اال أا أساس على ،املكتبات تعيشها اليت اجلديدة
 عمـل  تطـوير  يف املعلوماتيـة  النظم به تساهم نأ ميكن الذي الدور إىل إضافة املعلومات، جمال

.مستفيديها إىل وخدماا معلوماا وتوصيل املكتبات 

1.3.2.3 
 أن إذ ،أحجامها وحبسب ،ختدمها اليت األهداف باختالف املعلوماتية األنظمة وظائف ختتلف

 وهو ما   ،واملتكاملة الشاملة األنظمة تقدمها اليت كتلك ليس الفرعية األنظمة تقدمها اليت خلدماتا
يلزم املكتبة بضرورة دراسة وحتليل كل جوانب النظام املراد اعتماده ا قبل شرائه، وذلـك مـن                 

 وأن   الوقوف على جتارب أخـرى سـبقت        املعرفة اجليدة بالوظائف اليت يقوم ا، وحماولة       خالل
ضمانات مسبقة بإجيابية النظام املراد اقتناؤه قبل       ، أو من خالل أخد       إن وجدت  طبقت النظام نفسه  

ذلك أن املكتبة اليت تبقى تدور يف حلقة تغيري األنظمة املعتمـدة            . استخدامه، رحبا للوقت واجلهد   
  .ا، تبقى أيضا تدور يف حلقة من السلبيات واملساوئ تضر أكثر مما تنفع

  : اليت يقوم ا أي نظام معلومات يف املكتبات هيالوظائف أهم ولعل

1.   
 احتياجـات  لتلبيـة  املطلوبـة  والوثـائق  الكتب على احلصول املكتبة تستطيع خالهلا من 

  املباشر واالتصال الطلبات إرسالب املوردين ملفات حبث على النظام قدرة خالل من ،املستفيدين
  .OCLC  نظام مثل األخرى املكتبات نظم مع التعاملو ،1جديدة نسخ طلبو لباعةبا

2.   
 تضاف إىل رصيد املكتبة، وذلك      وثيقة لكل هويةفهرسة أو    بطاقة بإعداد النظام يقوم حبيث 
  .اليت تتبعها املكتبة يف توثيق جمموعاا لقواعدل اًوفق وتوثيقها بتنظيمها
  

                                                
  .75 -74. ص. 2003جامعة منتوري، : نطينةقس. محاضرات في تكنولوجيا المعلومات. لسبتي، عبد المالكبن ا 1.
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3.   
 وجـود  يستدعي مما ،يدويا اإلعارة عملية يف التحكم يهالع يصعب اليوم املكتبات أن حيث

 النظام فإن وعموما ،املستفيدين لعدد وفقا اإلعارات من اهلائل الكم هذا لتسيري األنظمة هذه مثل
  1:حول معلومات توفري على يعمل باإلعارة اخلاص
v  زاحلج التجليد، الرف، ( املطلوب الوعاء تواجد مكان(..  
v  أستاذ، ،طالب ( املستعري فئة(..  
v  اإلعارة حجز تسجيل.  
v  لإلعارة احملددة املدة واجتاوز الذين فيديناملست أمساء حجز.  
v  مكتبة جند استخدمته اليت املكتبات أوائل ومن Picatni Arsenal علـى  1962 عـام  أفريل يف 

 .IBM 1401 نوع من حاسب

4.   
 مـن  هلـا  بعملية القيام من ميكننا املعلومات نظام فإن ذكرها، السابق دماتاخل إىل إضافة

 وهـي  أال،  فيهـا  التقنية هذه استخدام حنو تتجه  - أشكاهلا تنوع على - املكتبات جيعل ما األمهية
  .الوثائقي البحث وظيفة
  2:يلي ما احلالة هذه يف النظام لنا يقدم أين 
v  النشر تاريخ الوثيقة، ةنوعي حسب( البحث مكونات اختيار.(...  
v  احلاجة حسب واستخدامها البحث مبعدالت االحتفاظ إمكانيات.   
v الكشافات على اإلطالع  إمكانية.  
v للنصوص معاجل على البحث نتائج حتويل  إمكانية.   
v  الطبيعية باللغة والبحث البوليين البحث حمركات استخدام.  
v شاديةراإل امللفات على اإلطالع  إمكانية.  

                                                
  55 -49. ص. المرجع السابق. النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات. دسوقي البنداري، إبراهيم . 1
  .كتبات األكاديمية الجزائريةـقية للمـتوجيهات تطبي: نحو نموذج لكراس األعباء الخاص بأتمتة المكتبات. بن لعالم، رياض . 2

     ".الجزائريةوتطبيقاتها في المكتبات الجامعية  تكنولوجيا المعلومات" حول 2001ماي  14 -13اليومين الدراسيين المنعقدين أعمال   
  . 138 .ص. 2001جامعة منتوري، ديسمبر : ينةقسنط  
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v  اإلنترنت على البوليين للبحث واجهة توفري.  
v  البحث يف املستخدمة اللغة وفق تطويعه وإمكانية للبحث املستغرق الوقت توفري.  

5.   
  1:يلي ما الدوريات إلدارة اآليل النظام يوفر حيث

v  اجتاههم املالية تبةاملك ووضعية املوردين على لإلطالع االشتراك فهرس استخدام سهولة. 
v  الدوريات من اجلديدة عداداأل تقييد يف املتبع املنهج حتديد.  
v  اجلديدة عدادباأل القراء إلعالم بيبليوغرافية قوائم إصدار. 
v  وخارجيا داخليا الدورية دوران يف التحكم. 
v اعـد القو علـى  يتوفر الذي املركزي املوزع خالل من اخلط على املعلومات إتاحة  إمكانية 

 .بالدوريات اخلاصة
v  اإللكترونية الدوريات ملتابعة منهجية توفري. 
v  اخلاصة للقيود وفقا الدوريات من املعلومات استرجاع طرق.  

6.    
  2:خالل من باملكتبة املوجودة للمواد الطباعة إمكانية على يتوفر أن النظام أو للربنامج ينبغي

v  العادية( النموذجية الطباعة إمكانية(.   
v  واألشكال اجلداول طباعة.  
v  املطبوعة الوثائق فرز.   

7.   
 مردوديـة  قياس خالل من ،للمكتبة اإلداري التسيري إمكانية النظام يوفر أن الضروري من 
 تـسيري  وكذا اإلحصائيات وحدة بفضل العمل تقسيم حسب أو ،حدى على املكتبة يف العاملني
  .3املصاريف حيث من املكتبة ميزانية

  
                                                

  .78. ص. المرجع السابق.  في تكنولوجيا المعلوماتمحاضرات. بن السبتي، عبد المالك . 1
  .79. ص.  نفسهالمرجع 2.
  .139. ص. المرجع السابق. بن العالم، رياض .3
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2.3.2.3 
 من املطلوبة واالحتياجات واإلدارية الفنية الوظائف حتقيق مبدى يتعلق نظام إختيار من البد

  .أخرى جهة من والتفاعل العرض سهولة ومدى ،جهة
  .1األمثل ظامالن إختيار يتم أساسها على اليت واخلصائص املعايري من العديد وهناك

1. : فيها ويراعى:  
v  النظام على التدريبو ،البيع بعد ما خدمات ،اخلربة على تتوفر أن البد إذ ؛املنتجة اجلهة.   
v  مثل العميل فيه مبا ؛التشغيل لبيئة النظام يتطلبه الذي الربنامج IBM، WINDOWS مثـل  واخلادم 

UNIX.  
v  مـع  والتفاعـل  اإلدارة تتيح اليت الربامج حزمة من عليه يتوفر امب ؛البيانات قاعدة إدارة نظام 

  .ORACLE , INFORMIX أمهها بني من ،البيانات قواعد
v  مثـل  ،املعلومات لتبادل قياسية ومعايري بروتوكوالت النظام يدعم أن البد ؛املعلومات تبادل 

 وبيانات احلاسب واسطةب والدوريات الكتب توريد أوامر ختدم اليت ومشتقاته  Z-39 بروتوكول
  .TCP IP, Marc Format كربوتوكول...املكتبات بني اإلعارة تبادل

v  يف بالـسهولة  النظـام  يتميز أن جيب حيث ؛والنظام املستفيد بني والتفاعل التعامل أسلوب 
 ،للبحـث  االستجابة زمن تقليل مع املختلفة العرض أساليب خالل من واالسترجاع البحث
 يف البحـث  إتاحـة  مع ،نفسه الوقت يف املستخدمني من ممكن عدد أكرب مشاركة وإمكانية
  .اإلنترنت خالل من املكتبة فهرس أو البيانات قواعد

2.  

 علـى  النظام توفر من فالبد ،العربية باللغة معظمها جمموعات مع تتعامل املكتبات أن حبكم       
 بالعربية البيانات وطباعة وصيانة وتعديل اإلدخال عمليات إلجراء ةالعربي اللغة مع التعامل خاصية

  .األخطاء وتصحيح
  

                                                
   العربي  دتحاأعمال المؤتمر الثاني عشر لال.  في مجتمع متغيراإللكترونيةدور المكتبة .  مصطفي عليان، ربحي،هدى، زيدان .1

    8 -5الشارقة، . 1مج ".  بنى وتقنيات وكفاءات متطورة:المكتبات العربية في مطلع األلفية الثالثة"  للمكتبات والمعلومات حول 
  . 249 -246. ص. 2002تونس، . 2001 /11/  
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3.  

 .الفرعية النظم يف البيانات مجيع أمن توفري على قادرا يكون أن النظام يف يشترط       

4.  

 يتوقـف  ال حـىت  رعيةالف النظم من مجلة ليخدم هيكلي أساس على النظام يصمم أن جيب       
 نظام( املعايري من جمموعة حيقق أن جيب اكم ،الفرعية النظم ألحد خلل إصابة حالة يف كله النظام
 خـدمات  ،املسلـسالت  ضـبط  نظام ،املباشر لالتصال فرعي نظام ،والتكشيف للفهرسة فرعي

 اجلاريـة  اإلحاطة خدمات وكذا عملياا مجيع ميكنة خالل من اإلعارة خدمة فيها مبا املستفيدين
 وحتديـد  الوراقية للبيانات وحتقيق إختيار من هيتضمن مبا فرعي نظام للمعلومات، اإلنتقائي والبث
  ....)واإلهداء التبادل وإجراءات الشراء، عن املسؤول املورد

3.3.2.3 
 القيام على اجلزائرية املكتبات من كغريها بسطيف عباس فرحات ةجامع مكتبة عمل إطار يف
 وكان وبشرية، مادية مكانياتإ تتطلب اليت احلوسبة عملية يف التفكريب قامت ،ا طواملن بالدور
 لرفع دقة وأكثر ممكن جهدو وقت أقل يف املكتبة مقتنيات على االطالع تيسري ا القيام من اهلدف
 "BIB"باختصار مسي معلوماتيا نظاما املركزية املكتبة أجنزت الغرض ذاوهل اخلدمات، مستوى
 تطويعها مت حملي إنتاج من (Logiciel documentaire) وثـائقيـة برجمية على يعتمد ،بالفرنسية

  : مزدوج هدف لتحقيق )Norme AFNOR( أفـنـور ملقاييس وفقا
  .البيبليوغرايف البحث §
 .1البطاقي الفهرس جتديد §

 االنترنيـت،  بـشبكة  موصلـة الوثائقي الرصيد كل ا معلومات قـاعـدة أول بإنشاء بادرتو
 سـهلت  و طلبــة، و أساتــذة  من املكتبـة مستخدمي للك البيبليوغرايف البحث تسهيل يف سامهت

 .)INTRANET( األنترانـت  بواسطـة كلياـم داخل من املكتبة رصيـد على اإلطـالع لألساتـذة
  .2 البطاقـي الفهرس جتديـد وهو املرسوم الثاين اهلدف حتقـيق يف ـةاملكتب جنحت اكم

                                                
، قـسنطينة . 2ع،  2مـج . مجلة المكتبات والمعلومات  . حوسبة المكتبة المركزية لجامعة فرحات عباس بسطيف      . قطاف، لخضر 1. 

  .106 .ص .2005
البرمجيات الوثائقية فـي  " ة علمية مقدمة في ملتقى وطني حول  ورق. أتمتة مكتبة جامعة فرحات عباس بسطيف     . ف، لخضر قطا 2.

   . بجامعة محمد خيضر ببسكرة2006فيفري /15 -14أيام . "واقع وآفاق: المكتبات الجامعية الجزائرية
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 هـو و" .Z39.50 معيـار  على ا العمل اجلاري الوثائقية الربجمية إعداد يف املكتبة واعتمدت
 اآللية، املكتبات نظم من أكثر أو نظامني بني االتصال وإنشاء لوصف املعيارية القواعد من جمموعة

 املتناهيـة  الدقةو هنفس الوقت يف بيانات قاعدة من أكثر يف للبحث ويسر مرونة يحيت أنه مميزاته من
 املعلومات على احلصول يف السرعةو البحث نطاق تضييق على تهقدر مع ،املعلومات استرجاع يف

  .1" خالهلا من البحث يتم اليت البيانات قواعد عدد عن النظر بغض
 واملشاكل القضايا بعض ملعاجلة ومتقدمة تقليدية غري تسهيالت "Z.39.50" بروتوكول يقدمو

 وهـو  ،)وإتاحـة  تنظيماً( املعلومات من املتراكم الكم مواجهة أبرزها ومن ،املكتبات تواجه اليت
 اـاالت  يف التطبيقات من لعدد خصبة بيئة منه جعلت اليت واخلدمات الوظائف من بعدد يتمتع
   2:التالية

 ،الوثـائق  وتوصيل املكتبات بني ارةاإلع ،الفهرسة ملياتع ،واالسترجاع البحث عمليات
 البحـث  ،للمعلومـات  االنتقـائي  البث خدمة ،OPACs املباشر اخلط خالل من الفهارس إتاحة

 خالل من األخرى املكتبات قواعد من االستفادة ،ةاملوحد الرسومية الواجهات خاصية باستخدام
 حيتاج ال حيث ،مكتبة كل نظام فاختال من الرغم على ،موحدة حبث بإستراتيجيةو املكتبة موقع

  .قاعدة كل يف البحث أساليب تعلم إىل املستفيد
 إنشاء املكتبة استطاعت األخري املعيار هذا على واملعتمد املكتبة يف املطبق النظام خالل من إذ
 Base( الـدوريـات رصيـد ،)Base Ouvrage ( الكتب رصيـد على اشتملت بيانات قاعدة

Revues( اجلامعيـة الرسـائـل رصيـدو )Base Thèses( .إنشاء قناع حـسب  عملت على  حيث
وضحنا ذلك من خالل األشكال اآليت إدراجها، بداية من القناع اخلاص برصيد            . نوعية كل رصيد  

    . الكتب

اخلاصة بعمليات حوسبة رصيد الكتب طبقا ملقاييس ومعايري          كل احلقول     هذا األخري  يشمل
، الرقم الدويل املؤلف، العنوان، الطبعة، الناشر، تاريخ النشر    (مثل  " اجلمعية الفرنسية للتقييس   "آفنور

  )....املوحد للكتاب
                                                

  :متاح على الرابط التالي. 12/11/2005زيارة يوم تمت ال ].على الخط[ .5039Z. ر اـيـمع . عمرو،فاروق المصري .1
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=26  

تمـت الزيـارة يـوم     ].علـى الخـط  .[وتطبيقاته في المكتبات ومراكز المعلومات 39Z 50.بروتوكول .محمد ،بن صالح الطيار. 2
   :متاح على الرابط التالي. 12/11/2005

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=49  

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=49
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  : التايل الشكل خالل من ذلك نوضح 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  الكتبالكتب  لرصيدلرصيد  الحجزالحجز  قناعقناع :)04( رقم شكلال

  يف قناع احلجز املخصص هلا      اليت يراعى  ،كما ندرج مثاال عن عمل النظام بالنسبة للدوريات       
التـرقيم الـدويل      رقم الدورية يف املكتبة،    العنوان،تندرج ضمنه الدورية،     املوضوع الذي    كل من 

، (Volume)، الـجــزء  )Année d’abonnement( سنـة االقتنـاء  ،) ISSN ( املوحد للدورية
 فـصلية،  - لدوريــة  اطريقة صـدور ، )Numéros disponibles(األعداد املتوفرة يف املكتبـة 

 جـدول  ،)Media(  - إخل ...ورقية ال ،ورقية - الدوريـة، نوعيـة  )Périodicité( - اخل ...سنوية
  .للدورية اخلارجي للغالف صورة و،املتوفرة األعدادمفصل به سنوات االشتراك و
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  : كما يليإذ صمم القناع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدورياتالدوريات  لرصيدلرصيد  الحجزالحجز  قناع :)05( رقم شكلال
 كـل  يف الـسنوية  املكتبـة  الشـتراكات  إمجالية قائمة على اإلطالع باحث ألي ميكن و

، الـدوريات  يف املكتبة اشتراكات موع املخصص القناع على االطالع من انطالقا التخصصات
  :واملركب وفقا للشكل التايل

  

   

  

  

  

  
  

  المكتبةالمكتبة  طرفطرف  منمن  هاهافيفي  المشتركالمشترك  الدورياتالدوريات  بفهرسبفهرس  خاصخاص  قناعقناع :)06( رقم شكلال           
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 بـصورة  صـمم  اجلامعية، بالرسائل خاص قناع على املكتبة بيانات قاعدة أيضا تشتملو 
 الرسـالة  نوعيـة   ،الرسالة رقم ،العنوان من كل بإدراج ؛اجلامعية الرسائل معطيات حبجز تسمح

 عمليـة  تموت )املناقشة مكان ،املناقشة تاريخ ،شرفامل ،املؤلف التخصص، ،)دكتوراه ماجستري،(
 املذكورة، احلقول   هذه من حقل   أي واستخدام البحث خانة على بالنقـر رسالة أي عن البحث
 يف املناقـشة، و   سنة حسب رقميا ترتيبا أو بالعنوان هجائيا ترتيبا مرتبة الرسائل قائمــة فتظهر
 ماتوالرسـو  األشكالو ،الصفحات عدد تظهر معلومات إضافية، مثل      معينة ةرسال اختيار حالة
  .الرسالة ا نوقشت اليت اجلامعةو امللخصو

  :التايل الشكل يف ذلك نوضح
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

    الجامعيةالجامعية  الرسائلالرسائل  برصيدبرصيد  خاصخاص  قناعقناع :)07( رقم شكل

 40000  أكثـر مـن    إىل طالب 8000 من تضاعف قد املكتبة من املستفيدين عدد ألن ونظرا
 فقـط  بالبحـث  اخاص اقناع صممت أين ،البحث عملية حوسبة على املكتبة عملت فقد ،طالب

)Masque de consultation(، للمستعري موجه )Emprunteur(، الكتـاب  رقم عن البحث فيه يتم 
]Côte[ املستفيد ترشد ،املفتاحية الكلماتوب املؤلـفب ،بالعنـوان ؛ حبث حمركات ثالثة بواسطة 

 علـى  املتواجدة باملواضيع وقائمة ،بواملطل املؤلف بإصدارات قائمة ،املتوفرة بالعناوين قائمة إىل
  .املكتبة مستوى
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  :التايل الشكل خالل من ذلك نوضح
 

  
  
  
  
  
  
  
  

    البحثالبحثبب  خاصخاص  قناعقناع :)08( رقم شكل

  :عمليات مخس به ،احلجز بعون خاص قناع بإجناز املكتبة قامت كما
 Annuler la) العقوبة ءإلغا ،(Renouvellement)  التجديد ،(Restitution)  اإلرجاع ،(Prêt)  ةاإلعار 

suspension)  التربئةو (Quitus).  

  :التايل الشكل خالل من ذلك نوضح 
   

                           
 

  
 

  

  

  
    الحجزالحجز  بعونبعون  خاصخاص  قناعقناع :)09( رقم شكلال
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3.3 
 يف واالتـصاالت  احلاسب جياتتكنولو استثمار عن املترتبة املألوفة غري شكالاأل كل وهي

.وإتاحتها ونقلها وخزا املعلومات معاجلة جمال 

1.3.3 
 وترضي رغباته حتقق معلومات على الفرد منه حيصل الذي املصدر هي" ،املعلومات درمصا
 ميكـن  اليت قنواتال أو لوسائلا أو األوعية مجيع" أا على جمموعها يف أيضا وتعرف ،1"احتياجاته

ـ  كل واملعلومات املكتبات جمال يف هذا ويعين منها، املستفيدين إىل املعلومات نقل طريقها عن  ام
 ومراكـز  املكتبـات  خدمات من املستفيدين إىل وتقدميه واسترجاعه وتنظيمه وحفظه مجعه ميكن

  .2"املعلومات
 ،املعلومـات  مصادر على التسميات من ديدالع اال هذا يف واملهتمون الكتاب أطلق وقد 

 مـصادر  مـصطلح  أن إال ،املعرفة وأوعية املعلومات أوعية أو املقتنيات أو املكتبة جمموعات مثل
 حتتـوي  اليت املواد كافة بأا عرفت أن أيضا وميكن ،وشيوعا وحداثة مشولية األكثر هو املعلومات

  .ألغراضا من غرض ألي منها اإلفادة ميكن معلومات على
 جديدة أنواع استحداث إىل أدى قد املعلومات جمال يف التكنولوجية الصناعة استغالل وإن

  ...ةالفيلمي ،الرقمية ،اإللكترونية منها ،مألوفة غري أشكال يف تتجلى املعلومات مصادر من

1.1.3.3 
 املعلومـات  ونـوع  احلوامل نوع اختالف على ختتلف كوا أوجه عدة من تعريفها ميكن
 ،التقليديـة  املعلومـات  مصادر من عليه متعارف ما كل " أا على إمجاال وتعرف ،فيها املتضمنة
 املـصادر  تلـك  أو بأنواعهـا  ليزرية أو ممغنطة وسائط على الكترونيا خمزنة الورقية، وغري الورقية

 بيانـات  قواعـد  ملفات يف نشرها أو مصدرها لقب من إنتاجها حال إلكترونيا واملخزنة الالورقية

                                                
  .49 .ص .1990العربي للنشر، : القاهرة.  العلميةهأصوله التاريخية وجوانب: التوثيق اإلعالمي. علم الدين عفيفي، محمود 1.

  .13. ص .المرجع السابق.  عامر، وآخرون،قنديلجي إبراهيم2. 
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 مركـز  أو ،املكتبة يف داخليا أو ،املباشر اإلتصال طريق عن نللمستفيدي متاحة ،معلومات وبنوك
  .1"األخرى واملتطورة زةـاملكتن األقراص منظمة طريق عن املعلومات

   :يلي كما قاهرةبال العربية اللغة جممع عرفها إذ ،مطبوعة غري مصادر بأا أيضا وعرفت 
 مهـا  أو املتحركة الصورة أو الصوت تسجيل على تقوم ،التقليدية غري املعلومات أوعية من فئات"

 أشكال يف وتظهر ،متفاوتة وسرعات مبقاسات وتصنع ،املالئمة التكنولوجية الطرق إحدى يف معا
  .2"هالترفي توجماال البحث ألغراض وتستخدم ،واألسطوانة والقرص الشريط أشهرها ،خمتلفة

 املعلومـات  مـصادر  فـإن  :ذكرهاالسابق   "AFNOR" للتقييس الفرنسية اجلمعية حسبو
 وسـائط  جمموعات واحد وسيط على جتميع عملية تتيح اتصالية تقنية هي )احملوسبة( اإللكترونية

 آلية وأوعية ...)نصوص صوت، فيديو متحركة، رسوم تصاوير، خمططات،( بصرية، -مسع وأوعية
 بأسـلوب  معطيات جتمع الوسيلة هذه..تفاعلية وبطريقة بالتوازي لتوزيعها ...)وبرامج اتمعطي(

 بلغة حمولة ) صور صوتية، نصية،( املعلومات وكل واملعطيات البيانات لتلك الرقمنة بفضل خمتلف
  .3احلاسب لغة وهي رقمية واحدة
  :مايلي استنتاج ميكننا تعاريف من سبق مما

 بغض إلكترونيا املعلومات وبث ختزين، مجع، أشكال من شكل لكترونيةاإل املعلومات مصادر
 يف أصـال  أنتجت أو اإللكتروين إىل الورقي اجلانب من حولت سواء ،املعلومات أنواع عن النظر
 والتضخيم والنقل واالنسيابية باملرونة ومتيزها ، عن بعد  والتوزيع للبث قابليتها مع إلكتروين شكل

 احملتواة للمعلومات الطبع وقابلية النسخ وإعادة ،الزيادة أو باحلذف والتعديل )الضغط ( والتكثيف
  .مستمر جتدد ويف وأنواع أشكال على وهي ،املستفيد يريدها اليت اللحظة يف فيها

  
  
  

                                                
  .37 . ص.رجع السابقالم.  عامر، وآخرون،قنديلجي إبراهيم .1
  .18. ص. 1992الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. المواد الغير المطبوعة في المكتبات الشاملة.  محمد فتحي،عبد الهادي .2

3.   ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS. Le métier de bibliothécaire. Dir.Francoise   
   Hecquard, avec la collab.de francoise froissart. Paris: ELECTRE- ed.du cercle de la librairie, 1996. p.153.  
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2.1.3.3 
 احلـصول  وكيفيـة  املعلومات مصادر أشكال يادةز الباحثني تشغل اليت القضايا بني من جند

 يف املعلومات إىل والوصول اإلتاحة أم األساسية القضية املكتبة ورصيد ملكية ستكون وهل ،عليها
  ؟للمقتنيات اجلديد التعريف هو العامل من مكان كل

 اشـكله  يف املعلومـات  ملـصادر  بامليزانية املتعلقة اجلوانب بعض مناقشة يلي فيما وميكن 
  1:اجلديد
   .ورصيد ملكية للمكتبة يكون حىت املعلومات؛ شراء -أوال
 هلاته النهاية يف يتيح مما ،املكتبات بني اإلعارة تبادل عمليات خالل من ؛املعلومات استعارة -ثانيا

  .املتوفرة امليزانية حدود داخل املعلومات إىل الوصول إمكانيات وتقيد تؤكد أن األخرية
 تقتصر واإلعارة املتوفرة، وامليزانية الشراء بني الفجوة الطريقة هذه متأل إذ وثائق؛ال توصيل -ثالثا

  .واحملكمة احملورية منها السيما الدوريات مقاالت على
 مواقع عدة أو مركزي رصيد من للمعلومات اإللكتروين التحويل أي املعلومات؛ حتويل -رابعا
   .مباشرة املعلومات هذه طلب الذي للمستفيد حىت أو ،للمعلومات حتتاج اليت املكتبة إىل

 موعات إتاحتها إمكانية حيث من العملية هاته مثل يف التخيلية املكتبة دور هنا ويالحظ
   .املعلومات إىل للوصول واسعة اتصالية طرق على مبنية كونية وأخرى حملية معلوماتية
 هلـا  احلديثة املعلومات إىل والوصول حةاإلتا أن البعض يرى أين امللكية؛ مقابل اإلتاحة -خامسا

 أو بواحـدة  يهتم ولكنه ،الدورية املقاالت مجيع يقرأ ال الباحث أن ذلك يربز وما ،األولوية
 خدمـة  طريق عن عليها احلصول ميكن وهنا ،وختصصه واهتماماته مساته على بناء منها اثنني

 ال الـيت  الدوريـة  يف االشـتراك  توفر أن للمكتبة ميكن وبالتايل ،الوثائق يلوتوص اإلعارة
   .كثريا تستخدم

  
  

                                                
  . 58 -56. ص .المرجع السابق. ناريمان إسماعيل متولي، . 1
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3.1.3.3 
 هتنافـس  أخذت حىت ظهرت إن ما اليت الدوريات هي للكتاب البديلة األنواع أبرز من لعل 
 خمتلـف  يف هلـا  البـاحثني  خداماست يف األخرى املعلومات نقل أوعية بني الصدارة مكانة لتحتل

  .العلمي القطاع يف العاملني والسيما ،واالختصاصات القطاعات
 استهالك إىل أدى املعلومات ملصادر معا والنوعي الكمي التطور هذا أن بالذكر اجلدير ومن 
 راألم هذا تطلب وقد ،التقليدية واألوعية املصادر إنتاج يف يستخدم الذي ،الورق من هائلة كميات
 ،صناعتها يف الورق يدخل ال اليت املعلومات نقل أوعية من أخرى أشكال عن التحري يف التفكري
 علـى  املعلومـات  مـن  أكرب كميات استيعاب على قدرة وهلا املالية الناحية من كلفة أقل تكون

 ومراكز املكتبات معظم منها تعاين اليت احلفظ أمكنة مشكلة حل يف ذلك ليساعد ،أصغر مساحات
  .1اليوم املعلومات
 إجيـاد  يف تأسـهم  قـد  املعلوماتاالتصاالت و  تكنولوجيا يف احلديثة اإلجتاهات وإن هذا
ـ  املعلومات تلك نقل مصادر نوع على أثر مما ،املعلومات نقل ألوعية جديدة أشكال  حيـث  نم
  .منها واالستفادة معلوماا معاجلة ونوعية وأحجامها أشكاهلا اختالف

أنواع مصادر املعلومات اليت سيأيت ذكرها، فإن املكتبة املركزيـة جلامعـة           فمن بني جمموع    
 املقدمة لنا من طرف مسؤوليها، تعتمـد علـى          اإلجاباتفرحات عباس بسطيف، ودائما حسب      

 فإا حتتـوي    األخري عن هذا النوع     فأما. مصادر متنوعة منها ما هو حديث ومنها ما هو تقليدي         
وأما عن املصادر احلديثـة      ...وموسوعات وقواميس وأدلة  معية  ريات ورسائل جا  وعلى كتب ود  

املعتمدة فتتمثل خاصة يف األقراص الضوئية وقواعد البيانات على األقراص املرجعيـة منـها وذات               
  .اإللكترونية إضافة إىل االت ،النص الكامل

ـ       صا لألوعيـة  ومن خالل مالحظاتنا ألقسام املكتبة املختلفة فإننا مل جند قسما مـثال خمص
غري . املعلوماتية احلديثة قائما بذاته، بقدر ما هي حمتويات ألقراص ضوئية يتم صبها على احلواسيب             

 خاصة إذا   ، يف املكتبة  اإللكترونيةأن هذا ال ينفي وجود بوادر مظاهر استخدام مصادر املعلومات           
 وأغناها ثروة معرفيـة، أال      ،مة وأغالها قي  ،علمنا أن املكتبة تتيح اثنتني من أكثر املوسوعات شعبية        

إلضـافة إىل  با. على شكل أقراص ضـوئية    " BRITANIKA"و "UNIVERSALIS"ومها موسوعيت   
                                                

  .15. ص. المرجع السابق.  عامر، وآخرون،إبراهيم قنديلجي .1
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، "SCIENCEDIRECT" وأحـدثها، كقاعـدة   اشتراك املكتبة يف أكرب قواعد املعلومـات عامليـا          
ا إضـافة  هذ ،"TECHNIQUEs DE L′INGINIEUR"كدورية واشتراكها يف أشهر الدوريات العلمية، 

 وتغطي كل املواضيع عامليا مبا      ،ها الكامل اليت تعطي امللخصات يف نص    إىل البيبليوغرافيات الدورية    
  .رحات عباس بسطيففيدين من مكتبة جامعة ف تدخل يف اهتمامات املست اليتيف ذلك تلك

2.3.3 
  1 :يلي ماإىل  تغطيها اليت املوضوعات حيث من املصادر تقسيمات العنصر هذا يف نورد

1.2.3.3 
   :إىل وتقسم

v  موضوعات أو حمدد موضوع وتتناول ؛والدقيقة احملددة التخصصات ذات املوضوعية املصادر 
  .الفرع ذا عالقة وماله فةاملعر فروع من فرع يف أو بعضها مع مترابطة عالقة ذات

v  والتنـوع  بالشمولية ومتتاز ؛املتخصصة غري أو الشاملة التخصصات ذات املوضوعية املصادر 
   .Dialog وأشهرها حتتويها اليت البيانات لقواعد املوضوعي

v  م  عن النظر بغض الناس ولعامة وسياسية إعالمية توجهات ذات ؛العامة املصادرختصـصا 
   :أقسام على وهي والثقافية علميةال ومستويام

 اـالت  من معلوماا وتستقي باخلرب الساعة موضوعات تغطي ،إعالمية ،سياسية ،إخبارية -
 .تاميز النيويورك قاعدة أشهرها ،واجلرائد

 حيـث  ،املعيشية أو اليومية املتطلبات أو العامة احلياة وختص التلفزيونية، املعلومات مصادر -   
 املعلومات ببنوك وتعرف ،ترفيهية ،إخبارية ،إعالمية معلومات من التلفزيون يقدمه ما كل تضم

 .والتليتاكست الفيديوتاكست ومنها التلفزية

2.2.3.3 
   :إىل بدورها وتنقسم

v  أوربـت  أشهرها مادي رحبي هدفها جتارية مؤسسات إىل تابعة إلكترونية معلومات مصادر 
Orbit.  

                                                
  .43 -38. ص. المرجع السابق.  عامر، وآخرون،إبراهيم قنديلجي 1.
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v  أن ميكـن  ،ثقايف علمي هو ما بقدر مادي غري هدفها جتارية غري إلكترونية معلومات مصادر 
 بسبب ةاخلدم قيمة مراعاة مع ،العلمية واملراكز واملعاهد كاجلامعات ثقافية مؤسسات متتلكها
  .واألجهزة باالتصاالت واخلاصة ذاا اخلدمة إىل املضافة الكلفة

3.2.3.3 
  :مايلي إىل املصادر هاته وتنقسم

v  تتيح موضوعية وصفية بيبليوغرافية بيانات وتقدم ؛البيبليوغرافية اإللكترونية املعلومات مصادر 
  .Index CHemicus و ERIC إيريك مثل ةاملالك النصوص إىل وترشد

v  البيبليوغرافية غري اإللكترونية املعلومات مصادر وتإىل مقس:  
 مـن  صفحات ،املؤمترات حبوث ،الدوريات كمقاالت ،كامل نص ذات إلكترونية مصادر -  

  .موسوعات
 خاصـة  ،األدلةو اليدوية الكتب وتضم رقمية بيانات مع نصية إلكترونية معلومات مصادر -  

  .بالتجارة اخلاصة منها
 ،حمدد موضوع يف واملواصفات واملعايري سواملقايي ياتكاإلحصائ الرقمية املعلومات مصادر -  

  .توالشركا األعمال إدارة التسويق، ،السكانية كاإلحصاءات

4.2.3.3  
   :مايلي على وتشتمل

v  وعامليـة  وإقليمية حملية بيانات قواعد وهي املباشر؛ باالتصال اإللكترونية تاملعلوما مصادر 
  .بعد عن االتصاالت شبكات عرب املعلومات ومراكز املكتبات مع تتعامل

v  إذ ،األول للنوع متطورة مرحلة وهي ؛زةـاملكتن قراصاأل على اإللكترونية املعلومات مصادر 
  .واألدلة واملعاجم كاملوسوعات الكاملة، صوصهابن الشبكات يف إجيادها ميكن معلومات حتوي

v  مـصادر  أنـواع  أقـدم  مـن  وتعترب املمغنطة؛ األشرطة على ونيةاإللكتر املعلومات مصادر 
 الـستينات  منتصف منذ هامااستخد يف الرائدة الكونغرس مكتبة وتعد .اإللكترونية املعلومات

 باالتـصال  البحـث  ظهور بعد واضح تراجع يف اليوم وهي ،Marc مبارك املعروف اشروعهمب
 .الليزرية واألقراص راملباش

  



 الفصل الثالثالفصل الثالث: مظاهر البيئة مظاهر البيئة اإللكتروافتراضيةاإللكتروافتراضية
 
 

  

 

124 

 من تقر أن اجلامعية للمكتبة ميكن ،املعلوماتية املصادر أنواع كل على إلطالعا وبعد وإمجاال
 تكلفـة  وبأقل ويسر بسهولة توفر ما هو أقرا أن وجند ،منها تفيد  ميكن أن  اليت املصادر هذه بني

 ههذ مثل اقتناء بإمكاا اجلامعية مكتباتنا أن حبكم ،الليزرية األقراص على املبنية تلك منها وخاصة
  .معها تعاملهم وقابلية املستفيدين قبل من استخدامها سهولة مع وجتهيزاا األقراص

3.3.3 
ـ  تغيريات من حوهلا مبا متأثرة تغريت املعلومات مصادر أن يالحظ تقسيماا غرار على  ىعل
  :يلي فيما أنواعها جنمل ،تداوهلا وسبل للمعلومات التحتية ىنالب مستويات

1.3.3.3  
  :إىل مقسوت ،واألشرطة األقراص بنوعيها الصوتية التسجيالت وهي

v واالعتيادية الليزرية ومنها الشفهية الصوتية املعلومات لتسجيل ؛الصوتية األقراص.   
v واخلطـب  لتـصرحيات كا الرمسيـة و ،الدينية و التعليمية الفنية، كاألشرطة ؛ةالصوتي األشرطة 

 مـن  الكـثري  يف كبرية علمية قيمة وهلا أولية كمصادر مدعتت حيث .وغريها الوثائقية الصوتية
 .العامل يف املعلومات ومراكز املكتبات

، كالتعليقات، واملداخالت العلمية    دراسة على هذا النوع من املصادر     الب  املعنية       وحتتوي املكتبة 
صوتية على أشرطة الكاسيت، وملفـات  ، وتسجيالت لى أشرطة فيلميةعلى أقراص ليزرية كما ع    

  .   احلاسوب، رغم أا ال تتاح لالستخدام العام

2.3.3.3 
 الفوتوغرافية، الصور ،الرسومات ،الصور مصادر ومنها التفاعلية غري أو التفاعلية منها سواء

 ثالثيـة  ،ثنائية البيانية كالرسوم اإللكترونية الصور ،البيانية والرسومات ئطكاخلرا املرسومة الصور
إذ من جممل ما حتتويه املكتبة جمال الدراسة من هذا النوع من املـصادر وجـدنا                . األبعاد ورباعية

 وهـي ال    .األفالم واألشرطة الوثائقية، خاصة منها تلك اليت تتعلق باجلامعة ككل أو باملكتبة ذاا            
على املستوى الـداخلي،    تبط مباشرة خبدمة املستفيدين، تعتمد كدليل فقط للمكتبة للتعريف ا           تر

خاصة مع غياب موقع للمكتبة على شبكة اإلنترنت من شأنه أن يساهم يف التعريف ا ملختلـف                 
  .شرائح اتمع اخلارجي
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3.3.3.3 
   :بينها ومن والبصرية سمعيةال التقنيتني بني جتمع اليت تلك وهي

v  وأشـكال  والترفيهية الثقافية ،العلمية ،التعليمية ،الوثائقية ماألفال تشمل اليت املتحركة األفالم 
  .أخرى

v  الفيديو وأقراص البكرة ذوات تايب والفيديو كاسيت الفيديو كأشرطة الفيديو تسجيالت.  

4.3.3.3. 
  :أنواع وهي األخرى لألنواع بالنسبة األول التخزيين الوعاء يومال وهي 
v  صـلبة  بالستيكية مادة من مصنوعة ،1965 إىل 1959  سنة من وظهرت ؛املمغنطة األقراص 

  .خمتلفة بأحجام وهي ممغنطة بطبقة مطلية
v  ـ  ضـوئية  حزم عن عبارة وهي الليزر أشعة بواسطة وتعمل ؛)الليزرية( املرئية األقراص  هتوج

  .املمغنط القرص ختزين قدرة مرة مئة حاليا تفوق وهي القرص سطح على
  :يلي فيما املرئية األقراص أنواع كل ندرج أن وميكن

v  والكتابة للقراءة أقراص.  
v  ـ  املضغوطة األقراص ،الفيديو أقراص ومنها والتخزين للقراءة أقراص  ،الـضوئية  زةـاملكتن

  ...الصور أقراص التلفزية، األقراص ،املتعددة األقراص
 صـفحة  ألـف  350 حبوايل تقدر حيث املعلومات ختزين على اهلائلة قدرا مميزاا أهم ومن
  .1والصورة الصوت من ونصف ساعة حوايل أو مرنا قرصا 330 عادلي ما ،الواحد للقرص مطبوعة

عـد  لعل اشتراك املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بقواعد البيانات، وتعاملها مـع قوا            
، يبني مدى اهتمامها ذا النوع من املصادر اليت جيب تكثيف           اإللكترونيةاملعلومات واملوسوعات   

 ،استعماهلا، لفائدا الكبرية ومليزاا املذكورة اليت من شأا أن ترفع من مستوى خدمات املكتبـة              
اوهلا، ومرونتـها،  نتيجة سهولة محلها وتد ، وهذاكما ترفع من مستوى املستفيدين املستخدمني هلا  

 فبالنظر حلجم املكتبة وعدد مستفيديها      .وصغر حجمها مع طاقاا العالية يف التخزين للمعلومات       

                                                
  .26. ص. المرجع السابق. السيد النشار، السيد 1.
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فإا يف نظرنا مل تعط بعد لألقراص املكترتة مكانتها بني جمموعاا، وهذا ما يدعو للتأكيد علـى                 
   . اموعات الورقيةضرورة االعتماد عليها بكثافة على األقل يف املرتبة الثانية بعد

5.3.3.3 
 توفر أا حبيث للبيانات الطبيعية العالقات على املبنية البيانات من مؤلفة عامة جمموعة "وهي 
  .1"املستفيدين لكافة االحتياجات تلبية أجل من البيانات وحدات من وحدة لكل الوصول
 على احلصول ميكن حبيث ومنظمة ،منطقيا مترابطة بيانات ملفات أا على كذلك وتعرف 

 وتنظـيم  البيانات تكرار عدم على افظحت برامج بواسطة ،معاجلتها بعد تقارير شكل يف املعلومات
  .2ومعاجلتها إدخاهلا طريقة

 على العامة ومنها املتخصصة ومنها النصية فمنها ،وأشكال أنواع على تقدم أا مميزاا ومن
 رقـم  على الحتوائها جوانبه جبميع املستفيد سؤال على جتيب أا إذ ،ريةليز أقراص على أو اخلط

 النـشر،  بيانـات  الطبعة، بيانات للوثيقة، املوضوع رأس العنوان، املؤلف، اسم ،الوعاء استدعاء
 اليت املكتبات وأمساء الدوريات من احلديثة عداداأل وجود أماكن الدات، بياناتو النسخ بيانات
 نـوع  وحـسب  الطلب حسب الكامل النص أو الوثيقة مستخلص الوثيقة، أو كتابال ا يوجد

 مـن  جتعـل  اخلصائص هذه كل ولعل ...املباشر اخلط على لإلجابة تقدميها إمكانية مع القاعدة،
 حاجات حتقيق يف فائدا إىل بالنظر املكتبات يف عنه غىن ال هاما امعلوماتي مصدرا البيانات قواعد

  .يطرحها أن ميكن اليت التساؤالت كل على بإجابتها ؛يامبدئ املستفيد
عليـه  الطلب ويزداد مستمر وانتشار تطور يف املصادر من النوع هذا مثل أن املالحظ ومن 
  3:يلي ما نذكر أمهها بني من هلا حصر ال أنواع عدة منها تنتشر حيث ،يوم بعد يوما
v  والتقنية العلمية املعلومات قاعدة NITIS.  
v   الزراعية املعلومات عدةقا AGRICOLA.  

                                                
  .91 .ص. 1996معهد اإلدارة العامة، : الرياض. إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات.  مارلين،كاليتون .1
  . 1998مركز الرضا للكمبيوتر، : دمشق . تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين.شحاذة الخوري، هاني 2.
  .38. ص   
  النشر  الكتاب ومستقبل :استرجاع الوثائقاإلنترنت واتجاهات تقنيات حفظ وتكنولوجيا المعلومات و. شحاذة الخوري، هاني3. 
  :متاح على الرابط .15/03/2006تمت الزيارة يوم . ]على الخط[. ياإللكترون  

   http://www. Arabcin.net/authors/hani_khouri.htm 
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v   التارخيية املعلومات مصادر قاعدة HISTORY RESSOURCES.  
v   اهلندسية واالتصاالت الفيزياء معلومات قاعدة INSPEC.  
v  الطبية املعلومات قاعدة MEDLINE.  
v   والتعليم التربية معلومات قاعدة ERIC.  
v   واملعلومات املكتبات مستخلصات معلومات قاعدة LISA. 

 تـوفري  يف جعيـة املر املعلومات قواعد اعتماد إىل عباس فرحات جامعة مكتبة اجتهت ولقد 
 البيبليـوغرايف  بالبحث خاص جديد بقسم 1998 سنة منذ املكتبة دعمت إذ مستفيديها، حاجات
 ةـــمرجعي معلومات قواعد )09( تسعة يف االشتراك مت حيث ،التدرج بعد ما وطلبة لألساتذة

)bases de données bibliographiques – référentielles,sur CD- ROM  (، يف االشـتراك  تـواىل  مث 
  1:التايل اجلدول خالل من ذلك نوضح الكامل، بالنص امللخصات تتيح أخرى قواعد

  قواعد البيانات المشترك فيها من طرف مكتبة جامعة فرحات عباسقواعد البيانات المشترك فيها من طرف مكتبة جامعة فرحات عباس ):14( اجلدول رقماجلدول رقم

      - الكامل مستخلصات البحث بالنص -المحتوى  )B.D(        البيانات قاعدة
)contenue (  

  السنة

PERIODECAL 
ABSTRACTS 

 التجارة، البيولوجيا، الفنون، ، املعماريةاهلندسة
 الرياضيات التاريخ، التربية، االقتصاد، ،الصيدلة
 العلوم النفس، علم ،نيةالصيدال املوسيقى ،الطب

  .احليوان علم االجتماعية،

1986- 2000  

MEDLINE  2003 -1995   .الطب يف ةبيبليوغرافي بيانات قاعدة  

DOC- THESE 
  اجلامعاتيف املناقشة اجلامعية الرسائل فهرس

  .الفرنسية
1999- 2000  

CURRENT CONTENTS 2000   .احلياة علوم يف بيبليوغرافية بيانات قاعدة  

 
FRANCIS  

 نيةاإلنسا العلوم يف ةبيبليوغرافي بيانات قاعدة
   واالجتماعية

1997- 2003  

                                                
. 23/05/2005يوم .  رئيس مصلحة االقتناء بالمكتبة المركزية لجامعة فرحات عباس بسطيف معمقابلة  مستقاة منمعلومات1. 

  .14:20 إلى 13:30من الساعة 
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PASCAL  التكنولوجيا العلوم، يف بيبليوغرافية بيانات قاعدة 
    .والطب

1996- 2003  

SOCIOFILES 1998 -1974   .يةاالجتماع موعلال فروع يف بيانات قاعدة  

CURRENT CONTENTS  
 لوجيا،والبي الزراعة، يف بيبليوغرافية بيانات قاعدة
  2000   .البيئة وعلوم

CURRENT CONTENTS  
  احلاسوب اهلندسة، يف بيبليوغرافية بيانات قاعدة

  .والتكنولوجيا 
2000  

WILSON SOCIAL  2000 -1983   .الكامل بالنص االجتماعية العلوم ملخصات  

SCIENCE  ABSTRACTS 

 اجلرمية، اإلنسان، علم اإلشهار، النفس، علم
 العلوم التخطيط، الطب، القانون، ،االقتصاد

 علم االجتماعية، مالعلو اإلدارة، سياسية،ال
   .االجتماع

/  

TECHNIQUES DE          
L'INGENIEUER  

  2006  الكاملة السلسلة

 نةس من الكامل وبالنصSCIENCE DIRECTالبيانات قاعدة يف كاالشترا إىل إضافة هذا
 .2006 سنة إىل 2000 

6.3.3.3 
 ألمهيتـها ؛  املتقدمـة  األمم مكتبات يف عنها غىن ال اليت املعلومات مصادر من "رب اليوم   تعتو
 إتاحـة  وميكن ...آخر فطر من العلمي بحثوال طرف، من واالقتصاد بالتنمية املتعلقة الشديدة

 جيـدا  سـبيال  متثـل  أا حيث اجلامعية، املكتبات يف خاصة والطرفيات املنافذ على املراصد هذه
 ما بكل دائم اطالع على الباحث من جتعل ألا .1"العامل أحناء خمتلف من املعلومات على ولللحص
 اليت العلمية البيئة من قريبا دائما يكون أن من الطالب ومتكن ا، يعمل اليت ااالت يف جديد هو

 املعلومات من حاجاته يسد ممن العامل عرب املعلومات مزودي بأهم الدائم اتصاله طريق عن ينشدها،

                                                
 .52. ص. المرجع السابق. اإلنترنتدليل مصادر المعلومات على شبكة . زين، عبد الهادي. 1
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 علـى  اجلامعية املكتبات تكون أن األمهية من جيعل ما وهذا ،يريدها اليت وبالطريقة شاملة بطريقة
   .املراصد من النوع هذا مثل مع دائم اشتراك

4.3 
 الطـرق  من وماتاملعل إىل الوصول طرق تطوير يف ساهم قد عنه احلديث تقدم ما كل لعل
 الوقت يفو اخلط على للمعلومات املباشر االسترجاع إىل واالنتظار، الطلب على املعتمدة التقليدية
  .املستفيد يريده الذي

1.4.3 
 الكـشافات  على املعتمدة تلك " بأا بعد عن املعلومات واسترجاع التصالا عملية تعرف

 تـأيت  مث ،اإلنسان طريق عن إليها مصطلحات إدخال مت واليت احلاسوب داخل ةربجمامل أو املبتكرة
   .1"عديدة أخرى خدمات إىل إضافة...للمعلومات االنتقائي البث وخدمة اجلارية اإلتاحة خدمة

 اإلشـارات  على أكثر يعتمد للمعلومات املباشر االسترجاع أن التعريف هذا من يفهم أين
 اسـتثمار  خالل من ،املباشر اخلط على الطلب عند الكامل النص إتاحة امكانية مع ،البيبليوغرافية

مث تقدمي نتـائج البحـث       ،املعلومات من خمزوا يف والبحث الطلبات حتليل على الشبكات قدرة
   .قياسي وقت يف لطالبيها

 على مسؤويل مكتبة جامعة فرحات عباس سؤاال يف هذا الشأن؛ حول مـا إذا               ا طرحن فلقد
 تلبيـة احتياجـات     استرجاع املعلومات عن بعد مـن أجـل        تعتمد على خدمات     نت املكتبة كا

        بعيد، إذ أقر م متقاربة إىل حدحمافظ املكتبة الرئيسي أن إتاحة املكتبـة        مستفيديها، فكانت إجابا 
 اإلنترنتفهي تقدم خدمات    .  يعترب خدمة حبث واسترجاع للمعلومات عن بعد       اإلنترنتخلدمات  

 األساتذة وطلبة الدراسات ما بعد التدرج جمانا، وأيضا للمحافظ ورؤساء األقسام، من خالل              إىل
اتصاهلم مبراكز املعلومات وقواعد البيانات ومواقع املكتبات، واالتصال بـاملوردين ودور النـشر             

  .العاملية، لتنمية مقتنيات املكتبة حسب ما هو متوفر يف سوق النشر العاملي
 ذا الـشكل املقتـضب خيفـي وراءه عـدة           اإلنترنتملكتبة على خدمات    ولعل اعتماد ا  

 عـرب    حاولنا استقصاءها أثناء حديثنا مع مسؤوليها، فاتضح أن ضعف البث للبيانات           ،استفهامات
                                                

  .297. ص. 1995 القاهرة، .4ع. االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. الحاسب اآللي للمكتبات. إبراهيم إبراهيم، رندة1. 
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 فمنطقيا ال ميكـن اعتمـاد       .حسب على املكتبة وليس هلا     هو السبب يف ذلك، وهذا ما ي       الشبكة
د من أجل تيسري وتسهيل تداول املعلومات مع ضـعف البنيـة            خدمة استرجاع املعلومات عن بع    

، خاصة مع العلم بأن االسترجاع املباشر للمعلومات اليوم يعتمد بصورة تكاد             والشبكية االتصالية
، مما يوجب على املكتبة إعادة النظر وجبدية يف هذا األمـر حـىت   اإلنترنتتكون كلية على شبكة     

 ال علـى    ،اإللكتروافتراضـية تكون طرفا فاعال يف البيئة املعلوماتية        و ،تساير فعال جمتمع املعلومات   
كما جيب أن تتوفر    . تنتظر اضمحالهلا يف خضم الزخم املعلومايت اهلائل هلذه البيئة اجلديدة         اهلامش  

 ال أن تعتمـد  ، مهيكل ومنظم وفقا الحتياجات مستفيديهاجاع املعلوماتاملكتبة على نظام الستر  
 اخلدمة املكتبية دون مراعاة املؤثرات والعوامل اخلارجية اليت أصـبحت تعتمـد             على العشوائية يف  

  .كمقاييس ملعرفة مدى التطور والتقدم يف كل ميادين احلياة املعاصرة

1.1.4.3  
 لالتصال منفذ طريق عن حتاورية يعازيةإ بطريقة فيها البحث ميكن بيانات مراصد عن عبارة 

  .1األميال آالف على أو احلاسب مبىن يف املنفذ كان إذا األمر يهم وال ،لكترويناإل باحلاسوب
 مبختلف االتصال بتقنيات مباشرة تتصل بعد عن املعلومات استرجاع خدمات فتكنولوجيا 
 التكنولوجيا نوعوت تطور إىل مباشرة أدى مما الوقت مرور مع تطورت اليت األخرية هذه ،أنواعها
 بـدءا  ،املتطـورة  االتـصالية  الوسائل هذه أهم من بعضا ونذكر ،املعلومات استرجاع ووسائل
 وحمطاـا  الصناعية األقمار إىل وصوال احملورية فالكوابل البصرية، األلياف مث النحاسية باألسالك
 نقـل  تطـوير  يف جوهريـا  دورا لعبت الوسائل هذه ،الرقمية الالسلكية فاالتصاالت ،األرضية

  .2 عامة العلمي البحث ومؤسسات كاملكتبات املعلوماتية املؤسسات بني املعلومات
 قد ،الذكر السابقة االتصالية الوسائل على املعتمدة املعاصرة اإللكترونية الثورة أن شك وال 
 بعـد  عن والتعليم ،والندوات املؤمترات فنقل ؛اإللكترونية الشفهية مرحلة إىل تاالتصاال أعادت
 هـذه  لتقدمي احلديثة االتصاالت تؤهل الفورية اآلنية والترمجة احلاسوب بواسطة التفاعلي واحلوار
  .3 الغد لعامل األساسية تالسما كإحدى اإللكترونية الشفهية

                                                
  .33. ص .المرجع السابق.  السيد،السيد النشار .1

  .263 - 262 .ص. 1994جامعة قار يونس، :  ليبيا.التقنية وإدارة المعلومات.  يونسعزيز،2. 
   . 258 -257 .ص .1998دار اإلعالم، :  دمشق.المعلومات بين النظرية والتطبيق .الرفاعي، عبد المجيد .3
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 وتكنولوجيـا  االتصالية التقنية بني تزاوج هي املعلومات استرجاع عملية أن نستنتج سبق مما
 حـسب  ومبوبة ومنظمة حمللة املعلومات جتميع خالل ومن احلاسب، استخدامب املعلومات معاجلة

ـ  باسـتخدام  اخلط على متاحة بيانات قواعد يف واالختصاصات املواضيع  وتكنولوجيـا  باحلاس
 على املعلومات وبنوك البيانات قواعد مساءلة من انطالقا املعلومات استرجاع يتم أين ،االتصاالت
 مع كبري حد إىل تتقارب راملباش اخلط على املعلومات استرجاع خدمة لولع .االتصالية الشبكات
 يف والتخـصص  الطلـب  علـى  مبين االسترجاع األوىل يف أنه إال ،بعد عن املكتبات ىلإ الولوج

 الشمول على املبين املباشر ولوجال على  مرتكز البحثف الثانية يفأما   عليه، اإلطالع املراد املوضوع
 والسباحة معينة حدود ختطي هو وإمنا حمددة معلومات بطلب يتقيد ال فالولوج .املوسعة والتغطية

 املعلومات باقي من اإلستفادة إمكانية مع الباحث م معلومات من يصادف ما وأخذ فضاءاا يف
    .املستقاة املعلومات حبجم ال البحث أثناء املستغرق بالوقت التكلفة تحددت أين ،يصادفها اليت

2.1.4.3 
ويتشتمل حموسبة، معلومات لقواعد واستعراض لقراءة متفاعل وإجراء تفاعل أنه على فعر 
 يف خمزنـة  هذه املعلومات قواعد وتكون ملفات، جمموعة أو مللف آليا مقروءة تسجيالت أو قيودا

 أو طرفيـة  حمطـات  طريـق  عن املطلوبة املعلومات إىل املستفيد يوصل كبري، مركزي حاسوب
 جبهـاز  املايكرويـة  احلواسيب ترتبط املعلومات إىل الوصول ولغرض ،دقيقة مايكروية حواسيب
 مـن  اخلارجـة  الرقمية اإلشارات من وتعديلها البيانات استالم أو بإرسال يقوم معدل أو حممول

  .1االتصال وسائل خطوط عرب بالعكس أو قياسية إشارات إىل احلاسوب
 فوري بشكل املعلومات السترجاع نظام هو املباشر باالتصال البحث نظام أن نقول وعموما

 تـزود  اليت اجلاهزة الربجميات إىل إضافة ،واحملوالت الطرفية واحملطات احلاسب استخدام طريق عن
 املباشر االتصال فمصطلح آليا، املقروءة املعلومات قواعد واسترجاع التخزين بإجراءات املستفيدين
 للتفاعل واحلاسب الطرفية احملطات فيها تستخدم اليت والعمليات اإلجراءات إىل إلشارةل يستخدم
  .املطلوبة املعلومات من احلاجات لتلبية حماولة يف ،املعلومات قواعد مع والتحاور

  

                                                
   .254 . ص.المرجع السابق.  إبراهيم، عامر قنديلجي، وآخرون1.
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3.1.4.3 
 الـسرعة،  أمههـا  مزايـا  بعدة وياليد حثبالب باملقارنة املباشر اخلط على االسترجاع ميتاز
   .املهين الدور تعزيزو التكلفة، فعالية البساطة، ،املرونة ،الفورية ،الشمول

  1:يلي فيما النقاط هذه جممل النشار السيد السيد يشرح حيث
v  علـى  احلصول ميكن كما فورا املباشر اخلط على البحث نتائج تظهر حيث ؛الكبرية السرعة 

  .دقائق يف املطبوعة املخرجات
v  مصادر مجيع تغطية وبالتايل عدة، مراصد يف اًحبث إجراءه يتطلب الذي املعقد البحث إجراءات 

  .البحث مشولية أو البحث أثناء يف املتاحة املعلومات
v  حيث ،املعلومات جتديد يف الفورية تجدأسبوعيا أو شهريا البيانات مراصد د.  
v  البحـث  اجتاه تغيري حيث من املرونة من درجة تكفل إذ ؛اخلط على االسترجاع يف التفاعلية 

  .اخلط على للبحث إضافية مداخل وجود حيث إىل
v  كليا متاحة تكون ال قد اليت البيانات ومراصد الكشافات من كبري عدد إىل الوصول سهولة 

  .مطبوع نظري لديها يوجد ال أو
v  خاصـة  - املباشـر  اخلط على باالسترجاع البحث حيتي أين اجلغرايف؛ البعد مبشكلة اإلحاطة 

 مـن الدقـة     عـال  مستوى على معلومات حتصيل - اإلمكانات احملدودة الصغرية للمكتبات
  .واألمهية

v  التجهيزات تكاليف يف واالقتصاد البساطة.  
v  بإلغاء وذلك ،نفقات من املكتبات تحملهت ما فيضخت يف املباشر اخلط على االسترجاع يسهم 

  .املكلفة البيبليوغرافية نيةالف اخلدمات يف االشتراك
v  فرص إتاحة خالل من املعلومات وأخصائيي املكتبيني طرف من املبذولة اجلهود يف االقتصاد 

    .اليدوي البحث عوض واملستفيد املعلومات مع املباشر التعامل

  

                                                
  .308 -307. ص . المرجع السابق.، السيد السيد النشار1.
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2.4.3 
 ،املباشـر  التصفح على دماملعت املعلومات وشبكات باتاملكت إىل املباشر الولوج عكس على

 امللفات بناء من انطالقا باملكونات متعلق هو ما منها ،شروط عدة حتده اخلط على االسترجاع فإن
 التجهيـزات  إىل مرورا ،طياخل امللف أو الكاملة التسجيالت وملف ،الكشفي امللف على املعتمد
 الـذي  الباحث أو البحث مسؤول إىل ووصوال ،االتصال وشبكة واحملول واهلاتف باملنفذ املتعلقة
 حيـث  ،ذاته حد يف البحث بإجراءات متعلق هو ما ومنها ،االسترجاع ونظام املستفيد بني يربط
  .حاجاته إىل يصل حىت حمددة خطوات بإتباع ملزما نفسه املستفيد جيد

 مركـز  أو املكتبـة  إىل لجـوء ال مث علوماتامل إىل باحلاجة ساسباإلح البحث يبدأ ما فعادة
 أحـد  يتقـدم  استفسار أو بسؤال يبدأ فالبحث ،احلاجة هذه تليب اليت للمعلومات طلبا املعلومات
 اإلملـام  عـن  فـضال  ،االستفسار هذا صياغة يف الدقة األخري هذا يف يشترط أين به، املستفيدين
   .املعلومات نظم مع التعامل يف السابقة وجتاربه البحثية وخرباته ختصصه مبصطلحات
 الشخصية بالزيارة أو املعلومات بأخصائي اهلاتفي باالتصال الستفساره املستفيد تقدمي ويتم

 عن اإلجابة يليب الذي النظام نوع حتديد يتم  أين املستفيد وصفات السمات حتديد  مث ،الربيد أو
  .االستفسار

  1:يلي فيما املباشر اخلط على واالسترجاع البحث إجراءات تلخيص وميكن

1.2.4.3  
 باالتـصال  البحـث  عملية نع املسؤول أو املعلومات أخصائي يقوم االستفسار تلقي بعد 
 ما إذا يقرر وبعدها ،البحث موضوع يف املستفيد مناقشة خالل من متهيدية عمليات ءبإجرا املباشر
  :خالل من للبحث باإلعداد ويقوم واالسترجاع للبحث صاحلا االستفسار كان
v الـيت  الوثـائق  ونوعيـة  املرصد يغطيه موضوعي جمال من انطالقا البيانات؛ مراصد  اختيار 

  .لالستفسار املوضوعي باال ذلك ومطابقة صداملر مشولية ومدى ،يتضمنها

  

                                                
  .324 -314. ص. المرجع السابق. السيد النشار، السيد  1.
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v موردي أكثر واختيار ،فيه البحث املقصود املرصد حمتويات يضم الذي االتصال نظام  اختيار 
  .البحث عملوضو املراصد

v  املعلومـات  من املستفيد حاجات حدود عرفةمب مصطلحاته؛ واختيار البحث موضوع لحتلي 
 املرغوبـة  الوثـائق  ونوعيـة  وحـدوده  جوانبه ومعرفة البحث موضوع حتليل مثة ومن ،بدقة

 أو املكانز يف منها املقيدة البحث ومصطلحات،  ولغتها واملكانية الزمنية وحدودها ،لالسترجاع
   .الطبيعية اللغة إىل جانب ،قيدةامل غري

2.2.4.3   
  : مراحل  أربعة خالل من ذلك ويتم   
v  وتعريـف  املطلـوب،  البيانـات  مرصد عليه احململ باحلاسب االتصال الوصول؛ إجراءات 

  .امعتمد مستفيدا باعتباره املستفيد
v  الـيت  الوسـائل  باستعمال تلفةاملخ البحث استراتيجيات املستفيد خيترب أين البحث؛ مداولة 

 اإللكتروين احلوار باعتماده استرجاعه، مت ملا كنتيجة البحث تعديل على والقدرة النظام يكفلها
  .النظام مع االفتراضي

v  شـكل  وحتديـد  بـه  النتائج حتصيل يود الذي الشكل املستفيد حيدد وفيها النتائج؛ معاجلة 
  .أقدمها إىل إشارة أحدث من أي عكسي، تارخيي بترتيب عادة النتائج متقد أين املخرجات،

v  اإلجـراءات  إمتام بعد النظام من وخيرج البحث عملية املستفيد ينهي وفيها الفصل؛ إجراءات 
  .بالبحث اخلاصة

3.2.4.3 
 كاملـة  ووثـائق  بيبليوغرافيـة  قوائم بني عادة تتراوح اليت البحث نتائج على احلصول يتم 
 للمـستفيد  الواضحة غري للرموز كشرح املسترجعة النتيجة تفسري مراعاة مع ،للمستفيد وتقدميها
  .األمر بادئ يف املطلوب االستفسار ملواصفات إليها املتوصل النتائج مطابقة من والتأكد
  :نذكر املباشر اخلط على باالسترجاع اهتمت اليت واملؤسسات الشركات أمثلة ومن

  ،Lockheed information systems ( LIS) املعلومات ألنظمة لوكهيد
  ،System Development Corporation ( SDC) النظم تطوير مؤسسة
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 انـضمت  أيـن  ،اخلمسينات أواخر منذ اال هذا يف املتعهدين مأقد من مؤسستان ومها  
 Bibliographique retrieval services (BRS) الوراقي االسترجاع خدمات مؤسسة بعد فيما ماإليه
 الوكالة أوربا ويف ،CISTI العلمية للمعلومات الكندي واملعهد ،NLM األمريكية القومية املكتبة مث

 التعاونيـة  بالفهرسة اخلاص OCLC شبكة وخدمة ،European Space Agency 1 ءضاللف األوروبية
  .للمكتبات املوحد العريب بالفهرس اخلاص Arabian Advenced Systems املتطورة العربية والنظم

3.4.3 
 االسـترجاع  وإمكانيات بعد عن املعلومات خدمات بتطور العوامل أو الصفات هذه تتعلق 

 التحاوريـة،  اإليعازيـة  والصفة ،الفورية،  الوقت سامتقا خالل من اخلط على مباشرة للمعلومات
  2:مايلي املذكور ثةالثال املفاهيم هذه متثل حيث

1.3.4.3 
 أي .منافـذ  عدة على اآليل التجهيز وقت توزيع املباشر اخلط على الوقت باقتسام ويقصد 

 مـن  املـستفيد  ميكـن  مما مستقلة أنشطة عدة بني احلاسب جتهيز وقت اقتسام خالل نم عملال
 من الوحيد املستفيد أنه األوقات معظم يف إيهامه إىل يؤدي مما ،إليه احتاج كلما احلاسب استغالل
  .احلاسب إمكانيات

2.3.4.3 
 البحـث  عمليات مع التفاعل تكفل بسرعة احلاسب استجابة )الفورية( الثاين العامل ويعين
 ابـات جإ بتقـدمي  األخري هذا مع التحاور على قدرته   خالل من املستفيد، به يقوم الذي اإليعازي
 طرف من املقابلة اجلهة يف النتائج تعديل مث ،املستفيد قبل من الطلب تعديل مكانيةإ مع له، فورية

  .املستفيد به يشعر ال قياسي وقت ويف احلاسب

3.3.4.3  
 خـال إلد ،واحلاسـب  املـستفيد  بني التحاور يف فيتمثل الثالث العامل أو الثالثة الصفة أما
  . النظام من هايتلق ما على بناء خمرجاته وتنقية ،البحث جيةيإسترات على فورية تعديالت

                                                
  .391 .ص .لمرجع السابقا .أشكالهامقوماتها و: خدمات المعلومات.  حشمت، قاسم1.
  .114 -106 .ص. 1981مكتبة غريب، : القاهرة. نظم استرجاع المعلومات.  حشمت قاسم.تر ؛ النكستر، ولفرد.2
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  1:يلي مبا أيضا الثالثة الصفات هذهوقد عرب حشمت قاسم على 
 وجود حبكم ،وحتليلها معاجلتها يف اآليل احلاسب إمكانيات توفري خالل من املعلومات توافر. 1

  علـى  أثر ما هذا الفورية،   اخلدمة من الشكل هذا مبثل املهنية واجلمعيات والشركات اهليئات
  .بسرعة لالندفاع للمعلومات املباشر االسترجاع

 ذات للـشبكات  تـصميم  مـن  أفرزه وما اآللية واحلاسبات االتصال تكنولوجيا يف التقدم. 2
      .املباشر اخلط على بيانات وتنشر ختزن ،املدى بعيدة االتصاالت

     مـن  مكـن  ممـا  ،ربات البشرية ووسائل التكنولوجيا   اخل بتزاوج فريتبط الثالث لالعام أما. 3
 عناصـرها  بكـل  البيانات مصادر برامج من انطالقا ،املعلومات مصادر استغالل إمكانيات
       .املباشر اخلط على املستفيد متناول يف وجعلها ومكوناا

 يف  اإللكتروافتراضـية ة تتعلق مبظاهر البيئة     وخلصنا يف اية هذا الفصل إىل صياغة نتائج عام        
  :املكتبات اجلامعية، ومكانة املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف داخلها، وسجلنا مايلي

v              إال  ،اإللكتروافتراضيةرغم كون الشبكات املعلوماتية احملوسبة ركنا وركيزة من ركائز البيئة 
ها بصفة واضحة وفعلية يف تأدية خدماا، إال ما تعلـق           أن املكتبة جمال الدراسة ال تعتمد علي      

 رغم التوجه الكبري    ،باالختيار واقتناء اموعات، كما أن املكتبة ليست هلا انتماء شبكي البتة          
وتبادل املعارف  ،للمكتبات اجلامعية اليوم حنو هذا النمط من أجل تطوير خدماا والتعريف ا

 .رى من الشكل نفسه أو من أشكال أخرىواملعلومات مع املكتبات األخ
v                 الحظنا إمكانية كبرية العتماد األنظمة املعلوماتية يف املكتبة، لتوفرها على البنيـة التحتيـة

املناسبة من حواسيب ووسائل االتصال األخرى، وتنظيم جيد للمجموعات، مع توفرها على            
ها احلايل أو حىت إذا انتقلت إىل        على شكل  ،نظام معلومات مميز وذو تطبيقات مناسبة للمكتبة      

الشكل اآليل الكلي احملوسب، نظرا العتماد النظام املعتمد فيها على برجميـة مرنـة تـصلح                
 مع سهولتها وإمكانيات تطويعها حسب نوع اموعات وثقافة         ،لتطبيقات أقسام املكتبة كلها   

 .العمال باملكتبة واملستفيدين منها
v     ا تتنوع حبسب التخصصات املتواجدة باجلامعـة        ،تية يف املكتبة  فيما خيص املصادر املعلومافإ 

تروين وما هو   لكلتتوزع بني ما هو تقليدي وما هو إ        ؛ كما تتنوع من حيث درجة احلداثة      األم،
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افتراضي على اخلط، رغم عدم وضوح الرؤية يف هذا اال بالذات لعدم متكني جمتمع املكتبـة       
 .حمددة على فئات اخري من املصادر واقتصارهككل من استخدام هذا النوع األ

v                   أما ما تعلق خبدمة استرجاع املعلومات عن بعد فإن املكتبة تبقى نوعا ما بعيدة عنها، لعـدم
نترنت، وعدم اعتماد املكتبة على ربط املـستفيدين        بة لإل توفر خطوط بث عالية السرعة بالنس     

من أجل املساءلة املباشرة هلا والتعـبري عـن          ،مبراكز املعلومات وقواعد البيانات بشكل مباشر     
حاجام كما يروا ويريدوا، إذ أن اشتراك املكتبة يف قواعد معلومات معينة دون أخـرى               

  .يؤدي حتما إىل حرمان فئات معينة من املستفيدين
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 املكتبات اجلامعيـة إىل     على خدمات لقد أدى وال شك تطبيق نتائج التكنولوجيات احلديثة         
 بـني   ك انطالقا من جمموعاا إىل املستفيدين منها إىل ضرورة التشاب         ،التأثري على جمموع عناصرها   

 عدد شرائحهم ومستويام وتنوعهـا،    جمموع املكتبات من أجل تلبية احتياجات املستفيدين على ت        
هذا ما أردنا التطرق إليه يف هذا الفصل ملعرفة مدى استفادة املكتبة جمال الدراسـة مـن هـذه                   و

 وبالتايل معرفة واقع املكتبة اجلامعية اجلزائريـة علـى ضـوء تـأثريات البيئـة                ،التكنولوجيات
  . على املكتبات بصفة عامةاإللكتروافتراضية

1.4 
تعترب اخلدمة املرجعية يف املكتبات اجلامعية من أرقى اخلدمات اليت تقدمها هـذه األخـرية               
ملستفيديها، ذلك أن اموعات املرجعية  غري متاحة بنفس الشكل الذي تتمتع به الكتب واألوعية               

ببعض امليزات من حيث أا موسوعية، كبرية       املعلوماتية األخرى يف األوساط العامة، كوا تنفرد        
احلجم، وتشرف عليها هيئات ومؤسسات معلوماتية كربى، مما يقلل من امكانيات تداوهلا لـدى              

، وحبكم أن املكتبات اجلامعية مؤسسات قائمة بذاا هلا ميزانية وأماكن ختـزين             العامة لغالء أمثاا  
    . ة بتوفريها أكثر من أي هيئة علمية أخرىوإتاحة لتلك األوعية املرجعية فإا مطالب

1.1.4 
وإن تنوعـت يف     – املكتبية باملكتبات اجلامعية مبختلف أقـسامها      تعدد مواد املعلومات     رغم

ة يف خدمة خمتلـف   دور املراجع يبقى له مكان فإن  –طبيعة معلوماا وحوامل ووسائط هذه األخرية     
؟ وما دور أخصائي    رجعية ومستوياا  وما هي اخلدمة امل    ؟فما هي املراجع   .شرائح املستفيدين منها  
نعرض تعريفا للمراجـع مث      للوقوف على معىن اخلدمة املرجعية وأقسامها     و .املعلومات يف إتاحتها؟  

  .كيفيات إتاحتها أو ما يسمى خبدمة املراجع واخلدمة املرجعية

 1.1.1.4   
    فهـو املوضـع     ؛ وهو اسم مكان   ، مبعىن ما يصدر عنه الشيء     ، ونقول مصدر  ،نقول مرجع 

 أي عمل علمي  هي   واملراجع يف االجنليزية     جع إليه ألعلى مقدم كل شيء وأوله،      املكان الذي ير   أو
         اإلحالـة    "ـا إف،   الواسـع   بـاملعىن  فهومهاأما عن م  . باملعلومات خاصة األعمال األصلية    ميد
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بأا العالقة اليت تشري على مكان وجـود         كما أا تعرف  ،  إىل معلومات معينة يف كتاب أو مقالة      
  .1" أو حتيل إىل كتاب آخر وما يستخدم لغرض املراجعة أو االستشارة ،املعلومات يف كتاب

 للمـادة العلميـة     خاصة بالنسبة ،  أي أا كل ما يرجع إليه على أساس أنه أصل لشيء آخر           
  .املستشهد ا يف األحباث والدراسات أو ما يعرف باالستشهادات املرجعية

2.1.1.4 
 مبـساعدة   ا مباشـر   من عمل املكتبة الذي يهتم اهتماما      عيقصد باخلدمة املرجعية ذلك النو    

أي ؛  للدراسة أو البحث  ويف استخدام مقتنيات املكتبة سواء      ،   على املعلومات  لاملستفيد يف احلصو  
أن اخلدمة املرجعية تشمل كل من عملية التعريف مبكان وعـاء معـني باملكتبـة إىل التعريـف                  

  .باملعلومات والبحث عنها وحتديد أماكنها وتقدميها للمستفيدين منها
، خـدمات املعلومـات   ،   منها عدة مصطلحات تدل عليها نذكر من بني أمهها         ولقد ظهر  

خـدمات التكـشيف     ،خـدمات توصـيل الوثـائق     ،  ةالبيبليوغرافيدمات  اخل،  العمل املرجعي 
   .2 املباشرعخدمات االسترجا، واالستخالص

كيـة   ومجعيـة املكتبـات األمري     "صامويل روتستني " و "توماس كالفن "كما يعرفها كل من   
 ،ت املساعدة الشخصية املباشرة للقراء الذين يبحثون عن املعلومـا         وهي "،تعريفات متشاة تقريبا  

ليل ل تفاعل حقيقي مع املستفيدين لتح     والتحقق من االستخدام املتكامل ملصادر املعلومات من خال       
وإذا كانت الوظائف األساسية الشائعة للمكتبة على حـد          ،طبيعة األسئلة وتقدمي اإلجابة املطلوبة    

أسـاس إىل   فإن اخلدمة املرجعية تتجه بـشكل        ،التنظيم وبث املعلومات   ،التزويد) كالفن(تعبري  
  .3"الوظيفة الثالثة املتمثلة يف عملية بث املعلومات
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3.1.1.4 
  1:ة إىل نوعني من اخلدماتي املراجع يف املكتبات اجلامعخدماتتنقسم 

   ؛ وتتضمن:ةاخلدمة املرجعية املباشر: أوال
v   على املعلومات مـن     لدين يف سعيهم للحصو    وهي خدمة مساعدة املستفي    ؛خدمات املراجع 

كتبة ومجهور  هذه اخلدمة ونوعيتها باختالف امل    وختتلف   ،املتوفرة باملكتبة خالل جمموعة املراجع    
ويتعداه ليشمل تزويد    ، على سؤال بسيط   أما املدى الذي تشمله فيمتد من اإلجابة       ،املستفيدين

ات املكتبة وأمني املراجع    انالقارئ باملعلومات اليت تتطلب حبثا بيبليوغرافيا توظف فيه مجيع إمك         
  .بالتوازي مع وسائل التكنولوجيا الرقمية املتبناة باملكتبة ،املتخصص يف موضوع البحث

v   الـشاملة   ، ويقصد به توجيه الباحث إىل البيبليوغرافيـات املنـشورة         ؛اإلعالم البيبليوغرايف        
باعتماد النظم   ،امها واإلفادة منها  فية استخد  وإرشاده إىل كي   ، اجلارية أو الراجعة   ،أو املوضوعية 

  . توفريا للوقت ودقة للنتائج، املعلوماترجاع يف تنظيم وخزن واستاآللية
v       وذلك بتعليم املستفيدين وتدريبهم علـى       ؛تعليم املستفيدين استخدام املكتبة واملواد املكتبية 

ساعدم يف احلصول   وم،  البحث يف فهارس املكتبة والتعرف على نظم اإلعارة والنظم املكتبية         
  .واملستخلصات إلجناز البحوث والدراسات املختلفة ،على البيبليوغرافيات والكشافات الرقمية

   ؛وتشمل: اخلدمة املرجعية غري املباشرة: ثانيا
 وتبادل اإلعـارة    ،واملواد املرجعية التقليدية منها والرقمية مع ترتيبها وتنظيمها       اختيار الكتب   

كاملـساعدة يف عمليـات     ،   خدمات قسم املراجع ووظائف أخرى متنوعة       وتقومي ،مع املكتبات 
  .صائيات والتقارير عن نشاط القسم واإلشراف على قاعات املراجع وإعداد اإلحاالستنساخ،

4.1.1.4 
البيئة   إىلوع املراجع وأقسام خدماا والتطورات احلاصلة يف اال مع ولوج املكتبات     نتبعا لت 

 إذ هنـاك    ،فإن اخلدمة املرجعية هلا مستويات تتحدد تبعا حلاجة املـستفيدين         ،  للمعلوماتاحلديثة  
نقتـصر  ،  ثالث مستويات للخدمة املرجعية يتفق معظم املكتبيني وأخصائيي املراجع على تصنيفها          

                                                
  .21-19 .ص .السابق المرجع . مجبل الزم مسلم، المالكي1.
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األوعيـة  (ابه   كت يف" السيد السيد النشار  "وهو ما ذهب إليه      .1"وليام كاتس "على ذكر ما جاء به      
  :)2002، خدماا، فئاا، ماهيتها: املرجعية

1 
 إذ ميكن ألمني املراجع     ؛ وتقتصر على توفري احلد األدىن من اخلدمة       ، أو اليت متثل احلد األدىن    

        و ال حتتـاج إىل جهـد تعليمـي    ، أن حيدد أين ميكن احلصول على املراجع اليت حتتوي اإلجابـة        
كأن يشري أخصائي املراجع للمستفيد باملراجع احملتمل أن جيد فيهـا           ،أو إعالمي ألداء هذه املهمة    

  .استفساره

2 
 لتوضيح كيفية استخدام املكتبة وتقدمي اإلجابـات        اً أين حياول أمني املراجع أن يبذل نشاط      

كأن يقدم أخصائي املراجع للمستفيد شـروط اسـتخدام         ،  فيدينملستاحملددة لنوعيات معينة من ا    
  . املقدم االستفسار عنوإجياد إجابة املراجع

3  
 ويف هذا النوع يكون أمني املراجع راغبا يف تقدمي اإلجابة اجلاهزة للمستفيد بناء على حاجة               

 املراجع بنفسه عن إجابة لالستفسار املطـروح ويقـوم         كأن يبحث أخصائي  ،   وسؤاله هذا األخري 
  .بتقدميها جاهزة إىل املستفيد

2.1.4 
 مـن   ، اخلدمة املرجعية   على إن التحوالت اليت شهدها قطاع املعلومات قد انعكس مباشرة        

 حبكم أـا  ،ت البحث فيها ومن حيث تسهيل عمليا ،حيث ختزين األوعية املرجعية رقميا وتداوهلا     
، حيث كانـت     منها يف شكلها التقليدي    ةاإلستفادأعمال ضخمة تتطلب جهدا ووقتا معتربا أثناء        

 وبالتايل انعكس ذلـك علـى اخلدمـة         ،املراجع واألوعية املرجعية أوىل املصادر اليت مشلها التغيري       
  .املرجعية بتحوهلا إىل خدمة مرجعية رقمية

  

                                                
  .21 .ص .السابق المرجع .المالكيمجبل الزم مسلم،  1.
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1.2.1.4 
يقاس مدى جناح اخلدمة املرجعية مبدى وصول املستفيد إىل أهدافه الـيت طـرح بـشأا                

  :1ها اخلدمة املرجعية يف املكتبة ما يليمداستفساره، ومن أهم األهداف اليت تق
v   ا امل      ناإلجابة ع ستفيد طلبا للحصول علـى معلومـات        األسئلة واالستفسارات اليت يتوجه
 .نةعيم
v  اإلرشاد إىل املصادر اليت حتتوي املعلومات اليت تتصل مبشكالت البحث أو الدراسة. 
v                تدريب املستفيدين على كيفية استخدام األوعية املرجعية ومصادر املكتبـة بـصفة عامـة

 .للحصول على املعلومات واستخدامها يف عمليات البحث والدراسة

2.2.1.4 
تتطلب اخلدمة املرجعية جمموعة من العناصر حىت تصل إىل حتقيق األهداف املسطرة تتلخص             

  :أمهها يف
v               التعرف على االحتياجات احلالية للمستفيدين ورصد التغريات اليت ميكن أن تطـرأ عليهـا، 

لـى  تطورات املـستمرة ع   الخاصة بالتوازي مع    ،  والتنبؤ باحتياجام املستقبلية من املعلومات    
 .)نتيجة حتوهلا إىل الرقمية(وى نوعية املراجع يف حد ذاا مست

v                اقتناء جمموعة مناسبة وكافية ومتنوعة من األوعية املرجعية وتنميتها عن طريـق االسـتبعاد
 ولعل هذه األخرية من أهم امليزات اليت قدمتـها  ،واإلحالل لالحتفاظ حبداثة املعلومات ودقتها  

 نتيجة لعامل املرونة وقابليـة      ،اخلدمة املرجعية الرقمية   و لمراجع الرقمية التكنولوجيات الرقمية ل  
 .)أي اإلضافة أو احلذف(حيني سواء بالزيادة أو النقصان التعديل والت

v      تمعوذلك متهيدا لالستفادة منها يف تلبية احتياجـات         ؛مسح مصادر املعلومات املتوفرة با 
   ا   اإللكترونيـة أن تكنولوجيا احلاسبات     إذ   ،ماملستفيدين والرد على استفساراواسـتخداما 

 ،الرقمية أصبحت تتيح للمستفيدين إمكانات تقدمي معلومات مرجعية شاملة وعلى نطاق أوسع
 .ووسائل نقل هذه األخرية على نطاق واسع للمعلومات نظرا لتزاوج املعاجلة الرقمية
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3.2.1.4 
هـو اسـتخدام     " : الرقمي وكما جاء على لسان املكتيب األمريكي يوسف جانيس         املرجع

 وتقدمي املساعدة العلمية واملهنية واملتخصصة للناس الذين  ،التقنيات الرقمية ومصادر التمويل املباشر    
  .1"يبحثون عن املعلومات يف أي مكان وأي زمان حيتاجوا 

ت الكتب ومصادر املعلومات املرجعية بـاملفهوم       هي تلك املراجع من أمها    أما عن أنواعها ف   
  :التقليدي يف شكل رقمي نلخصها فيما يلي

معارف ذات صلة مـشتركة     ،  حتوي معلومات عن عدد كبري من املوضوعات       ،املوسوعات. 1
 وهي نتيجة جهود عدد كبري من املفكرين والعلماء         ،تتصف بالدقة وحسن التبويب والترتيب    

ومساحهـا   ها الرقمي تتميز باملرونة باعتمادها على الروابط التشاعبية        وهي يف شكل   ،والباحثني
صي مجيـع املوضـوعات املعاصـرة    رك من موضوع إىل آخر مبرونة مع تق للمستفيدين بالتح 
  . ومشوليتها للموضوعات املغطاة، وقابليتها للتعديل واإلضافة والتحديث،بالشكل الرقمي

 إذ تتميز املعجمات مـثال      ؛هي أعمال مرجعية جاهزة   و ،املعجمات واملكانز وكتب االقتباس   . 2
أما كتب االقتباس فمتوفرة    ،  بتوفرها على الصوت بلفظ الكلمات ومتاحة مباشرة وعلى اخلط        

أو الكلمـات  ، العنوان، على الشكل الرقمي مما جيعلها توفر إمكانية البحث فيها باسم املؤلف          
 أعمال البحـث عـرب مراحـل        فهي تسهل ،  مليالدأو تاريخ ا  ،  أو اجلنس ،  أو املهنة ،  املفتاحية
  .متنوعة

يف إعطاء قوائم املشتركني اجلـدد مـثال        ،   ويفيد اجلانب الرقمي فيها    ، كأدلة اهلاتف  ؛األدلة. 3
  .باستمرار مع ميزة التحيني اليومي

حيث أا تساهم يف شكلها الرقمي اإللكتروين من إعطـاء أشـكال اخلـرائط               ،األطالس. 4
اخ واإلطالع علـى األحـوال     مع إحصائيات للسكان وشكل املن     ،لبلدان املختلفة واجلغرافيا ل 

  .مع تعدد مداخل البحثاجلوية، 
 وهي فهارس رقمية وعلى أقراص مدجمة كاألشكال السابقة املذكورة          ،املراجع البيبليوغرافية  .5

من ،  لق به وما يتع ،  تسمح بالبحث من خالل اسم املؤلف يف مجيع مؤلفاته        ،  اإلنترنتأو على   
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 ،اخلاص بأعالم العرب واملسلمني بشكله اإللكتروين     " املرجع احملسب للتراجم  " أمثلتها بالعربية   
  . ألف شخصية بإمكانات غري حمدودة من املعلومات250حيث جيمع 

 وحتوي معلومات هامة وإحصائية ال حمدودة كوا تشمل مجيع          ،مصادر املعلومات احلكومية  . 6
الـدليل الـشهري    " ومن أشهرها وأحسنها    ،  لواحدة ومتس مجيع قطاعاا   النشاطات للدولة ا  

  ."للمطبوعات احلكومية يف أمريكا 
تتيح مستخلصات وحـىت    ،  تصدر إلكترونيا بسرعة مع دخول سهل ومنظم إليها        ،الفهارس .7

 مع مراعـاة الرصـد اجلـاري        ،نصوص كاملة وعناوين للصحف واالت بالنص الكامل      
وهي تلعب دورا بارزا خاصة تلـك املتعلقـة         ،  ائية وأسعار العمالت يوميا   حصاإلمنتجات  لل

  .1وبالتايل تبث املعلومات احلديثة أوال بأول،  كوا تساعد يف التعريف مبحتوياا،بالدوريات
 اتـضح  ،من خالل مالحظاتنا لقسم املراجع والبحث باملكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس         

 حيث أجاب مسؤويل املكتبة عن سـؤال يتعلـق          .ظاهر تكنولوجيا املعلومات  أا مل تتأثر كثريا مب    
 على اخلدمة املرجعية بالنفي، ألا ال تزال ورقية يف جمملها، رغـم             اإللكتروافتراضيةبتأثريات البيئة   

 منها كمـا أشـرنا سـابقا        ،اإللكترونيةلتزويد املكتبة ببعض اموعات     وجود بعض احملاوالت    
اللتان تتوفران بالشكل الورقي كما بالشكل االلكتروين،       " بريطانيكا"و" ساليسفاريوني"موسوعيت  

، تسجيلها والبحث فيها    اإللكترونيةإذ تتوفر املكتبة على املراجع بنوعيها التقليدية الورقية واحلديثة          
 ، وتبقى جمهودات املكتبة منصبة علـى مالحقـة        يتم بالطريقتني، يدويا والكترونيا حسب طبيعتها     

اجلديد يف كل التخصصات العلمية وتوفريه ملستفيديها بأيسر السبل وأسرعها يف انتظار االلتفاتة إىل 
قطاع املكتبات اجلامعية على مستوى السلطات العليا، لكوا فعال تعترب نواة للبحـث العلمـي               

 اعتبار أا املـورد     علىوالتنمية الوطنية، مما يدعو إىل ضرورة االهتمام باخلدمة املرجعية يف املكتبة            
           بتقدميها ملعلومات تتميز بـالتنوع والكثـرة والغـزارة واحلداثـة، إضـافة              ؛هلاواملرجع الشامل   

ايل ملنابع املعرفة والعلوم، إذ     إىل املوضوعية واملوسوعية والشمولية، ومتيزها بالعمل اإلرشادي اإلح       
راضية عن بعد يساهم يف تسهيل البحث باعتمـاد       واالفت اإللكترونية  الوسائط توفر املراجع على  أن  

      ما حيتم على املكتبة موضوع الدراسة أن تعمـل علـى التحـول              ، واإلحاالت ةالروابط التشاعبي 
 نظرا ملا ميكن أن جتنيه مـن فوائـد          بسرعة وجدية أكرب،   الرقمية   اإللكترونية ةإىل اخلدمة املرجعي  

  . املعلوماتيةباعتماد هذا األسلوب يف تقدمي اخلدمات 
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3.1.4 
 إن أخصائي املراجع شأنه شأن اخلدمة املرجعية قد تأثر بالتغريات اليت فرضتها التكنولوجيـا              
يف احلقل املكتيب واملعلومايت، ومس التغيري خاصة الوظائف اليت كان يقوم ا ومهاراته ومؤهالتـه               

  . الشخصية

1.3.1.4.  
الشخص املكلف باإلجابة عن االستفـسارات واألسـئلة اخلاصـة          "أخصائي املراجع هو    

وقد يقوم بـبعض حبـوث اإلنتـاج        ،   أو هو الشخص املناط به حل املشكالت املرجعية        ،باملراجع
  .1" نظراً الرتباطها بطبيعة عمله،اشراملبالفكري واإلنتاج على اخلط 

2.3.1.4 
     ونظـراً لتأثرياـا     ،تبعا إلفرازات التكنولوجيا الرقمية يف املكتبات وخاصة منها اجلامعيـة         

فإن هذا األخري وفقا للمهمة املوكلة إليـه يف         ،  ي املراجع  وتغري دور أخصائ   ،ملراجع ونوعيتها على ا 
  2:عليه القيام مبا يلي، ظل كل هاته التغريات

v    ا من تلقي االستفسارات وحتليلها مث تنظيم مقابلـة         ء بد ؛ج اخلدمة املرجعية  تنظيم وإدارة برنام
مث حتديد طريقة   ،  وزمنيا،  جغرافيا،   إىل حتديد املشكلة املرجعية موضوعيا     ،مرجعية مع املستفيد  

 وأخريا احلصول على اإلجابة     ، مث حتديد املصادر املرجعية    ،البحث يدويا أم يف قواعد البيانات     
تكز على التقنية البد مـن أخـصائي        إذ نالحظ توافر خدمة جديدة تر      .ستفيدوتقدميها للم 

  .املراجع إتقاا حىت يواكب متطلبات املستفيدين وبالتايل حتقيق حاجام
v          وذلك باستغالل   ،اختيار وتكوين جمموعة مرجعية شاملة وقوية وتنميتها وجتديدها باستمرار

  .ة واهلائلةالتكنولوجيات الرقمية بإمكاناا الدقيق
v         ر  يقابلها يف اجلانب اآلخ    ،فحص املطبوعات بطريقة منهجية للحصول على معلومات حمددة

  .لتسهيل الوصول إليها والبحث فيها بيسر الرقمية وحتديدها تافحص لإلنتاج
v               إقامة عالقات تعاونية مع األقسام األخرى يف املكتبة وأقسام املراجع يف املؤسسات واملكتبات

           فـضال عـن إقامـة عالقـات        ،   وتنسيق العمل معهـا    ،قة نفسها واملناطق ااورة   يف املنط 
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 ويتأتى ذلك انطالقـا     ،مع القطاعات األخرى يف املؤسسة األم اليت تقوم املكتبة على خدمتها          
  . العمل التشابكي املوحد خالل من،من تطبيقات اآللية واالتصاالت عن بعد

v    باستثمار وسـائل اإلعـالم اآليل       ، يف أوساط املستفيدين املتوقعني    التعريف باخلدمة املرجعية 
  .اإلنترنت رأسها ىوعل أو من خالل استثمار عمل الشبكات،  باملكتبةةاالتصايل املتوفر

v     تقييم اخلدمة املرجعية والتعوما يستلزم ذلـك     ،ف على مصادر القوة ومواطن الضعف فيها      ر 
واختاذ القرارات بـشأن    ،  الدورية توطئة للتخطيط املستقبلي   من إعداد اإلحصاءات والتقارير     

 .التطوير

ن أمهية الدور الذي يؤديه أخصائي املراجع باملكتبة اجلامعية إال أن هذا الصنف من              وبالرغم م 
 كما أقر بذلك حمـافظ املكتبـة،        ،ري متوفر بتاتا باملكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس       العاملني غ 

شخاص العاملني بقسم املراجع ميارسون مهامهم بعامل اخلربة فقط، ومع ذلك           حيث أشار بأن األ   
فهم يقدمون مردودية كبرية يف العمل، واستشهد برجوع الطلبة والباحثني إليهم طلبا للمـساعدة              
  كلما تطلب األمر منهم ذلك، كما أم متقبلون لفكرة إدخال احلوسبة والتكنولوجيا بوسـائلها              

 فإم حيسنون استخدام احلواسـيب      ،خلربة يف تقدمي اخلدمة املرجعية    م إضافة إىل ا   ، أل إىل املكتبة 
  .ة املرجعية رقميامتقدمي اخلد والتعامل معها مبرونة وبطريقة تفاعلية متكنهم حىت من

 من خالل تقدميهم لنا خدمات مرجعية عند زيارتنـا          ، ذلك يؤكدوما الحظناه حنن عليهم     
 إىل درجة مساعدم حىت     ،شيء نفسه مع باقي الطلبة والباحثني اآلخرين       كما الحظنا ال   ،للمكتبة

  . على البحث يف الفهرس اآليل للدوريات واملراجع

3.3.1.4 
ـ      باملواصفات اليت    اهتمتكمثال على أهم الدراسات اليت       ع البد أن يتوفر عليها أمني املراج

 ن اللـذا ،""Souzan Barnes  و"Waltrers"  نقدم دراسة،يفيد يف إثراء أرصدة املكتبة اجلامعيةكي 
   1:أحصيا جمموعة من املؤهالت نذكر منها

v  مقابلة مرجعية كفأهإجراء ىالقدرة عل .  
v  ًباملواد املرجعية الرئيسية يف بعض احلقول املعرفيةمعرفة .   
v   وخدمات االستخالصالقدرة على توضيح استخدام الكشافات.   
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v   املباشراآليلكفاءة عالية يف اجراء املقابلة املرجعية بالبحث .   
v  األخرى اليت متتلكها املكتبات املكتبية املواد  إجيادالقدرة على.  
v     واملؤسسات املختلفـة وتـسهيل     ،  األخرى املستفيد الستخدام املكتبات     إجابةالقدرة على    

   .خدمات املعلومات
v  األخرى املكتبات تفاعل املؤثر مع أقسامتوضيح ال.   

مـني   مهارات أساسية ألربعأ  "MASSEY BURZIO" وي كما حددت فرجينيا ماسي بورز 
، ومهارات إتقـان    واإلدارة اإلشرافمهارات   ،لاإلتصامهارات   ،مهارات املراجع   وهي ؛املراجع

  .تكنولوجيا احلاسوب

كون أخصائي املراجع جيب أن يكون ذلـك        وعموما ميكن أن جنمل كل ما تقدم ذكره يف          
 منها يف مكتبات أخرى خـارج       حاملتا،  يهتم ا وعية املرجعية يف ااالت اليت      الشخص امللم باأل  

 واإلملـام  ،عامـة   مبقتنيات املكتبة بصفة   اإلملامفضال عن    ،املكتبة اليت خيدمها أو داخل املكتبة ذاا      
  . مجهور املستفيدينل باال املوضوعي الذي يهتم بهالكام

 ، وسبل التعامل معها   تالبيانا حميطا وملما مبراصد     يكونكما البد على أخصائي املراجع أن       
لكترونية ووسائل اتصال وغريها مـن      بات إ والقدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات من حاس      

تـه وخدماتـه     وعملي وإجراءاتـه  عمل املكتبة    بأساسيات مع املعرفة اجليدة     ،خدمات االسترجاع 
  .والقدرة على تطبيق هذه املعرفة يف العمل املرجعي

2.4 
 ،لعل التغريات اليت أحدثتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مصادر حفظ املعلومات          

ونة من  تكملكتبية اجلامعية وامل   اخلدمة ا  لةالهلا على معامالت معاد   قد رمت بظ   خزا وبثها ،  معاجلتها
مما دعا إىل ضرورة إجياد سبل لإلفادة القصوى         ، املعلومات واملستفيدين  أخصائي ،جمموعات املكتبة 

  .سواء عن طريق التغيري اجلذري أو بالتطويع والتحديث ،من تلك املصادر مبا يتناسب وطبيعتها
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1.2.4 
 حموسبة قد دعـا إىل حتميـة التغـيري يف نـوع              مصادر املعلومات من تقليدية إىل     إن تغري 

 من حيث شكلها والتجهيزات اليت ينبغي توفرها لإلستفادة من هذه األشكال احلديثة             ،اموعات
  .لنقل املعلومات وتداوهلا

يف فلـك   فمن املعروف أن جمموعات املكتبة مهما تغريت أو تنوعت فإا تبقى دائما تدور              
 وهـذا   .إصدارات دورية أو   ،صحف ، سواء كانت يف شكل جمالت     ،الكتاب والدورية بأنواعها  

 أين أصبح الكتاب يعرض يف شكل آخر غري         ،فعال ما حدث مع ظهور املصادر احلديثة للمعلومات       
هذا الشكل   .األخرى وكذلك األمر بالنسبة للدوريات وحوامل املعلومات        ،ذلك املعروف تقليديا  

وتبيني   أين نعرض له بالتعريف    ،ديد الذي أصبح يعرف باملكتوب املعلومايت الضوئي أو الرقمي        اجل
  :فوائده فيما يلي

1.1.2.4 
تروين هـو حمتويـات   الكتاب اإللك" :كما يلي2000 سنة " HOWKINS" عرفه هاوكينـز

  .1"ته بطريقة إلكترونيةكتاب ميكن قراء
شكله شكل كتاب جمهـز      ،حممولجهاز صغري    بأنه   ،"OLF"  الفرنسية    ديوان اللغة  عرفهو
املتاحة عن طريق التحميل عن بعـد         يسمح بتخزين وقراءة املنشورات على اخلط املباشر       ،بشاشة

 أي الكتاب اإللكتـروين     ،  livrelوقد أصطلح عليه يف ديوان اللغة الفرنسية        ،  اإلنترنتعلى شبكة   
  .Bouquin 2 وهي مشتقة من االسم ،مستحدثة وتعين قارئوهي كلمة  ،Bouquineurأو 

 ، املطبوعة للوثائقواز  مويف األصل هو نشر      ،للكتابلكتروين   إ إصدارعادة   إ كما يعرف بأنه  
وموضـوع   ،له عنوان منفرد خاص به كالكتاب املطبـوع        ،لكتروينولكن يقال عنه أنه مولود إ     

لكترونية من كتاب نسخة إ " بأنه2001 يف عام وقد عرفه معجم أكسفورد،  ينسجم مع هذا العنوان   
  .3"أو عرب جهاز يدوي خاص ذا الغرضميكن قراءا عرب احلاسب الشخصي  ،مطبوع

                                                
       قـسنطينة،       .1ع،  1مـج  .مجلة المكتبات والمعلومات   .اإللكترونيةنظرة إلى الكتب     .محمد الصالح نابتي  . تردونيس؛  ،  رسولوفا 1.

  .59 .ص. 2002
  .59. ص .نفسه المرجع2. 
  .54. ص .المرجع السابق .المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية .عبد اللطيف، صوفي 3.
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  :يمكن اإلطالع على الكتاب اإللكتروين من خالل الطرق التاليةف ، قراءتهأما عن 

v   اخلط عرب الويبعلى.  
v   بالتحميل على النظام املوحد) Standard PC  (و أ)Mac(ويـستخدم   ، وقراءته من خالهلما

لتحقيـق    Adobe Acrobate يف العامل من املهتمني بالكتاب اإللكتروين قـارئ   %80حوايل 
  .ذلك

v   بالتحميل على طريقةDown Loading،    أي عرب املساعدة الشخـصية الرقميـةPersonnel 
Digital Assistants، بواسطة جهاز حممول باليد يدعى Microsoft's Reader.  

v       وهي جتهيزات لديها شاشات    ،اإللكترونيةجتهيزات خاصة بالكتب    بتحميله مث قراءته بواسطة 
 عنوان يف آن واحد     350ستيعاب  ، قابلة ال  واسعة ميكن حتميلها بسهولة وختزينها بصورة جيدة      

  .1 ساعة قبل شحنها ثانية40وتعمل على بطارية ملدة 
  :نذكر ما يليكتروين لاإلومن مميزات الكتاب    

v  تكاليف اختزان واسترجاع منخفضة نسبيا وطاقة اختزان عالية للمعلومات.   
v يف أي حلظة عن طريق وسائل االتصال عن بعدآخر إىل نقل املعلومات من مكان  إمكانية .  
v  اعتماده على تقنية النص الفائق الذي يبحث يف عدة مصادر يف وقت واحد.   
v  ن تلك اليت تقدمها املطبوعات أكثر حداثة متتقدمي معلوما.  

  :ومن عيوبه أنه 
v  يف حاجة إىل جهاز أو وسيط يساعد على االستفادة منه.   
v  يتطلب تدريبا من قبل املستفيد من أجل استخدامه بفعالية.     

2.1.2.4 .)E – ZINES(  
 ومنها ما يوزع جمانا     إلنترنتاوتوزع عرب   لكتروين،  ليت تصدر إال بشكلها اإل    تلك ا  ونعين ا  

يسمح بالدخول إىل موقعها عرب رمز سـري         ومنها ما هو غري جماين    ،  عرب االشتراك يف لوائح توزيع    
  .2بعد تسديد رسم اشتراك

                                                
  .55 .ص. المرجع السابق .المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية .طيفعبد اللصوفي،  .1
  لالتحـاد    التاسـع المؤتمر  أعمال   ".وب"منهجية ومقاييس تقييم المواقع على الشبكة العالمية العنكبوتية         . هاشممود اسطفان،     .2

المنعقـد  . " ودراسـات أخـرى    اإلنترنت موحدة للمعلومات في عصر   اإلستراتيجية العربية ال   "حول  للمكتبات والمعلومات  العربي
  .443 .ص. 1999لعربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة ا:  تونس .1998كتوبر  أ26 إلى21من
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 إعادة نشر إلكتروين للدورية الورقية أو نشر إلكتروين مباشر بدل الدورية أيضا بأا  تعرف و
إن أي دوريـة تكـون      " :كية تعريفا أمشل نسوقه فيما يلي     ري أعطت جامعة غالسكو األم    ،الورقية

 ويف بعض احلاالت قد ال تكون       ، ميكن تسميتها دورية إلكترونية    اإلنترنتموضوعة ومتوفرة على    
، شكل اإللكتروين ألا غري مطبوعة أصـال      للهذه الدورية متوفرة بالشكل الورقي بصورة موازية        

بعضها يكون موضوع حتت التصرف بـدون        ،اإللكتروينوقد تكون موجودة بالشكلني الورقي و     
بعضها يصدر عن    ، ولبعضها ميكانيزمات لتحميل خمتلف األشكال     ،مقابل والبعض اآلخر باملقابل   

 وكما هو األمر .مؤسسات نشر وبعضها ينتج عرب مكاتب أكادميية ومجعيات مهنية وعلمية وغريها       
ستوى والثقة املعلوماتية هلذه الدورية تكون ذات أمهيـة  بالنسبة للدوريات املطبوعة فإن النوعية وامل    

  .1"كربى
        اإللكترونيـة  الرائدة يف هذا اال نذكر مشروع أدونـيس للمجلـة            املشاريعومن أشهر   

 حيـث يقـوم   ،"مراكز توثيق وحبوث"مقدم إىل اجلهات املستفيدة منها  Biomédicalيف موضوع  
  . كلها مسجلة على قرص مضغوط،بحوث إلكترونيابتقدمي خدمات تبادل املقاالت وال

هناك ثالث طرق ميكن من خالهلـا شـراء          ف ،اإللكترونية من الدورية    اإلفادة طرقأما عن   
  2: أو اإلطالع عليها وهياإللكترونيةالدورية 

عندما تكون مطروحة يف السوق للعرض سواء بصورة فردية مباشرة أو عن            الطريقة األوىل،   . 1
  .نشر أو املؤسسات املسؤولة عنهاطريق دور ال

 معقودة بـني    يص أو تراخ  باتفاقيات على اخلط عندما تكون الدورية مرتبطة        الطريقة الثانية، . 2
الناشر واملؤسسة لَما يل هلا وضعها على اخلطخو.  

   .أو فصال فصال أو بصورة كاملة ،ري مقالة مقالةو الشراء الدالطريقة الثالثة،. 3
  : أاامميزان م 
v م تزود الباحثنيبأحدث املعلومات العلمية يف حقول ختصصا.  
v قابلية الدخول يف عناصر الوسائط املتعددة.  
v البحث السريع والتوجيه من وإىل مصادر علمية أخرى.  
v األمان وانعدام إمكانية الضياع.  

                                                
  .51 .ص .المرجع السابق .المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية .عبد اللطيفصوفي،  1.
  .53 .ص . نفسهالمرجع . 2
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v ديةالتحميل مبقاالت خمتارة وحمددة قصد االستخدام الالحق هلا على احلواسيب الفر.  

3.1.2.4 
لقد تعددت مفاهيم النصوص الفائقة كوا تقنية حديثة أين تطرق هلا العديد مـن علمـاء                

ـ  ،)1990سـنة   (يسمن بينهم إل   ،واختصاصيي املعلوماتية وإدارة نظم احلاسب      ،)1991(ز  ـروبن
 )1991سنة  (رمريون   فمثال ما  .وغريهم كثري  ،)1995(نوامان   ،)1993(ماك مورو    ،)1992(ويلش  
وهـي نتيجـة التركيـب بـني         ،"نص فائق "  هو أول من صاغ مصطلح       " نيلسون تاد" أقر بأن 

 Texteكما أن الكلمـة نـص أو        ،  ومعمم ومتعدد األبعاد    وتعين موسع  Hyper مصطلحي البادئة 
ص الفائق   لذلك فالن  ، األنسجة متداخلة اليت تعين عملية النسخ واملواد       ةالالتينيالكلمة   مأخوذة من 

 ،ميكن وصفه بأنه نظام حمسب يسمح باالسترجاع غري املتتابع للمفردات املترابطة من املعلومـات             
  .1كما ميكن تسميتها بوسائط للتفكري واالتصال

 احلاسـب للتـشعيب     بأنه توليفة من النص اللغوي الطبيعي مع قدرات       " ننيلسو  أين عرفه 
  .2"غته بسهولةا ال ميكن صيالديناميكيض التفاعلي أو العر

 التعـديل  ،اإلنشاء نص إلكتروين نتعامل معه من خالل احلاسب سواء عند           إذافالنص الفائق   
وهو يتكون من عدة عقد أو جمموعات مـن املعلومـات            ،والتصفحاإلضافة أو عند االسترجاع     و
ـ             ) نصوص فرعية ( ات يتم الربط فيما بينها مبا يسمى بالوصالت أو الروابط للداللة علـى العالق

القائم على الربط بني عـدة       وهذا البناء ،  املنطقية اليت تربط بني تلك اموعات الفرعية أو العقد        
 أو نصوص فرعية من النصوص يسمح للمستخدم أو القارئ بالتعامل واإلفادة            ، أو جمموعات  ،عقد

مما ،  3قارئإذ ليس هناك نسق جيب أن يلتزم به هذا ال         ،   أو غري خطية   تتابعيهمن النص بطريقة غري     
  .يسهل ويرغب أكثر يف استخدام مثل هذه الوسيلة يف احلصول على املعلومات

وهي لغة تعـرف  ، HTML (Hypertext Mark-up Language)ومن بني أنواع النص الفائق 
 واليت SGML مكملة للغة التحديد العامة املقننة DTD( Document Type Definition )نوع الوثيقة 

                                                
   .33 .ص.  المرجع السابق.، شريفكامل شاهين 1.
لعربـي للمكتبـات    تحـاد ا  أعمال المؤتمر التاسـع لال     .جذوره التاريخية وتأثيراته الثقافية   : النص الفائق  . رجاء فنيش دواس، . 2

. 1998 أكتـوبر  26/  21. " ودراسات أخـرى   اإلنترنتاإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر       "والمعلومات حول   
  .618 .ص .1999أليسكو، : تونس

  .66 .ص . السابقالمرجع .شريف، كامل شاهين 3.
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 standard Generalized mark-up(  وهـي اختـصار   ،يد املـسودات املكتوبـة  تعين نظام لتحد
language(، يف الوثيقة حتت اإلعداد األلفاظ وكذا لغة ختصيص ودالالت DSSL.  

4.1.2.4 
 "إلـيس "عرفها  ،  Multimédia من النص الفائق والوسائط املتعددة       لكل كمرادفيستخدم  

 والصور يف قاعدة بيانات واحدة دون التعديل يف         والبيانات النصوصل فيها   نظم تتكام  "على أا   
أي البث للنصوص الفائقة موازية للصور والرسومات بطريقة        ،  1" القاعدة التحتية للنصوص الفائقة   

  . ومبرونة كبريةانسيابية
 فالوسائط الفائقة متثل جمموعة النظم اليت تتكون من قاعدة بيانات واحـدة جتمـع بـني                

 واألصوات، حيث يرى العديد من األخصائيني أـا         الفيلمية واملتحركةالنصوص والصور الثابتة    
  .2امتداد وتطور للنصوص الفائقة واملتطورة

 خنلص إىل أن هـذه  ،ومن خالل حصر جممل التعاريف اليت انصبت يف جمال الوسائط الفائقة         
 ومع التطور حنو    ،وم والصور واألصوات   النص الفائق مضاف إليه الرس     مفهوماألخرية ترتكز على    

بثها تعدد مصادر هاته البيانات على اخلط بأشكاهلا املختلفة وكذا الوسائط املستخدمة يف اختزاا و   
وبقدراا على الربط وإدماج وتنظيم عدة وسائط يف شـكل          ،  ميزااأنتج لنا الوسائط املتعددة مب    

  .واحد متكامل

5.1.2.4 
مبدئيا يعين مصطلح الوسائط املتعددة جتهيز املعلومات بعد مجعها من أماكن خمتلفة ومتثيلـها        

  .على وسائط متعددة
استخدام   ومعناها ككل، وتعين وسائط أو وسائلMediaو متعددة وتعين Multi  فهي لغة من

 أجل حتقيـق  مجلة من وسائل االتصال مثل الصوت والصورة والفيديو بصورة مدجمة ومتكاملة من         
  .3الفاعلية

                                                
  .81.ص . السابقالمرجع .شريف، كامل شاهين 1. 
  .146 .ص. 2005قسنطينة، . 2ع، 2 مج .مجلة المكتبات والمعلومات .النشر اإللكتروني ومكتبة المستقبل .مراد، كريم 2.
  .230 .ص.  المرجع السابق.، كمالونعبد الحميد زيت .3
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الوسـائط  ،  للوسائط املتعـددة منـها     عدة تسميات يف اإلنتاج الفكري       "هولينجر"طرح  
وعرب عنها بتضارب وتصادم االتـصاالت والتـسلية         ،الوثائق الزائفة  ،الوسائط املتكاملة  ،اجلديدة

  . 1واملتعة وصناعة احلاسب
علـى شـبكة    خاصـة   ،  ماا اليوم فالوسائط املتعددة وبنظرة تفحص دقيق هلا والستخدا      

 جندها وكأا جتسد الواقع على شاشات حواسيب متخطية عوائق اجلغرافيا بتقـسيماا             اإلنترنت
حيث أنه هناك تقاربا ملعىن األفكار املنسابة يف الـذهن           ،املكانية والزمانية وخمترقة احلدود الذهنية    

  .وتبثها تنقلهاا وط املتعددة اليت ختتز الوسائوسريورة املعلومات املنسابة يف الشبكات وعلى
وميكن هلذه التقنية العالية الكفاءة أن توظف يف اجلامعات اليوم يف التعليم والتدريب وخاصة              

والطالـب   ،فمع الوسائط الرقمية املتعددة مل يعد هناك معىن للبعد املكـاين          ،  ما يتعلق باملكتبات  
األمريكية وتصفح جمموعاا وتبادل أطراف احلديث      اجلامعي بإمكانه دخول مكتبة جامعة باركلي       

ألنه سوف لـن يتحمـل عنـاء الـسفر          ،  يها إن أراد ذلك دومنا أدىن تردد      مع بعض من مسؤول   
ولعل هذا ما جيعل مـن      ،  ومصاريف الرحلة مثلما لو يقوم بزيارته تلك يف الشكل الواقعي العادي          

  .نية بني جمموعاا خدمة تمع مستفيديهاالضروري امتالك املكتبات اجلامعية ملثل هاته التق
 ،التفاعلية،  استخدام الرسومات  ،إمكانية التحكم فيها   ،ةيومن بني أهم مميزاا نذكر احلرك     

  ...، الصويت واملؤثرات الصوتيةالتآلف ، تقدمي املعلومات بطريقة مثرية ،الترابط
 فيما يتعلق   ،عة فرحات عباس   السؤال الذي وجهناه إىل القائمني على مكتبة جام        لومن خال 

ا تغريت بـصورة ضـعيفة       على اموعات، اتضح أن طبيعة جمموعا      اإللكتروافتراضية بتأثري البيئة 
نوعا ما، باملقارنة مع األنواع احلديثة املذكورة أعاله، حيث أا ال تتوفر على كل هذه األنـواع                 

 لكتروين كلية مع وجود مالمح    ب الكتاب اإل  اإذ الحظنا غي  . اإللكترونيةباستثناء الدوريات   جمتمعة  
 اليت تقدمها املكتبة للمستفيدين منها، كمـا أن         اإلنترنت من خالل خدمة     ، النص الفائق  استخدام

 فغالبية اموعات متوفرة    .الوسائط املتعددة تقتصر فقط على ملفات احلواسيب واألقراص الضوئية        
    ، ورسـائل جامعيـة    ،ب وجمالت ودوريات علمية    من كت  ،باملكتبة على الشكل الورقي التقليدي    

موعات املكتبـة   على جم  التأثري التكنولوجي االفتراضي      مما يوحي بغياب   مع تنظيمها وإعارا آليا،   
  .املعنية بالدراسة بصورة كبرية وواضحة

                                                
  .82 .ص .المرجع السابق . شريفكامل شاهين، .1
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 وعليه فاملكتبة مطالبة بإعادة النظر يف طبيعة جمموعاا، حىت ميكنها ذلك فعال من العمـل               
ى حتقيق أهم أهدافها، وهي تقدمي املعلومات عن بعد، وإقامة شبكة مكتبية جامعيـة جزائريـة                عل

      .  تكون طرفا فاعال فيها

2.2.4 
ا أمام حتدي جديد    علومات احلديثة احملوسبة قد جعله    املكتبة اجلامعية ملصادر امل   إن اكتساب   

 وخاصة ما تعلق باملكتيب أو أخصائي املعلومات الـذي حتـول            ،من ناحية اهليئة العاملة يف املكتبة     
 أدوات البحـث    ع وواض ،احملتوياتارس املعلومات إىل دور منظم      حالدور الذي يقوم به من دور       

  . ومسهل عملية الوصول إليها،عن املعلومات

1.2.2.4 
، ووفق طول مدة التعليم ومستوى التعلم الالزم هلا ،صة لنشاط معني اخلااملعرفةهي نوع من 

  . وتتمتع بظروف تعاطيها واليت متنح استقاللية العمل للفرداتمع يفوتتميز املهنة برتبتها الراقية 

1.1.2.2.4 
 من بينها مهنة املكـتيب     ،الختصاصاتامن   لقد عملت التكنولوجيا على تغيري أدوار الكثري       

 إذ يرى البعض    .التكنولوجياتودوره كون جمال عمله من بني أكثر ااالت مشوال بتأثريات تلك            
 ومستشارا يف استغالل التكنولوجيا احلديثة يف العثور علـى املعلومـات            ناً املكتيب أصبح مكو   أن

عليـه أن     بل بـالعكس   ،اجات وإجياد األجوبة   بتفسري احل  االكتفاءمل يعد مبقدوره    فهو  ...بفاعلية
وهكذا سينتقل   ،مما يتطلب منه اإلصغاء واالتصال واحلوار املستمر مع املستفيدين         ،يستبق احلاجات 

فهو بذلك يتدخل أكثر فأكثر يف مسار التعليم         ،املكتيب من دور الوسيط إىل دور الشريك واملؤطر       
  .1اسية للجامعةويقترب من املهنة األس ،والتكوين والبحث

فاملكتيب اليوم عن طريق تعامله مع املصادر احلديثة للمعلومات وآليات معاجلتها وحتليلـها             
 االتـصال    ومتخصـصي  خمتلفة مع حمللي النظم    عالقات   نَوكَ ،اآليل اإلعالم باستخدام   وإتاحتها
 العميق واملفيد    التغيري إحداث هذه التخصصات اليت بتكتلها كفلت له        بكليلم  مما جعله    ،وغريهم

 مهام جديـدة    أداء إىل التحول   إىل أخصائي املعلومات    ملزمما ي  ،حنو الرقي باملهنة املكتبية وخدماا    
                                                

  .222 .ص. 1988. 6.ع .مجلة معالم .تسيير التطورات التكنولوجية . نيللي، كلوديو. 1
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 استـشاري   إىلهنتـه   مب لواالنتقـا  واملصادر املعلوماتية احملوسـبة      واألرصدةعلى ضوء الوسائط    
مليات معاجلة املعلومات    ووسيط معلومات للقيام بع    ، وموجه أحباث  ، ومدير معلومات  ،معلومات

  . لإلجابة عن أسئلة املستفيدينلوإتقان مهارات اإلتصاوتفسريها وترمجتها وحتليلها 
  :وميكن أن نشري إىل جمموعة من األدوار اجلديدة للمكتيب يف ظل التطورات احلديثة منها

 وإدامـة   ليتشغ،  تنفيذ،  تصميم،  دراسة،   حتليل  جمال وهم العاملون يف   ،أخصائيو املعلومات  .1
  .وصيانة وتقومي نظم املعلومات

 ،ويـسيطرون علـى فعالياتـه     ،  وهم األفراد الذين يديرون نظام املعلومات      ،فنيو املعلومات  .2
الذي يشتمل على احلواسيب ومعدات االتصال والشبكات        ويدميوا من اجلانب التكنولوجي   

 ، هذه الفئة من مهندسي الـنظم     وعادة ما يكون أفراد      .وغري ذلك من التكنولوجيات املتقدمة    
  .أو املهندسني االلكترونيني ،أو مهندسي احلاسوب

 مابني مصادر    كحلقة ربط   الفئة جمموعة األفراد الذين يعملون      هذه  وتضم ،وسطاء املعلومات  .3
وتتعلق مهامهم بصفة رئيسية بالبحـث عـن املعلومـات يف            ،املعلومات واملستفيدين منها  

ترونية كانت أو تقليدية بناء على طلب املـستفيد واقتـراح مـصادر             مصادرها املختلفة إلك  
وتتطلب هذه الفئة إملاما واسعا مبختلف أساليب التكشيف والتصنيف         ،  املعلومات ملن يريدها  

ـ       مع توفر  ،ونظم االستخالص واسترجاع املعلومات    صادر  عناصر أخرى كاملعرفة العميقة مب
  .املعلومات

ملؤهلون تأهيال عاليا يضمن إدارة منظمات املعلومـات مبختلـف          هم ا و ،مدراء املعلومات  .4
ـ      وميارس أفراد هذا النوع الوظائف ا     ،  مستوياا وأشكاهلا  ة إلدارية املعتادة من ختطـيط ورقاب

مع ضرورة توفرهم على شهادات عالية يف جمال نظم املعلومات أو علم احلاسـوب              ،  وتوجيه
  .واإلحصاء واملكتبات

 ويشمل هذا الصنف املعلوماتيني الذين يهتمـون باجلوانـب          ،ثون العلميون العلماء والباح  .5
 واجلوانب العلمية اليت تغطيها     ،النظرية أو حبوث اجلوانب التطبيقية للمعلوماتية كحقل علمي       

حبوثهم هي فلسفة العلم ونظرياته والقوانني اليت حتكمه واجلوانب االقتـصادية واالجتماعيـة             
  . عادة من أصحاب شهادات الدكتوراهوهم ،والسياسية املتعلقة به

هم األفراد يف أعلى مستوى تعليمي يف حقل املعلوماتية الذين يقومـون             ،مدرسو املعلوماتية  .6
 أو يدرسون مقررات املعلوماتية يف الكليات واألقسام        ،بالتدريس يف أقسام وكليات املعلوماتية    
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ريب وإعداد ويئة األفـراد ملمارسـة        ومهمتهم األساسية هي تدريس وتد     ،غري االختصاصية 
  .1العمل يف أصناف أخرى

من خالل املعلومات املستقاة من مقابلتنا مع مسؤويل املكتبـة املركزيـة            ويف هذا اإلطار و   
  :جلامعة فرحات عباس، اتضح أن جمموع عمال املكتبة يتكون مما يلي

  تبة جامعة فرحات عباستبة جامعة فرحات عباستخصصات ومستويات العاملين بمكتخصصات ومستويات العاملين بمكعدد، وعدد، ومهام، مهام،  ::((1155))اجلدول رقم اجلدول رقم 
  

  علمي والتخصصالمستوى ال  العدد  المنصب
  ليسانس علم االجتماعلوم عايل يف املكتبات، دب  01  حمافظ رئيسي

  تقين سامي يف علم املكتبات  01  حمافظ
  عتقين سامي يف علم املكتبات، ليسانس يف علم االجتما  02  مساعد حمافظ املكتبة

   ذوي مستوى ثانوي10 ى جامعي و منهم ذوي مستو02  12  إداريني
  قدميةاألحسب   01  ملحق باملكتبة اجلامعية 
  مستوى جامعي ـ مهندس يف اإلعالم اآليل  02  مهندس يف اإلعالم اآليل

  مستوى جامعي ـ تقين سامي يف اإلعالم اآليل  01  تقين سامي يف اإلعالم اآليل 
  . حسب االقدمية04 معي و منهم ذوي مستوى جا02  06  مساعد باملكتبة اجلامعية 

  ذوي مستوى ثالثة ثانوي  12  أعوان املكتبات
  قدميةحسب اخلربة واأل  01  مساعد أرشيفي

  

باملكتبـة  املتخصصني يف علم املكتبـات      العاملني  حيث استنتجنا من هذا اجلدول أن عدد        
قتصر على اثـنني     ، ا   عامل 58 ـ باملقارنة مع العدد اإلمجايل، املقدر ب      ،موضوع الدراسة قليل جدا   

 العـايل متحصلني على شهادة تقين سامي يف علم املكتبات، وآخر متحصل على شهادة الـدبلوم             
 ليس بالعدد الكايف، إذ سجلنا توفر ثـالث         اآليل اإلعالم كما أن عدد املتخصصني يف       للمكتبيني،

مال التقنيـة   لن يكون من السهل عليهم  السيطرة على األع         أفراد فقط متخصصني يف هذا اال،     
 إن هي فعال أتاحت أعماهلا على اخلط، بالنظر إىل الدور الذي يقومون به؛ من صـيانة                 ،للمكتبة

لكتـروين،   وحتيني معلومات موقـع املكتبـة اإل       لألجهزة وحتويل البيانات وفق متطلبات املكتبة،     
                                                

تحـاد العربـي     أعمال المؤتمر العربي التاسع لال     .مشروع إلستراتيجية عربية لتعليم المعلوماتية    . عماد عبد الوهاب الصباغ،   .1
 أكتـوبر   21/26." ودراسات أخـرى   اإلنترنتاإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر       "حول  للمكتبات والمعلومات   

  .533 .ص .1999أليسكو، : تونس .1998



 

 الفصل الرابعالفصل الرابع::المكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدةالمكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدة: : اإلنعكاسات والتأثيراتاإلنعكاسات والتأثيرات
 
 
 
 
 
 
 
 

- 158 - 

علمنـا أن عـدد   وتدريب املستفيدين على كيفية التعامل مع األجهزة اآللية املتوفرة، خاصـة إذا         
يف    مستمر، فهم ليسوا دائما أنفسهم بل تتغري أصنافهم         الطلبة يف منو دائم ويف تغري      مناملستفيدين  

  .كل موسم جامعي جديد
ة ملركزي ا  يبني أن املكتبة   امم ،وي مستويات غري جامعية   ذ من العاملني    األكرب كما أن العدد     

        اإلحـصاءات املدرجـة      مـع   باملقارنـة  ،اتتتوفر على أخصائي معلوم    ال   جلامعة فرحات عباس  
  .اإللكتروافتراضيةاملعلومات يف حميط البيئة   واملهام والوظائف اليت يؤديها أخصائي أعالهيف اجلدول

 باألقـسام    وهذا ما الحظناه حنن كذلك خالل معاينتنا للمكتبة، إذ رغم وجود عـاملني            
مع تسجيلنا  . املعلوماتيت جيب أن يكون عليها أخصائي        إال أم ليسوا بالصفة ال     ،املختلفة للمكتبة 

لنقطة مهمة هنا، أال وهي قابليتهم الكبرية للتغيري، من خالل عدم ختوفهم من خوض غمار التجربة          
 .ا، بل إن بعضهم أصبحت متثل هلم التكنولوجيا مطلبا أساسيةاحملوسب املكتبيةمع اخلدمة 

2.1.2.2.4 
 وهي قبول التعامـل مـع التكنولوجيـا         ، املكتبيون اليوم أنفسهم أمام حتديات كبرية       جيد

ف وأنه قادر على خدمتـه  ب على استخدامها حىت يظهر أمام املستفيد النهائي مبظهر العار         يوالتدر
  .بعيدا عن احلرج وضيق النفسبكل راحة، 

فـال  ،  كتبية مقابل تعامله مع جمموعات افتراضـية      فاملكتيب بدأ يبتعد عن اموعات املادية امل      
إذ ال يوجد على الشاشة نص مادي ولكن صـورة          ،   النصوص املكتوبة وتصفحها   ه التعامل مع  ميكن
 وهذا األخري مل يعد يتردد على املكتبة كالعادة بل أصبح         ،ا بدأ يتعامل مع املستفيد عن بعد      كم،  عنه

    وبدأ املكتيب أيضا يفتقد هذه العالقة الوديـة املباشـرة           ،اإلنترنتيتصل أكثر مبوقعها على شبكة      
  .1مع املستفيد

أين أصبح أمني املكتبة احلديثة يقوم بالوظائف التالية؛ر من طبيعة مهامهوهذا كله غي :  
v مستشار معلومات يوجه املستفيد إىل بنوك املعلومات ومصادرها األكثر استجابة حلاجاته. 
v اإللكترونيةتخدام املصادر اآللية وتدريب املستفيد على اس. 
v حتميل املعلومات ومعاجلتها إلكترونيا وتقدميها إىل املستفيدين. 

                                                
    لمغاربية للتوثيقالمجلة ا .ذير الهوية والمهنة الجديدة المعلومات في عصر الرقمنة بين تجالمكتبيون وأخصائيو . وحيدقدورة، .1

  .70 . ص.2002المعهد األعلى للتوثيق،  .جامعة منوبة :تونس .والمعلومات    
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v إنشاء ملفات حبث وتقدميها إىل املستفيدين عند الطلب. 
v ومساعدته على الفهم والتجـول يف فـضاء         اإلنترنتدة املستفيد يف استغالل قدرات      مساع 

 .1املعلومات

املكتبة الرقمية ليس هو ذلك الشخص املنهمك يف أعمال روتينية يومية           إذا فاملكتيب يف زمن     
 وهـو الوسـيط     ، وإمنا هو ذلك املساهم بقوة يف بناء العامل الرقمـي          ،يف شكلها اآليل أو اليدوي    

البشري الذي يتعامل بكفاءة وفاعلية مع املصادر والتجهيزات واملستفيدين يف إطار منظومة مكتبية             
  .ا املعلم واملرشد واملوجه واملساعد ملن هم يف حاجة إليهوهو أيض، متناغمة

3.1.2.2.4 
 إىل تـأثري البيئـة      " لعلم املكتبات واملعلومات   التكامل املعريف "لقد أشار أمحد بدر يف كتابه       

ـ     اكتسام من حيث    ، الرقمية على املهنيني   اإللكترونية رق التـسيري اآليل     لكفاءات تتناسـب وط
 اليت تدعمها الشبكات وتكنولوجيا     اإللكترونيةلقد أثرت البيئة    " :إذ يقول للمعلومات ومصادرها   

ذلـك ألن   ...االتصال واملعلومات على الدور املنوط باملهنيني يف املعلومات يف احلاضر واملستقبل          
   ت املعلومات واملكتبـات    هذه البيئة قد يسرت لألمناء واختصاصي املعلومات إدارة أفضل خلدما         

  .2" ومن حيث اخلدمات املرجعية املتطورةاإللكترونيةمن حيث تنمية املقتنيات املطبوعة و
 باملعلومـات تؤكـد علـى دور        الكثري من اهليئات واملؤسسات املختصة    فمن املالحظ أن    

علـى درجـة    كوا تستقطب مستفيدين    ول ، املعلومات يف أداء رسالة املكتبات اجلامعية      أخصائي
وجب ضرورة اإلطالع على احتياجام مع احلذر من ردات الفعل الناجتة           تي ه فإن ،كبرية من األمهية  

  .وما تقدمه م هذه الفئات بالدور الفعال للمكتبة اجلامعية لعل،معن عدم تلبية طلبا
 ت والتوثيق  يف جمال املعلوما   نيلموريب دليال مرجعيا ملؤهالت العا     وعليه فقد أصدر اإلحتاد األ    

 ويصنف هذا   ، ستة مجعيات للمعلومات واملكتبات     طبقا لنتائج ستة دراسات قامت ا      ،1999عام  
  :الدليل الكفاءات الواجب توفرها يف أخصائيي املعلومات إىل أربعة أصناف هي

                                                
     . 2001 ،النصيرة دار: عمان. 1ط .التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسية.  صوفي، عبد اهللاإسماعیل .1

  .52  .ص   
  . 447 .ص. 2002، دار غريب: القاهرة. تبات والمعلوماتالتكامل المعرفي لعلم المك. أحمد،  بدر2.
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ين وبيئة املعلومات وإدارة    املستفيدمع   التعامل    من حيث  مات،خاصة بالتوثيق واملعلو  معارف    .1
 .وعات ومعاجلة املعلومات واسترجاعهاام

 أي االتصال الشفهي واملكتوب وحذق يف التعامل مـع اللغـات            ،كفاءات يف جمال االتصال    .2
 .لكتروين وتكنولوجيا املعلومات والنشر اإلاألجنبية

التسويق والتجارة والتخطيط وإدارة املشاريع والتقييم وإدارة املوارد         ،كفاءات تتعلق بالتنظيم   .3
 .ةالبشري

الثقافـة   و وهي مفيدة يف إدارة املعلومـات     ،  املعلوماتمعارف أخرى تنطبق على التوثيق و       .4
 .1املكتبية وفهم مصطلحات املعلومات والتعرف على مناهج البحث يف االختصاص

2.2.2.4 
مبهنته خدمة للمكتبـة وأهـدافها وتلبيـة        إن اختصاصي املعلومات الذي يريد اإلملام فعال        

 البد عليه أن يتوفر على هذه املهارات املطلوبـة حـىت يقـوم      ،الحتياجات املستفيدين وتطلعام  
    ويساهم يف تقدمي مصادر املعلومات احملوسبة وفقا لتطوراا مما يـساهم يف املـساعدة        ،مبسؤولياته

مشوليـة  ،   أال وهي سرعة التبليـغ     ،نت هذه املصادر  يف بلوغ الفوائد واألهداف اليت من أجلها كا       
  :  وهلذا البد من القيام مبا يلي. واالقتصاد يف التكلفة وأماكن احلفظ،وضوح الرسالة، التغطية
v         االفتراضـية والتكنولوجيـة     اإللكترونيـة تغيري اختصاصي املعلومات لدوره متاشيا مع البيئة 

  .السائدة
v      للمحافظة على حداثة املعلومات مع االحتياجـات املـتغرية         ضرورة التدريب والتعليم الذايت

ارثَللمؤسسة واملستفيدين من خالل مقدرته على إجياد حلول لكل مشكلة ت.  
v التحكم يف وسائل التكنولوجيا بكل أنواعها وأشكاهلا.  
v      جناز  إضافة إىل إ،املشاركة يف االنتقال باملكتبة التقليدية إىل الرقمية إىل جانب متخصصي النظم

 .املعاجلة الفنية للمعلومات الرقمية وإتاحتها للمستفيد وتقدير احتياجاته للمعلومات

 أين يعين أن يتناول أخصائي املعلومات األوجه الرقمية لألعمال املكتبية التقليدية من اختيار             
  ه ذلك من إتقانـ وما يتطلب،م للمعلومات القيمة وجعلها متاحة يف شكل رقميـع وتنظيـومج

  
                                                

  .78. ص. المرجع السابق. قدورة، وحيد1. 
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  .1 الستخدام أدوات البحث اجلديدة واملسامهة يف تصميم وتنفيذ أدلة الويب وقواعد بياناا

 3.2.2.4   
واملهارات واالجتاهـات الـيت متكنـه              إىل جمموعة من املعارف      املعلوماتحيتاج أخصائي     

  :جنملها فيما يلي، قدمة ملخاطبة اتمعات املعلوماتيةمن استخدام املعرفة والتكنولوجيا املت
v املقدرة على التطوير واالبتكار والتقييم والتفكري بطريقة نقدية وتقنية. 
v  اإللكترونيةمهارات يف التجهيز واستخدام النظم. 
v لكترويناملقدرة على االتصال البشري واإل. 
v يةمهارات يف تناول لغات أجنبية ومنها اللغة اإلجنليز. 
v مهارات تعليمية أي مهارات حمو األمية املعلوماتية. 
v تقدير املعايري األخالقية للمهنة يف شكلها اجلديد. 

4.2.2.4  

هي وظيفة حديثة نسبيا  Digital resources librarians مصادر املعلومات الرقمية اختصاصيو
 ، Digital ressources coordinators  أيضا منسقي املصادر الرقمية وتدعى ، بني وظائف املكتبات

 Library specialists in digital الرقميـة  أو اختصاصيي املكتبات املسؤولني عـن اموعـات  

collections أو املتاحة على اخلط املباشراإللكترونية ، أو مديري الوثائق .  

  2 : االختصاصيني فتشملأما عناصر العمل اليت تقع على عاتق هؤالء

v رقمنة الوثائق والصور واملواد السمعية والبصرية وغريها من املصادر.  
v             ،مبـا  إدارة أجهزة العتاد والربجميات املستخدمة يف حتويل تلك املصادر إىل الصورة الرقميـة 

 .إىل اموعات الرقمية   networked access الشبكي الوصول يشمل ذلك من
v موعات ال عرضالعنكبوتية الشبكةرقمية بشكل فعال علىا . 
v البيانات تنظيم عناصر ما وراء  
 

                                                
  .81.ص. 2003دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية. 1ط. دراسات في المكتبات والمعلوماتبحوث و.  محمد فتحي، عبد الهادي1.
   متاح . ] على الخط المباشر[ .12/02/2006: تمت الزيارة يوم .الرقمية مفاهيم أساسية في المكتبات. فراج الرحمن عبد .2

  http://www.informatics. gov.sa/ informatics/enssib/magazin/ modules.php-name          : التاليعلى الرابط    
=sections&op =& artid=101.htm                                                                                                                    

http://www.informatics
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v موعات الرقمية مع متطلبات امللكيةالفكرية التأكد من توافق ا. 
v أداء بعض املهام اإلدارية األخرى ذات الصلة. 

3.2.4  
على املستفيد من حيث طرق تعامله مع املنتجـات احلديثـة وكيفيـة              لقد أثرت احلوسبة     

 له مع ضرورة السري     ةواخلدمات املقدم  ضرورة التغيري يف طبيعة املعلومات       إىل مما أدى    ،استخدامها
 .به حنو تطوير كفاءاته لالستفادة منها 

1.3.2.4 
     يـستفيد   أي الشخص الـذي   ،  يئا ما شخص يستخدم أو يستعمل ش    "يعرف املستفيد بأنه    
 حيث ينتـشر    ،والعميل ومصطلح املستفيد أفضل من مصطلح الزبون        ،من مواد املكتبة وخدماا   

 ، مصطلح رائد املكتبـة    نومصطلح املستفيد أفضل كذلك م     .استخدامه يف جمال التسويق والبنوك    
   لح املستفيد أو املستخدم أفـضل      كما يعد مصط   .فاألخري قد حيمل معىن مساندا أو دائما للمكتبة       

  .1" أو تسمع أو ترىن جمموعات املكتبات تتضمن جمموعات تقرأمن القارئ أل

، وهم   فهم املنتفعون ا   ،فاملستفيدون هم أولئك الذين مت إنشاء أنظمة املعلومات من أجلهم         
 تفيد هـو الغايـة     تؤول إليهم نتائج تطوير وحتديث أقسام املكتبات وخدماا، أي أن املس           الذين

   . من تقدمي خدمات املكتبات واملعلوماتالكربى واألساسية

2.3.2.4 
 ، أن تبذل قصارى جهدها يف تسهيل وصول املستفيد إىل مقتنياـا            جامعية البد ألي مكتبة  

التـصوير  وتوفري املواد اليت ال متتلكها عن طريق خدمات         ،الضروريةفتقوم بتقدمي خدمات املراجع     
 ،وصيانتهاوتقوم كذلك بتنظيم اموعات بصفة مستمرة   ).  العاملية تمن مراكز املعلوما  (اخلارجي  

تقوم للمستفيدين  جيب عليها أن حتتفظ بأنظمة خدمات جيدة ومرنة كما ،وتقدمي خدمات اإلعارة
تفيدين مبختلـف   وأن تشمل املكتبة اجلامعية خبدماا املس      ، اجلودة والسرعة يف اخلدمة    سعلى أسا 

 إىلهـذا   " .بناء املقتنيات وتوفري اخلدمات املكتبية للمستفيدين     لمعايري العاملية يف    مستويام وفقا ل  

                                                
  .249. ص .المرجع السابق . غادةعبد المنعم موسى،. 1
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 كبرية بني أقسامها املتعددة واحلرص على احترام املوظفني         مودة وتعاون جانب االحتفاظ بعالقات    
  .1"وحتسني مستويام املهنية والعلمية

3.3.2.4 
 بعـني   آخـذين يد األهداف واألغراض من تعليم املستفيدين من املكتبة اجلامعية          ميكن حتد 

 بعيدة املدى والقصرية املدى على النحـو        األهدافو ، العامة واخلاصة باملستفيد   األهداف االعتبار
  :التايل
v لتوفري عة ملواصلة التعليم الذايت واملستمرد. 
v و العائلي واملناسب للتعامل مع املواد باملكتبات اجلامعية اجللتهيئة. 
v   على قادرين   تقل أو االعتماد على النفس وذلك جلعل املستفيدين        على العمل املس   القدرةلتنمية

 . املعلومات بأنفسهمإجياد
v ا لتنمية ثقة املستفيد باملكتبة وجمموعة العاملني. 
v لهم على دراية بأهم  املصادر واملراجع املناسـبة          وقت وجهد املستفيدين عن طريق جع      لتوفري

مالحتياجا . 
v اد باملواد املتعلقة مبجاالت ختصصهملتعليمهم كيفية احلصول على املو. 
v         موعات على اختالف أنواعهاوتزويدهم بـاخلربة    ،الكتساب املعرفة واملهارة يف استخدام ا 

 . يف كيفية احلصول عليهاالالزمة
v    وبأقل وقت ،ية له املكتبة بطريقة سليمة ومرض   مصادرستفيد يستطيع استغالل    التأكد من أن امل 

 .اممكن يف استرجاعه
v املتاحة تدريسها ومصادر املكتبة  يتملتنمية الترابط بني املواد اليت. 
v ليعرف الطالب كيفية استخدام الفهارس بأنواعها لتحديد املواد املكتبية املطلوبة. 
v املوسوعات ،  الكشافات،  القواميس ( املرجعية األدواتاستخدام  ف الطالب على كيفية     يعرلت

وذلـك  ،   قائمة يف زمن حمدود بأمساء الدوريات على سبيل املثـال          إعداد وكيفية .).واألدلة
  .Ulrich's international periodical directory مثل األدلةباستخدام 

                                                
  .90 -89 .ص. المرجع السابق. عاشور، جميل  صالح بنمحمد .1
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v     اليت قد جيدون    ةالفيلميواملصغرات  كالسمعية والبصرية   ،تشجيعهم على استخدام املواد اخلاصة
 .صعوبة يف استخدامها بفاعلية

v  بينه وبني أمناء املكتبةالروابط وتقوية ةاملعاونة واملساعدلتشجيع املستفيد على طلب . 

 ،هذا وهناك بعض األغراض لتعليم استخدام املكتبة لطالب الدراسات العليـا والبحـوث   
إذ تعمل هذه الربامج على إكـساب هـؤالء         ،  علومات بعملية استرجاع امل   األغراضوترتبط هذه   

 مرتبطة  بيبليوغرافيات وتكوين   اآليلالباحثني القدرة على البحث عن املعلومات باستخدام احلاسب         
  .1بإعدادها اليت يقومون األكادمييةبالرسائل 

 إيـصال  ":يليلقد عرب أحد أخصائي املعلومات عن اهلدف من تعليم املستفيد وتكوينه مبا             
 املعلومـات   ءحاجـام واقتنـا   سطتها يتمكنون من حتديد     اليت بوا  املتدربني   إىلاملعرفة والتقنيات   

  2. "تنظيمها وإنتاجها مث االتصال اوتقييمها و
   : تكوين املستفيدين نذكر ما يلي إىل اليت زادت يف احلاجةاألسبابمن بني 

v  األخرى تشبه ةتوجد مكتبال.   
v وغري ناجحة بالنسبة للمستفيديناملكتبات احلالية معقدة .   
v نساين اإلوازيها تطور بطيء يف السلوك يياسرعة فائقة يف تغري وسائل التكنولوج .  
v لوسائل ال حيسنون استعماهلارفض املستعملني  .  
v الرغبة الشخصية يف التكوين .  
v 3التكوين ضروري لالندماج الفعلي يف عامل تنافسي. 

املستفيد يعطي فكرة عامة عن دور املكتبة أيـضا، فـال           ولعل التطرق إىل موضوع تدريب      
         يكفي أن تقدم هذه األخرية املعلومات وفقط، بـل يتعـدى دورهـا إىل تكـوين املـستفيدين                  

وهنا يأيت دور   .  بالنسبة إليهم  ةعلى كيفيات االستفادة من جمموعاا، خاصة منها تلك غري املألوف         
          مثال وباستخدامها موعـة      عباس  أن مكتبة جامعة فرحات    استثمار وسائل التكنولوجيا، حيث   

        استطاعت أن تكسب ود واحتـرام الطلبـة واجلـامعيني           ، احلديثة لتقدمي جمموعاا   اآللياتمن  

                                                
  .213 -212 .ص. المرجع السابق. غادة،  عبد المنعم موسى.1
     .1ع، 1مج .مجلة المكتبات والمعلومات. جال المعلومات بين اإلتاحة والعوائقتكوين المستفيدين في م .عز الدين،  بودربان.2

  .78.  ص.2002، قسنطينة   
  .78. ص. المرجع السابق. ، عز الدين بودربان.3
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 مكنت الطالب   اآليل ألا وكما يقول مسؤول قسم االقتناء بتطبيقها للنظام          ،من أساتذة وباحثني  
، حيث صرح العديد من الطلبة بأم تلقـوا تكوينـا علـى             اآليلع احلاسب   من إجادة التعامل م   

توا الفرصة عليهم يف تـسهيل      فو وذلك حىت ال ي    ، مبجرد تعاملهم مع املكتبة    اآليل اإلعالماستخدام  
يقللوا من حجم الوقت الضائع أمـام الفهـارس          وحىت   اآللية،عمليات البحث يف فهارس املكتبة      

   اآلليـة وكذلك أشار احملافظ الرئيسي للمكتبة إىل دور تطبيق         . اإلعارةابري بنك   البطاقية وأمام طو  
              سـواء يف تعاملـه مـع اموعـات          ، يف جعل املستفيد أكثر حتـضرا      ، الذي ساهم  يف املكتبة 

ح  أصباآلن، فهو اإلعارة حبكم قلة الضجر واالنتظار أمام طوابري و الفهارس وبنك          ،مع العمال  أو
وبالتـايل نقـول؛    .  بسرعة أكرب وبإجابة أدق    طلباتهنتائج   يقدم طلبه بسرعة وبدقة وحيصل على     

 أن تـربح    استطاعت أابالرغم من التجربة الفتية للمكتبة املدروسة مع التكنولوجيا املعلوماتية إال           
يف تـبين     يساهمأكيد س  برضاه عن اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة         األخريرضا املستفيد، هذا    

 دخـول   ألجل العمل    ويعطي دعما أقوى للمكتبة يف مواصلة        ،فكرة التطوير والتغيري أكثر فأكثر    
القابلية اليت وكما نعلـم حـصدت       ، كمشكلة    ومن دون عراقيل   ،بيئة املعلومات اجلديدة بسهولة   

وم بعـد تبنيهـا      الي املتحضرة يف العصور الظالمية اليت مرت ا أوربا         املوهوبنيالكثري من العلماء    
   .لفكرة التغيري

3.4 
انطالقا من املكتبـات    ،  تقسم املكتبات اليوم من حيث أا نظم مستقبلية إىل أربعة أشكال          

بـات   واملكت ةإىل املكتبات االفتراضـي   ،  املتعددة األوعية واليت تضم باقي األشكال الثالثة األخرى       
     ولعلنا ملا نتحدث عن أشكال املكتبات هذه فإننـا نقـصد           . اإللكترونيةالرقمية مرورا باملكتبات    

 املكتبـات   وخنص بالذكر مـن بينـها  ،يف املرتبة األوىل املكتبات املتخصصة واملكتبات األكادميية     
جهزة األ من   األخريةهذه   تتوفر على وسائل     ألا ، تطبيق التقنية احلديثة   إىل األقرب كوا   ،اجلامعية

 مهمـا    كلها متثل جزءا   األخريةوهذه   ... وبرامج احلاسب  الالزمة لتطبيق ذلك كاألقراص الضوئية    
  :واملتمثلة يف اآليت من أوعية املكتبات احلديثة
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1.3.4  ( Electronic Library)  

كل موارد املعلومات اليت يوفرها ،  اتنظام معلوم "هي  smithson  حسب   اإللكترونيةاملكتبة  
 وحيث تستعمل التقنيات الرقمية للقيام بكل       ،بتكون يف أشكال قابلة للمعاجلة من طرف احلاسو       

  .1"الولوج واالطالع ، البحث، التخزين،  االقتناء؛الوظائف
         سـواء أكانـت خمزنـة      ،لكتـروين ليت توفر نص الوثائق يف شكلها اإل      تلك املكتبة ا   " وهي     

 ومتكن الباحث أيضا مـن الوصـول إىل البيانـات           ،على أقراص مدجمة أو أقراص مرنة أو صلبة       
 بغض النظر عن كم الوثائق الورقيـة        ،واملعلومات املختزنة إلكترونيا من خالل شبكات املعلومات      

  .2"نيهااليت تقت
لمية وثقافية وغريها مت     حتتوي على موارد ع    ، بيانات ضخمة  د      كما تعرف على أا نظام قواع     

 ، متثيل رقمي  إىلا   كما حتتوي على موارد صدرت يف شكل غري رقمي مث مت حتويله            ،إنشاؤها رقميا 
    .3وذلك باالستفادة من الوسائط املتعددة اليت ينتجها احلاسب اآليل وملحقاته

التمكن من الوصول إىل دائرية املعرفة وتداوهلا انطالقا مـن بنـاء            " اإللكترونيةوتعين املكتبة         
  .4"مفهومي جديد ليتمثل متثال حمسوسا

        حداثتها فإا ال متثل إال مـا هـو حمـسوس ملمـوس              ى عل اإللكترونيةمما يبني أن املكتبة     
نشر عن بعـد    من مصادر املعلومات على وسائط مادية متطورة وقابلة لالستخدام واالستعمال وال          

  .لكترونيا باعتماد أجهزة احلواسيبمع إمكانية النسخ والنقل إ، وعلى جمال تغطية واسع
 يف نظرنا ما هي إال تلك املؤسسة اليت تعتمد يف إدارـا وإدارة              اإللكترونية وعليه فاملكتبة   

ـ على وسائل إ  ..) .التصنيف،   التزويد ،الفهرسة(جمموعاا وإجراءاا الفنية     أو إدخـال  ،  ةلكتروني
لكترونيـا   دف جتهيز معلوماا وتقدميها إ     التقنية احلديثة يف تسيري وتنظيم خدمات املكتبة العادية       

 إما عن بعد من خالل قاعدة بيانات املكتبـة املرتبطـة بـشبكة              ،عند احلاجة على وسيط مادي    

                                                
 .76 .ص .2005 سنطينة، ق.2ع، 2مج . مجلة المكتبات والمعلومات.من المكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية. محمدطاشور،  1.

  .60. ص.  المرجع السابق.بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات. محمد فتحي ،عبد الهادي 2.

  .64. ص .2003 المركز األصيل للنشر والتوزيع،: القاهرة. 1. ط.اإلنترنتالمكتبات الرقمية وشبكة  . عباس،طارق محمود .3
    . تالمجلة العربية للمعلوما. ترجمة سعاد التريكي: "و إلى كسانا دأرس ميموزيا"  من إلاإللكترونيةالمكتبة . ماينيان، يانيك .4

   .102. ص. 1995ربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة الع: تونس. 2. ع،16.مج   
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ـ      فاملستفيد هنا خمري    ،   أي داخل املكتبة ذاا    ؛أو من خالل احلقل    اإلنترنت      ةإما أن يـأيت إىل املكتب
  . عليها املكتبةديسائلها عن بعد من خالل الشبكة اليت تتواج أو

 مكتبة فرحات عباس اجلامعية حول إمكانيـات حتـول          يف سؤال وجهناه إىل السيد حمافظ     
لكترونية، يف ظل البيئة اجلديدة للمعلومات، أقر هذا األخري بإمكانيـة ذلـك،             املكتبة إىل مكتبة إ   

يق هذا املطلب حـسب تعـبريه،       قتبار أا متتلك من املوارد التقنية والوسائل ما يعمل على حت          باع
كتوفر املكتبة على مساحة مناسبة وعلى جمموعات منظمة، ومجيع اخلدمات حمسبة وتتم من خالل              

ء مـن    من بينها، إىل اختيار وانتقا     من مرحلة مجع العناوين املراد االنتقاء     استخدام احلاسب اآليل،    
  .بينها ما خيدم املكتبة، إىل اقتنائها وبثها للمستفيد

 املعلوماتية وبأسـعار    اإللكترونية وهذا ما نؤكده بدورنا، حبكم سهولة احلصول على املادة          
 تساهم يف ربح املـساحة      ،زهيدة، يقابلها سهولة ومرونة يف االستخدام وطاقات عالية يف التخزين         

 ممـا   . سواء عند اقتناءها أو عند استخدامها من طرف املـستفيد          وتقلل من أتعاب احلمل والنقل،    
يف   مـع فعاليـة    قليلةع وقت وبكلفة    يساهم فعال يف الوصول إىل تشييد مكتبة إلكترونية يف أسر         

    .النتائج احملققة

2.1.3.4 
   :ائج منها لعدة نتن كااإللكترونيةحسب عزيز يونس فإن ظهور املكتبة 

v  ثورة املعلومات.   
v  لإلجراءات اليدوية البطيئةةارتفاع التكاليف املالي .   
v       األمر الذي يؤدي إىل ضياع نـسبة كـبرية          ،سطحية التحليل املوضوعي يف املكتبة التقليدية    

  .1ات يف احلياة العامة واخلاصةمن املعلومات يف فترة تتسم بأمهية املعلوم
 الذي طاملا يقضيه الباحث يف البحث عن شيء رمبا سبق وأن اطلـع              ضافة إىل حجم الوقت   إ
      يطلع على ما يريده يف أقل وقت ممكن ومـن خـالل ملـسة زر                اإللكترونيةفهو يف املكتبة    ،  عليه

هذا بغض النظر عن إفرازات التكنولوجيات احلديثة لالتصاالت         .تمع تاليف التكرار وإهدار الوق    
 مما  يتطلب وجـود      ، وتوزيع املعلومات  ،حتليل،   من أشكال جديدة خلزن    واملعلومات وما أنتجته  

                                                
 .335. ص. المرجع السابق. ، عزيزيونس 1.
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       جهة تكفل ذلك وتتماشى مع التطورات اليت ميكن أن تنتجها تلـك األشـكال حـىت حتـافظ                  
  .على استمرارية اإلفادة من املعلومات كوا عصب العصر احلايل

3.1.3.4 
 على أحـسن    اإللكترونية اليت البد من توفرها حىت يتم تسيري املكتبة           بني أهم املتطلبات   من

  1:وجه، نذكر ما يلي
v  شبكة لربط نظام استرجاع املعلوماتو، وبرجميات معدات.   
v  إنشاء روابط.   
v   التقأو مقدم اخلدمة برقم النطا  حيث يتم ربط املكتبة بالناشر،اإللكترونيةاالشتراك يف ا 

IP adresse.  
v   التالت اليت حيتو اإللكترونيةالربط بني موقع ايها نظام الفهرس اآليل يف املكتبةوا.   
v  ةالتصوير والطباع تقدمي خدمات.  
v   وعامالً رئيساً يف إيصال خدمات املكتبات   مهماً جداًاإلنترنتويعد موقع املكتبة على شبكة

  .إىل قطاع واسع من املستفيدين
      ميكـن للمكتبـات     اإلنترنتومن خالل واجهة تصفح      بأنه) 2000(جوديث بريس   ذكرت   

  2 :يتتيح مايل أن
v   اليت تقتنيها املكتبةاإللكترونية  وغرياإللكترونيةمجيع الكتب ومصادر املعلومات . 
v   من مصادر املعلومات املطبوعة اليت تقتنيها املكتبة اإللكترونيةالنسخ الرقمية أو. 
v ملعلومات على اخلطا  مصادر Online متتلـك املكتبـة  الليزر اليتقواعد معلومات أقراص و  

  الكامـل   واليت تتضمن قواعد معلومات النص،تصريح استخدامها من قبل املستفيدين منها
fultext  ،اخلدمـة املرجعيـة    وأدوات، وخدمات التكشيف واالستخالص، والفهرس املوحد

 .وسوعاتاألخرى كاألطالس والقواميس وامل
v  انية واملتاحة عرب شبكة  مصادراإلنترنتاملعلومات ا.  

                                                
    متاح على . 2006/ 03/01 تمت الزيارة يوم]طعلى الخ[  .اإللكترونيةتقنيات المعلومات والمكتبات .  علي،األكلبي بن ذيب 1.
  viewarticle&artid=7  http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=:     التاليالرابط  
  .المرجع نفسه .2

  
 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op
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4.1.3.4  
 كوا ال ميكـن حـصرها علـى تنوعهـا           ،من بني جممل املميزات نذكر بعضا من أمهها       

  1:واختالفها
v  الطباعة والشراء منها يف كل األوقات ومن على بعداالستعارة، ، ميكن املطالعة.  
v  ا ال تبلى مع كثرة املطالعة واالستعارةجمموعا.   
v  من النسخة الواحدة بواسطة أكثر من مستفيد يف وقت واحدستفادةميكن اال .  
v       وتشجيع الباحثني واملؤلفني لالستفادة من الوسـائط        ،تساعد يف نشر الوعي الثقايف الرقمي 

  .املتعددة
v  مواكبة التقدم التقين يف العامل. 

   :ـ تتميز معلومات جمموعاا باإللكترونيةن املكتبة  ذلك فإإضافة إىل
v  املوسوعية ومشولية التغطية للمواضيع املتطرق إليها.  
v            ا   داالقتصاد يف الفضاء املكاين للمكتبة خاصة بالنسبة للمكتبات اجلامعية على تعدنـشاطا 

فائض يف التزود بأوعية متنوعة      مما يتيح هلا إمكانية استغالل املكان ال       ،والتخصصات املدرسة ا  
مما ميكنهم من االستفادة أكثر من خدمات املكتبة اجلامعية بصفة          ،  ومتعددة خدمة للمستفيدين  

 .عامة
v         باالعتمـاد  ،   يوفر طرقا سـريعة للبحـث      اإللكترونيةاملادة أو الوسيط املعلومايت يف املكتبة     

فرة الوقت واتـساع قـدرة التحـصيل         مما يضمن و   ،على مميزات وتطبيقات احلاسوب املرنة    
  .املعلومايت

v     إذ أن النشر على األقراص يوفر مساحات أكرب لالستفادة من املادة           ،  االقتصاد يف عملية النشر
 فالقرص الواحد وبسعره الزهيد بإمكانه ختزين املئات من الكتب          ،املعلوماتية ويوفر املصاريف  

 .عر ذلك القرصاليت يتطلب اقتناؤها تقليديا مئات املرات س

5.1.3.4 
  : تقدميه للمستفيدين نذكر مايلياإللكترونيةمن جممل ما ينتظر من املكتبة 

                                                
  .64. ص. المرجع السابق. طارق محمود عباس 1.
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v      مما يتيح فرصة اإلطالع  عليه واستالمه عن بعد باستخدام           ،وعاء الكتاب بكل أشكاله ولغاته 
  .اإللكترونيةشبكة املكتبة 

v  يف اجلامعة دورهـا     اإللكترونيةكون املكتبة   ،  مساعدة للطالب ليمية  مي برامج تع   تقد إمكانية 
  .يكمن يف أا شبكة مكملة للنظام التعليمي

v                تقدمي خدمات املنتديات العلمية للتواصل املباشر بني أهل االختصاص الواحـد يف اجلامعـة
   .لتبادل الرأي واملشورة

v  تقدمي خدمة الطباعة عند الطلب.  
v    من خالل   وذلك،  ويق وعرض األحباث العلمية اليت جترى على نطاق عاملي        تقدمي خدمة التس

  .1)اإلنترنت(ربط املكتبة بالشبكة العاملية للمعلومات 
عرض حمتويـات املكتبـات   و، مكانيات تقدمي خدمات االسترجاع عن بعد    إ إىلهذا إضافة   

، مما ميكن الطلبة وهيئـة    ليلة لتكلفتها الق  األقراص على   األماجلامعية يف مكتبات أخرى غري اجلامعة       
ـ  خاصة يف التخصصات العلمية اليت تتطلـب         ،تبادل املعلومات واخلربات  التدريس من     ةاإلحاط

، التخـزين ( ظر عن املعاجلة اآللية للمعلومات    هذا بغض الن  ،  اجلارية واملستمرة باملواضيع املدروسة   
كمـا  ، علومات اليت ختدمه بالذات خالل بلوغه للم  نمما يوفر يف وقت الباحث م     ،  )التحليل والبث 

 الناجحة هي تلك اليت تم خبدمات املراجع واملوسوعية منها علـى وجـه              اإللكترونيةأن املكتبة   
 الواسـع   عمكانية اإلطال سة باجلامعة ما يوفر إ    شاملة للموضوعات املدر   و  كوا عامة  ،اخلصوص

     ويـؤدي بالتـايل     ،صيل العلمي هلم  ن مستوى التح  موهذا حتما سيؤدي إىل الرفع      ،  للطلبة عليها 
 فيساهم ذلك يف تأدية رسالة اجلامعة ككل كمؤسسة حتـرص  ،إىل الرفع من مستوى اجلامعة كلية 

   .على املسامهة يف التنمية الوطنية الشاملة

2.3.4 
وسائل املتولدة عن تطور  يئة االفتراضية   املكتبة االفتراضية نتاج من نتائج الواقع االفتراضي والب       

  .وأنواعهااالتصاالت ونقل املعلومات مبختلف أشكاهلا 
وهي ،  املعاصرةتها تكنولوجيا املعلومات إىل حياتنا       أضاف من املفاهيم املثرية اليت   "وهي مفهوم   

 فهي عبارة عن بيئة     ،الواقعبيئة اصطناعية ملمارسة اخلربات بصورة أقرب ما تكون إىل تلك يف دنيا             
                                                

  .65 .ص. المرجع السابق. عباس، مود طارق مح.1
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 واليت يصبح املستخدم فيها مـشاركا      .. .عالية فاعلية   الكمبيوتر وذات ئط متعددة قائمة على     وسا
  .1"مع الكمبيوتر يف عامل افتراضي واقعي

   واألسـلوب ولعل ظهور االفتراضية بشكلها ومساا قد ساهم يف تبين املكتبات هلذا النـهج        
 املستفيدين وجتعلهم إىل خبدماا ستذهبمط ن املكتبة باعتمادها هذا النأل، من أجل تقدمي خدماا

حب االطالع واالستمرار مبتعة السفر داخل هذا النوع مما يولد لديهم    ،  جيولون فيها بكل حواسهم   
  .او ويف اللحظة اليت يريد،كل شيء وعلى اخلطهلم املعلومايت الذي يتيح الفضاء من 

1.2.3.4 
   : االفتراضية على وجهنياملكتبةوتعرف 

      الوصول السهل يف أي وقت كان إىل املـصادر الـيت هـو              هي ،فمن وجهة نظر املستفيد   
 ومـن   ،لكترونيا سواء كان مطبوعا أو إ      الذي حيملها   مهما كان شكلها أو الوعاء     ،يف حاجة إليها  

  .أي مكان تواجد فيه املستفيد
ويب حيتوي على جمموعة كبرية من املـصادر         فهي تطوير موقع     ،أما من وجهة نظر املكتيب    

 املستفيد من خالل    إحبار تسهيل   إىلوهي كذلك علبة أدوات مندجمة دف       ... املختلفة اإللكترونية
 االفتراضية اليت تسهل االندماج بني      األدوات جمموعة   أاكما   ،هذه اموعات الكبرية للمعلومات   

على الوثائق اليت هو يف حاجـة        احلصول من   القارئ ومتكني   ، واملكتبة التقليدية  اإللكترونيةاملكتبة  
  .2سواء كانت مطبوعة أو الكترونية وبطريقة قصوى بدون حتمية التنقل ،إليها

ية اليت يتم العثور    املكتبة املكونة من كل املصادر الوثائق     "أا فعليا هي    )2003( فوندانيرى  و
ولكن ،  اإللكترونيةأتية بطبيعة احلال من املكتبات       واملت ،الشبكةل عملية البحث على     عليها من خال  

  .3"أيضا من خمتلف املواقع العامة واخلاصة بطبيعتها ووضعها وإنتاجها ومصدرها ومركز اهتمامها

                                                
  .369 .ص .المرجع السابق. كمال،  عبد الحميد زيتون.1
، قسنطينة .2، ع2مج .مجلة المكتبات والمعلومات. بين النظرية والواقع االفتراضي: المكتبة االفتراضية. فردي،  لخضر.2

  .83- 82 .ص .2005
متاح على  2006/ 16/01  تمت الزيارة يوم.]ط على الخ[ .البيئة الرقمية في اإللكترونيةالمراجع  .بن سعيد الزهريسعد 3. 

  http://www.informatics.gov.sa/dl/index.html                                                               :الرابط التالي

http://www.informatics.gov.sa/dl/index.html
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هي عبارة عن مكتبة كبرية جـدا       ..الكونية أو التخيلية ، التصورية ،إذن فاملكتبة االفتراضية  
،  والطباعة عـن بعـد     ، املطالعة ، القراءة إمكاناتفريها   مع تو  اإلنترنتمتاحة على   ،  بدون جدران 

 و تقـدم    ،لكترونية يف كامل جماالت العلـم      اإللكتروين من جمالت وكتب إ     النشرحتوي منتجات   
 فهي تزود الطالب واملستفيدين باملعلومات أوال بأول         الفورية واللحظية،  ،معلومات تتميز باحلداثة  

اب والباحثني إنتاجهم وإيصاله إىل العامل      يف مقامسة الكت   وهي بعد كل هذا تساعد       ،حني صدورها 
  .كله

 إال أننا مل نشهد بعد حتقيقا       ،ورغم االجتاه السائد اليوم عامليا يف تبين فكرة املكتبة االفتراضية         
هلذه الفكرة يف بالدنا، وإن كانت هناك بعض احملاوالت احملتشمة اليت مل ترق بعـد إىل مرحلـة                  

نطبق أيضا على املكتبة جمال الدراسة، اليت مل تفكر بعد يف هذه الظاهرة، الفتقارها              التحقيق، وهذا ي  
، وكذلك عدم اشتراكها يف الشبكات املعلوماتية       اإلنترنتلقوة البث الالزمة للبيانات على شبكة       

  . احمللية منها والدولية، مع عدم وجود ميزانية كافية للدخول إىل عامل االفتراضية

 2.2.3.4 
 هلـا مـن املـؤهالت       األخـرية إن االهتمام املتزايد باملكتبة االفتراضية ينبع من كون هذه          

 تكمن هذه املميزات فيمـا      ،احلديثةواخلصائص ما جيعلها قبلة للمستفيدين من خدمات املكتبات         
   :يلي
v   املعلوماتكتبات ومراكز االتصال مبجموعات امل(توفر كم هائل من املعلومات والبيانات.(.  
v       تنظـيم والفاعلية من حيـث     ،  الدقة،  السهولة،  اإللكترونيةالسيطرة على أوعية املعلومات، 

  . وحفظ وحتديد املعلومات مبا يوايت حاجات املستفيدين الباحثني،ختزين
v  اآلليـة  الترمجـة    ، من خالل برجميات معاجلة النصوص     ، ختدم الباحث على اخلط    إمكانات ،

  .. الوسائط املتعددة،النصوص املترابطة، اإلحصائيةامج الرب
v      مع فاعليـة   ،  واملال مما يوفر للباحث اجلهد والوقت       ،الشمولية وختطي حاجز املكان والزمان

  .عليهااملعلومات احملصل 
v   بزمالء املهنة والباحثني اآلخـرين     ل من خالل اإلتصا   ،لكتروين وجمموعات النقاش  الربيد اإل ، 

  ... واسترجاعهات وتوزيع االستبياناواالستشارات
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v  1 منها يف وقت قياسيء فرص نشر نتائج أحباثه فور االنتهاثأين تتيح للباح، النشر.  
v  ـكما تتميز أيضا املكتبة االفتراضية ب:  
v  وعن بعد اآليلمتاحة على شاشات احلاسب ، البعد االفتراضي الالمادي.  
v       وتباين أوعيتـها    ،الثانوية واملرجعية ،  ات األولية تنوع العرض الوثائقي بتنوع مصادر املعلوم   

  .من رقمية وورقية وتعدد اجلهات املالكة هلا
v                 ا واضـمحالل الفـوارقعدم إقصاء أي جهة من اجلهات من جمتمع املستفيدين من خدما

  .بينهموالتمييز 

3.2.3.4 
ن املكتبات العادية البد أن تراعي جمموعة من اإلجراءات حـىت            شأ شأا ةاملكتبة االفتراضي 

  .تويف حاجات املستفيدين منها وإال تبقى خدماا دون جدوى
  2: ثالث أصنافة الفنيخدمااوتشمل  

  كأكرب مزود مبـصادر املعلومـات      اإلنترنتانطالقا من شبكة    ،  تشكيل السلسلة الوثائقية   .1
 : االفتراضية يتطلب مايليةل تشكيل السلسة الوثائقيولع، ةبالنسبة للمكتبة االفتراضي

v                سياسة تنمية جمموعات املكتبة من خالل صياغة سياسة شاملة للتزويد باملعلومـات تعتمـد 
البعد اجلغرايف  املستوى العلمي للمصدر، ، مورد املعلومات، موضوع املصدر: على احملاور التالية

عاجلة والوصف البيبليوغرايف للمصدر ومراقبـة العنـاوين        امل،  طرق النفاد إىل املعلومات   ،  اللغة
  ...اإللكترونية

v   ورصد املصادر املستجدة البحث عن مصادر املعلومات)la veille (  من خالل وضع خطـة
      نكن أن خيدم شـرحية املـستفيدي       مي  ورصد ما  ،شاملة للسيطرة على املنتجات الصادرة تباعا     

  .تكاملة  ومتتابعيةمن املكتبة بطريقة 

                                                
  .40.ص. المرجع السابق. ترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي: المكتبة الجامعية االفتراضية.  كمالبطوش،. 1
   . المكتبة االفتراضية كوسيلة لتنظيم الوصول إلى مصادر المعلومات االقتصادية في الجزائر.  نور الدين، قوالي، مجيد، دحمان.2

  .70 -64 .ص. 2005قسنطينة، . 2ع، 2مج .مجلة المكتبات والمعلومات   
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v    وتعديل تلك   وحذفمن خالل مراقبة املعلومات املتداولة يف املكتبة        ،  عملية حتديث الروابط
اليت مل تعد ختدم منهج وبرنامج املكتبة التعليمي مبا يـتالءم واحتياجـات شـرائح الطلبـة                 

  .واملستفيدين
ت مبـا فيهـا     ونشري إىل أن حمتويات وحوامل االقتناء غالبا ما تكون على شكل قواعد بيانا            

  . النصية ومصادر معلومات على شكل مواقع ويبتالبيانات البيبليوغرافية وقواعد البيانا
 والـيت  ،  وهي املعاجلة الفنية موعات املكتبة االفتراضية      ،املعاجلة الوثائقية ملصادر املعلومات     .2

  :ملتمثلة أساسا يفامن خالهلا تعطي قيمة مضافة للسلسلة الوثائقية املقترحة من قبل املكتبة و
v    ،كقواعد الوصـف البيبليـوغرايف     ،  اإللكترونية للمصادرباستخدام املعايري املختلفة    الفهرسة

  .1999 الصادر سنة 244.082وهو " AFNOR  "لتقنني
v  ،من خالل حتليل حمتوى الوثائق انطالقا مـن القـراءة الـسطحية للمحتـوى               التكشيف 

  .وامللخصات والفهارس
v     بالنسبة ملصادر املعلومات املتاحة على الـشبكة العامليـة ويـتم            املعلومات،تصنيف مصادر 

  .موضوعيا عن طريق قوائم انتقائية موعة من آليات البحث على اخلط
v    ،انطالقا من معرفة مدى تلبيـة املكتبـة االفتراضـية الحتياجـات             تقييم املكتبة االفتراضية 

  .تقدمها املستفيدين من خالل اخلدمات واملصادر اليت
   إىل مستفيديها ويـتم ذلـك       تقدمي املكتبة االفتراضية ملصادرها      ةوهي عملي  ،البث والتوزيع   .3

 :من خالل
v     وهـذا عـن طريـق تقـدمي        ،  املكتبةبتسهيل استعمال مصادر    ،  خدمات املساعدة عن بعد

ـ        .لكترونية أمني املكتبة من خالل استمارة إ      إىلاالنشغاالت    عوعـن طريـق خدمـة املراج
بيبليوغرافية اليت دف إىل إرشاد املستفيد إىل األدوات واآلليات املناسبة للبحث عن مصادر             ال

  .املعلومات
v  دف تنظيم الوصول            ، الشاملة تالبيانا وتكمن يف جمموعة الوسائل واألدوات اليت مت اجنازها 

  :من خالل، إىل هذه املصادر اليت تقترحها املكتبة
والبحث يف املواضـيع    ،   املعلومات يف الواجهة الرئيسية ملوقع املكتبة             البحث يف فرع مصادر   

           والبحث حـسب البعـد اجلغـرايف للوصـول         ،اليت ختدم حاجات املستفيدين يف اختصاصام     
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فة اليت متنح   والبحث مبحركات البحث املختل   ،  إىل املعلومات املتعلقة باملستفيد على مستوى واسع      
ـ   االفتراضية بواسطة الكلمات الدالـة    حمتوى املكتبة مكانية البحث يف    إ            املتقـدم واء بالبحـث س

  .بحث البسيطأو بال

4.2.3.4  
 إىل أن املكتبة التصورية تعترب قطاعا يستطيع بواسطته املـستفيد        "نا ساوندرز رفوال "تذهب          

 ،بة على اخلط املباشر   البعيدة باستخدام فهرس املكت    البيانات   قواعدو كتباتباملأو الطالب أن يرتبط     
املتمثـل   ـ  ويفترض هذا السيناريو،)Gateway( شبكة احلاسب اجلامعية كطريق مرور مأو باستخدا 

ـ يف قيام احلاسب بفحص مجيع قواعد البيانات على الشبكة السترجاع إجابة الباحث  أن املعلومات  
         سـتكون خمزنـة     ، أو نـص كامـل     ، أو استشهادات مرجعية   ،ء كانت بيبليوغرافية  سوا املطلوبة

  .يف احلاسب يف مكان ما بالشكل الرقمي
 التصورية تعكس مفهوم اإلتاحة من بعيد للمحتويـات         املكتبة أن   " ابنيجكي   "كما ترى   

ى املوقع مباشـرة    حبيث جتمع بني األوعية عل    ،  وغريها من مصادر املعلومات   ،  وخدمات املكتبات 
ـ   ،  واملواد اجلارية واملستخدمة بكثرة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية         ك بـشبكة   وتستعني يف ذل

، ات الوصول إىل املكتبة أو املصادر العاملية اخلارجية واستالم الوثائق منها          إلكترونية تزودنا بإمكان  
لعديد مـن املكتبـات وخـدمات        مكتبة متثل مجيع املصادر اخلاصة با      لديهواخلالصة أن املستفيد    

  .1"املعلومات
 علـى جتميـع مـصادر       يعتمد ،)االفتراضية( املكتبة اجلامعية التصورية     عملوعموما فإن   

إذ أا تتيح كل مـا      ،  املعلومات وحتليلها وإتاحتها مباشرة على اخلط دون التقيد مبادة دون غريها          
املعلومات ملـن   "هو   شعارهاو،  املية للمعلومات ألا تعمل مببدأ مشولية التغطية الع     ،  يطلبه الطالب 

حينما ف،   وتركيبتها ااجزئي إضافة إىل إتاحة املادة بكل       ."حدد حاجياتك وخذ ما تريد    " ،  "يريدها
 بإمكانه مباشرة عرض جتربة على الشبكة من خالل         ،يريد الطالب معلومات عن االنشطار الذري     

  .إدخال كلمة مفتاحية ختص املوضوع
  

                                                
1

  .128 -127 .ص .2001 دار قباء،: القاهرة. مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الدولي المقارن. أحمد، بدر . 
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3.3.4)(DIGITAL LIBRARY 
ـ   فإن املكتبـة الرقميـة أصـبحت       اإللكترونيةوان اختلف يف درجة تقارا باملكتبة                ر  أكث

يف الوقـت   ، بقدرا اهلائلة يف التخزين وتشاطر األوعية الفكرية         من ضرورة يف املكتبات اجلامعية    
  .الواحد بني أكرب عدد من الطلبة

1.3.3.4 
 ، وال تـستخدم مـصادر تقليديـة       لكترونية حمسبة فقط   متتلك مصادر إ    اليت املكتبة  " هيو

.1" أو الاإلنترنتمتاحة على  مطبوعة بغض النظر عن أن تكون 
ـا    مكتبة ا جمموعة ال بأس" هي، فيفيد بأن املكتبة الرقميةاإللكتروين سليأدومعجم  أما

ويـتم   أو فيلميـا  يف شكل مقروء آليا يف مقابل كل من املواد املطبوعة ورقيامن املصادر املتاحة 
   االحتفاظ به حمليا أو إتاحته عـن بعـد     وهذا احملتوى الرقمي ميكن،الوصول إليها عرب احلاسبات
  .2"عن طريق شبكات احلاسبات

 احملافظـة   ، استعمال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتنـاء، ختـزين         عن هي كيان ناتج    
 وحىت تتصف أي جمموعة مكتبية بصفة املكتبة الرقمية فإنه يشترط فيهـا      .واسترجاع وبث الوثائق  

3:أن تبىن على العناصر التالية 
v  ا كيان واحدإمكانية إنتاجها من عدة مناطق خمتلفة على أن يتم الولوج إليها على أساس أ.   
v  قا من املكان الذي هو مقر هلاجل ولوج سهل انطالأن تكون منظمة ومصنفة من أ.  
v  ما أمكن ذلك،تسري بطريقة متنحها مدة حياة أطولأن ختزن و .  
v  التطلعات اجلامعيةحترام حقوق املؤلف و تتوفر على توازن بني اأن.  

الـيت تـشمل     مؤسسات توفر املوارد املعلوماتية   " ،كما تعرف املكتبة الرقمية أيضا على أا      
  مانـها وتوزيعها وحفظها، وضـ، ومعاجلتيةـبناء اموعات الرقمور الكادر املتخصص الختيا

  
                                                

  ط  الرابمتاح على . 2006/ 12/02. تمت الزيارة يوم .]على الخط[  .المكتبات الرقمية. مسفرة بنت دخيل اهللا الخثعمي 1.
 &= http://www.informatics. gov.sa/ informatics/enssib/magazin/ modules.php-name=sections&op:التـالي    

ARTID=102.HTM                                                                                                                                                                                          
  .المرجع السابق. الرقمية مفاهيم أساسية في المكتبات. الرحمن عبد ،فراج .2 

  .77-76ص  .المرجع السابق .طاشور، محمد3. 

http://www.informatics
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  .1"ة واقتصادية جلمهور من املستفيدينتوفريها بطريقة سهلستمراريتها وانسياا و ا
 ما هي إال فضاء واسع للمعلومات يف شكل آخـر غـري             ،عموما نقول أن املكتبة الرقمية    و 

موضوعة إما على وسائط     أي أن معلوماا مرقمنة و     ،ما هو معنوي  ترتبط مبا هو مادي و    تقليدي،  
 من قبل   ، مما يوفر وصوال سهال عن بعد ملواردها وخدماا        كترونية أو على الشبكات على اخلط     إل

 ،اتساع جمال تغطيتـها   ، و علوماا، فهي إضافة إىل مشولية م     املستفيدين يف أي مكان ويف أي وقت      
 بالقدرة على التواجد والدميومة يف إتاحة املعلومات        تتصف، فإا   وسهولة اإلطالع على مضامينها   

  مع إمكانية الوصول إىل هذه املوارد عـرب        تقليدية رقميا،  ، إا حتوي متثيال ملا ا من موارد       وتبادهلا
  .شبكات املعلومات احمللية منها والعاملية

        ائـد، ألنـه إضـافة    وهذا النوع من املكتبات البد أن يستثمر بطريقة إجيابية ملا له مـن فو      
إىل احلماية املادية اليت يقدمها للكتب والوثائق، فإنه يتيح معلومات يف كتب مهمة ذات نسخ قليلة                

 احترام مبدأ حقوق امللكيـة      إىل عدد كبري من املستفيدين يف الوقت ذاته، رغم التخوف من عدم           
افظ مكتبة جامعة فرحات عباس أصر      وعموما فإن حم  .  الوعاء، كتابا كان أو مرجعا أو دليال       ملؤلف

 خاصة تلك اليت كانت يف شكل ورقي ومت         ،على احترام حقوق الغري أثناء رقمنة األرصدة الوثائقية       
 رقمنة أرصدا على أساس أا مؤمتتـة         على املكتبةقدرة  إذ أشار إىل    ،  الرقميحتويلها إىل الشكل    

  .ادوري موعاتبة حنو التطوير والتحديث الومنظمة، مع طلبه للدعم املتواصل من أجل سري املك

2.3.3.4 
 رقمية أملته جمموعة من الظروف الناجتة عن التغيريات احلاصلة          مكتباتإن التحول إىل إنشاء     

رونية رقمية فـرض    لكت حتول الوثائق من تقليدية إىل إ       أن  إذ ،على مستوى معاجلة املعلومات وبثها    
 قصد خدمة املستفيد وفقا ملـا       ،املكتبات ضرورة متابعة هذه التطورات    قطاع   على القائمني على  

  .حييط ببيئته
     :ا يلين إنشاء املكتبات الرقمية ناتج عم وعليه فإ

v  لاخلدمات وتقدميها بشكل أسرع وأفض احلاجة إىل تطوير.  

                                                
تمر الثاني عشر لالتحاد العربي وقائع المؤ .نحو مكتبة رقمية في دولة االمارات العربية المتحدة. لحافظ إبراهيم، أحمدا .1

-/29/10 ،الشارقة  ".بنى وكفاءات و تقنيات متطورة: المكتبات العربية في مطلع األلفية الثالثة " لومات حولالمعللمكتبات و

  . 281 .ص .2001علم، إ: الشارقة. 01/11/2001
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v  ةجود تقنية مناسبة وبتكاليف مناسبو.  
v  أوعية املعلومات بشكل رقمي ومتاح جتارياًوجود العديد من . 
v  لدى العديد من املستفيدين وتوفرهااإلنترنت انتشار . 

3.3.3.4  

يكمن يف حتسني سبل جتميـع مـصادر املعرفـة          "  إن اهلدف الواسع ملبادرة املكتبة الرقمية     
 :من خالل 1 "اإللكترونيةتلف أشكاهلا  وإتاحة استخدامها بشكل واسع يف خم،وختزينها وتنظيمها

v  ا متوفرة للمستفيد يف أي وقت ومن أي مكان يتوفر  إذ ؛حيادية املوقعمتتاز املكتبة الرقمية بأ 
 .  فيه حاسوب مرتبط بشبكة

v    ا مكتبة رقمية           ال  إذ يئة الدخول املفتوحميكن أن نصف أي جمموعات معلوماتية رقمية بأ ، 
كما يتوجب توفر خصائص البحث     . ما للعامة أو جلمهورها اليت حتدده هي      إمامل تكن مفتوحة    

  .فيهاوالتصفح 
v    تتميز املكتبة الرقمية باحتوائها على مـصادر املعلومـات           حيث ة؛مصادر معلومات متنوع

ة بل تشمل كل مكونـات املعلومـات        ياملعلومات الببليوجرافية أو النص    فال تكتفي ب   ،املختلفة
  .الف أشكاهلاومصادرها على اخت

v    بـني   تعزيز مفهوم املـشاركة يف املـصادر      تبىن املكتبات الرقمية    ت  أين ؛املشاركة يف املصادر 
  .املستفيدين

v  ومات احلديثةلاملع. 
v   الـيت تـؤرق    " ساعات العمـل  " تقضي املكتبة الرقمية على مشكالت      حيث ة؛دائماً متوفر

 أي ،7- 24 وذلك بتبنيهـا مفهـوم       ،د سواء املكتبيني التقليديني واملستفيدين التقليديني على ح     
 .  أسبوعيا سبعة أيامـ وعشرون ساعة يوميا أربعة

  
  

                                                
  متاح على . ]على الخط[.12/02/2006تمت الزيارة يوم  . في البيئة الرقميةاإللكترونيةالمراجع . الزهريبن سعيد سعد 1. 
  http://www.informatics.gov.sa/dl/index.html .:                                            التالي الرابط   

http://www.informatics.gov.sa/dl/index.html
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 Google book عن ميالد مشروعه املكتبـة االفتراضـية   google أعلن 2004ففي اية عام 
Search،      حتتـي ، كما    مليون وعاء مرقمن   15 املستعملني يضع يف متناول كل Gallica "  املكتبـة
  .1 صورة80000   وعاء مرقمن وأكثر من70000 حوايل"مكتبة الوطنية الفرنسيةلل ةالرقمي

4.3.3.4 
      فإن املكتبـة الرقميـة اجلامعيـة        ،إضافة إىل اخلدمات اليت تقدمها املكتبة اجلامعية التقليدية       

  2:تقدم مايلي أنمن شأا 
v  إخل... ت من ناشرين، وجامعات، ومراكز حبوث االتصال مبنتجي املعلوما.  
v                 االتصال بالتلفاز الكابلي احمللي، وميكن للمكتبة أن تقيم حمطة حملية أو أستوديو اتصال عـام

  .بنظام التلفاز الكابلي
v        واملعلوماتية، وشبكات املكتبـات املتاحـة       ةالبيبليوغرافيتسهيالت للربط بكل من اخلدمات   

  .على اخلط املباشر
v        من خالل نظـام االتـصال اخلـاص         ،إصدار الصحف والدوريات احمللية على اخلط املباشر 

  .باملكتبة
v  تمع واجلهات احلكومية األخرىتراسل إلكتروين بني املكتبة واملستفيد وبني أعضاء ا.  

5.3.3.4   
ر يف حق جمموعـات   ينطبق ويتأكد أكثجمموعات املكتبة التقليدية إن أسباب ودواعي تنظيم

كانت جمموعات املكتبة التقليدية توضع على الرفوف وميكن للمـستفيد أن   فإذا ،املكتبة الرقمية
 digital) فإن جمموعات املكتبة الرقمية ليست أكثر من أشـياء رقميـة   ،منظَّمل ت يصل إليها وإن

objectes) ميكنه  ستخدم وال ملا ال يراها    ، احلاسب اآليل  لكتروين يف على واسطة التخزين اإل    متناثرة
 physic)تنظيمـاً ماديـاً   وتنظم جمموعات املكتبة الرقمية إما .التنظيملوصول إليها إال من خالل ا

organization)   ـا،  برجميات نظام املكتبة من التعرف عليهان كِّميأو تنظيمـاً منطقيـاً   وإدار 

organization)  logical(  ،تواحلصول على ما يريد من املعلوما ملستخدم من تصورهاميكن ا.   
                                                

1. BELHIR, LOTFI. Les bibliothèques numériques face aux contraintes techniques. [on ligne ] sur l'URL:  

  http:// solutions –journal du net_ com10601/060130 bibliotheques-numeriques.s.html. 29/01/2006  

 19/02تمت الزيارة يوم  ].على الخط [.البيئة الرقمية وتأثيرها االيجابي والسلبي ودورها في مجتمع المعلومات.  محمد المجيدل  2.

                                          http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2510    :التاليمتاح على الرابط . 2005/

http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2510
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  1:هيتنظيم املكتبات الرقمية بإجياز و وسيتم احلديث هنا عن ثالث أمور مهمة يف

   :أوالً
               يبحـر  نأوهـو    ،خالهلا  من تصنف جمموعات املكتبة الرقمية ليسهل على املستخدم اإلحبار       

األخـص   إىل اخلاص ومن العام إىل   عنه، من جمال موضوعي إىل آخر متفرع     يف اموعات ويتنقل    
يـوي  دتـصنيف    موعات خبطة تصنيف مثل   ا  وتصنف ،حىت جيد ما يبحث عنه من املعلومات      

 وميكـن أن  ،خطة تصنيف أخرى تناسب اموعات   أو التصنيف العشري العاملي أو أي      العشري،
ويـتم  ، )categorizatio (الرمز ويسمى ذلك تبويبا منتصنف اموعات وفق خطة تصنيف خالية 

  .اموعات إما يدوياً بالكامل أو نصف آيل أو آلياً بالكامل تصنيف

   ( Meta data) :ثانياً
، وهذا املـصطلح  تصف بيانات أخرى بيانات، )Meta data (البيانات يعين مصطلح بيانات
 حديثاً يف سياق احلديث عن تنظيم املكتبـات الرقميـة ومـوارد   إال  وإن مل يستخدم ذا املعىن

 فالبيانات . لكن مبسمى الفهرسزمن،يني منذ  إال أنه معروف لدى املكتب، اإللكترونية املعلومات
تصف بيانـات    هي بيانات،عناوين الكتب وغريها، أمساء املؤلفني :منها الفهرس مثلاليت يتكون 

وامليتاداتا عبارة عن بيانات     .) تتكون منها جمموعات املكتبة التقليدية     أوعية املعلومات اليت  (أخرى  
        عد علـى الوصـول إليهـا       وتسا وتوضح عالقاا،  ،تصف مسات وخصائص مصادر املعلومات    

تا أو ما وراء البيانـات أو البيانـات         اامليتاد  وتستخدم .وإدارا واستخدامها بفعالية   ،أو اكتشافها 
 حىت يسهل   اإللكترونيةاملعلومات يف البيئة     مصادر لتنظيم  -ميها بعض املتخصصني   يس اكم-اخللفية

  .استرجاعها واإلفادة منها

    :ثالثاً 
         ـدف   وعلى الـرغم مـن أـا    ،نترنتحث مبثابة كشافات شاملة لإلتعد حمركات الب

اهلدف   هذا  إال أا ال حتقق،اإلنترنتحة من صفحات إىل تكشيف كل كلمة واردة يف كل صف
 ،اإلنترنت من املعلومات املتوافرة على % 80 -60ولكنها تكشف ما يقارب  .الذي يعد مستحيالً

                                                
  .المرجع السابق. المكتبات الرقمية.  مسفرةاهللا الخثعمي،بنت دخيل  1.
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 والعناكب، Robots  منها اإلنسان اآليل،صفحات باستخدام برجمياتالتقوم بذلك آلياً بعد جتميع 

Spiders  ،  وزواحف الويـب Web crawler  .  البحـث  وتعتـرب حمركـات Search Engines          
 طريق ن ع،اإلنترنتعليه من  من األدوات اليت تساعد الباحث يف إجياد كل ما يرغب يف احلصول

موفرة بـذلك    ،ووضع حمتوياا بني يديه    اإلنترنتالبحث يف أعماق املعلومات اهلائلة املوجودة يف        
  .وجمنبة إياه الوقوع يف متاهات البحث ة املناسبةالوقت واجلهد للوصول إىل املعلوم

4.4 
حتدثنا عن استرجاع املعلومات على اخلط املباشر يف الفصل السابق، الـذي تطـور بعـد                

 ليصبح يعـرف بـالولوج املباشـر        ، بعد االنتشار املكثف للشبكات ووسائل نقل املعلومات عن      
 وحبكم انفتاح املكتبات اجلامعية على كل ما ميت لتكنولوجيا االتصال واملعلومـات           للمعلومات،  

  .إن سبل حتصيل املعلومات منها قد تغريت من االسترجاع إىل الوصول أو الولوج، فبصلة

1.4.4 
 الكتـب واـالت     مـن  الينيامل بيبليوغرافياتيح شبكات املعلومات فرص الوصول إىل       تت
 أين متكن املستفيدين من تدقيق املعلومات البيبليوغرافية وحتصيلها وفحص العناوين اجلديدة            ،العاملية

 طرقا متعـددة وإضـافية      اإلنترنتوطلبها من املطابع اجلامعية، كما توفر الشبكات وعلى رأسها          
.هبة االكتشاف وحتد من ضيق الرؤية موإىل، ترابطية تشجع وتدفع ، تفاعليةةبيبليوغرافي 

 املكتبات يف العامل على اختالفها خاصة اجلامعية منـها،          أكرب إىل املباشرحيث يتم الدخول    
، وقد تناسب اعتماد اخلدمات      على املستويات كافة   املعلومات وقواعدمن خالل االرتباط ببنوك     "

 لاإلتـصا كبرية اليت وفرـا وسـائل        ال التسهيالتاملرجعية على أسئلة وطلبات املستفيدين بعد       
  .1"احلديثة
  
  
  

                                                
  .143 .ص .المرجع السابق. جبل الزم مسلم، المالكيم1. 
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1.1.4.4 
تـوفري   " ،املباشر إىل املكتبات أو الوصول املباشر إىل املعلومات على أنـه          الولوجويعرف  

حسب قاموس البنهاوي املوسوعي ملصطلحات     ،  1"مكانيات الوصول إىل الكتب والوثائق    وإتاحة إ 
  .كتبات واملعلوماتامل

 أشهر أمـاكن املعلومـات علـى عمليـة          إىل احلديث يف الوصول     األسلوبويعتمد هذا   
يعازيـة  ميكن البحث فيها بطريقة تفاعلية إ      ،االستجواب املباشر على اخلط لقواعد بيانات حموسبة      

 انا بعيـدة بـآالف    حيث تكون أحي   ،حتاورية عن طريق حمطة طرفية موصولة باحلاسب الرئيسي       
، أين يقصد بالتفاعل والديناميكية والتحاورية هنا قدرة املستفيد على تعديل حبثه            الكيلومترات عنه 

، حىت حيصل على أفـضل النتـائج         وتنقية خمرجاته ومواصلة التخاطب    وتنقيح استفساره األصلي  
  .2املمكنة

2.1.4.4  
، أين شـرعت    بداية الثمانينات إىل  املعلومات  إىل   طرق احلديثة للوصول  تعود بداية ظهور ال   

 إلنـشاء العديد من بنوك وقواعد املعلومات على املستوى العاملي ربط هذه البنوك باحلواسـيب              
 قصد تبادل املعلومات واخلدمات واخلربات املعلوماتية وتسهيل عمليـة   بينها، شبكات مرتبطة فيما  

 ما حنن نعيشه اليوم من أنظمة       إىل ، مث تطورت هذه األنظمة    طريقة مباشرة البحث عن املعلومات ب   
، وهـذا بظهـور     توبنوك املعلوما بني الباحثني واملستفيدين من خدمات هذه الشبكات        تفاعلية  
 .الالحمدودة االتصاالت   إمكاناته من    العامل أمجع مبا تتوفر علي      غطت اليت" ويب "العمالقةالشبكة  

       وصـلنا  ، حيـث  "cyber space"ا واسعا يدعى بالـسيربسبيس   معلوماتياًءإذ أصبحت متثل فض
 بأن العـامل أصـبح      ؛"ماك لوهان " ما تنبأ به الباحث الغريب       إىلمن خالل هذا الفضاء املعلومايت      

  .3 املعلمات وتبادهلاإىل يف جمال الوصول اإللكترونيةيقترب من القرية 

                                                
  .].ت.د.].[ن.د[ :القاهرة .قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات.  عبد العزيز خليفة، شعبان1.

  . 15.ص
  .487.ص .1997دار الشروق، : عمان. المرجع في علم المكتبات والمعلومات .ربحي، مصطفى عليان ، أحمد همشري، عمر2.
دراسة  :اإلنترنتالبحث عن المعلومات في ظل الواقع االفتراضي من خالل شبكة           . بوشارب بولوداني، لزهر، سرسور، مفتاح    3. 

  .100.ص. 2000قسنطينة، : علم المكتبات: مذكرة ليسانس. قسنطينة ـ حالة جامعة منتوري
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   "هـارت "مات على غـرار   به الكثري من اختصاصيي املعلوأ قد تنبإليهعل كل ما أشرنا      ول
الذي اعترب بأن التأليف والنشر سيصبح قابال للبث املباشـر عـن             ،"األمريكية لينوىإجامعة  "من  

  .1 والتسجيلاإلرسال سعر دونطريق الشبكات العاملية وبتكاليف ال تساوي مثن طابع بريدي 

3.1.4.4 
 اليوم أن تصل إىل أي مكتبة جامعية أخرى انطالقا من بوابـات             اجلامعيةوتستطيع املكتبات   

 بنوك املعلومات الصغرى والكـربى      من خالل وإجراء البحث البيبليوغرايف    ،  )Gateway (املعلومات
ت  واملؤسـسا  ، املـؤلفني  ،توكذا فهـارس املخطوطـا    ) www(املتوفرة يف رابط التغطية العاملية      

          إذ ميكـن الوصـول    ... ،  واجلمعيات العلمية، أو حىت النصوص اجلـاهزة للنـشر اإللكتـروين          
ـ       ، اخلط  املباشر   إىل املكتبات عن بعد أو بنوك املعلومات العارضة على                  ت إما عـرب رابـط تلين

  : وأجهزة البث يف املكتبات املتخصصة مثل)www.Gateway( أو عرب ) االتصال الشبكي( 
§ Search Hytelenet . 
§ On line libraries catalogs. 
§ Libweb Keyword Search. 

      واليت تتوفر يف كـل املكتبـات اجلامعيـة         ،  اإلنترنتمات البيبليوغرافية عرب    أو بنوك املعلو  
  .2حتت التصرفيف الدول املتقدمة ومتوفرة خاصة على أقراص متراصة بشكل حر 

ين عرب مواقع ويـب أو شـبكات    متاحة للمستفيد،املكتبات املعنية بالولوج إىل جمموعاا   ف
          خاصـة تلـك املتاحـة       ،، منها ما هو جماين ومنها ما هو باملقابـل         حملية أو على أقراص متراصة    

يات جتديد معلوماـا     وإمكان عائدات مالية تساهم يف استمرارها     مبا يكفل هلا توفري      اإلنترنتعلى  
  . وتطوير خدماا

2.4.4  
 ، عن بعد  تاالتصاال ت يف املكتبات على ضوء تكنولوجيا     لقد تغريت طرق حتصيل املعلوما    

ت فانتقلنا من االسترجاع اليدوي للمعلومات إىل الولوج والدخول املباشر إىل مراكـز املعلومـا             
 هاالجتاحيث أصبح يسري    "، يف املكان ذاته   يالفيزيائ دون عناء احلضور     األخريةواحلصول على هذه    

 املعلومات أكثر من االهتمام جبمع وبناء اموعـات، فقـد بـدأت             إىلحنو توفري سبل الوصول     
                                                

1. Dominique, bande .Internet à la bibliothèque publique d ُinformation. bulletin des bibliothèques de 
France, 1996 .t,41,n°1. p.76 . 

  .352.ص .2001دار الفكر المعاصر، : دمشق  . دراسات في المكتبات والمعلومات.  صوفي، عبد اللطيف. 2
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  كـل  باسـتيعا ونتيجة للظروف االقتصادية أيضا وعدم قدرا على         - املكتبات اجلامعية بالذات  
          املتمثلـة   ،األخـرى  اخلارجيـة    املنافـذ لتفكري يف االجتاه حنو االنفتاح أكثر فأكثر على          با -شيء

 حاجاتـه  وإشـباع  املستفيد إلرضاء وذلك  ، حىت جتار املعلومات   أو األخرىيف املكتبات اجلامعية    
   .1 "ةاملتجددة واملتنوع

 الولوج املباشر   إتاحة إمكانياتل   حو ،خالل سؤالنا حملافظ مكتبة جامعة فرحات عباس       فمن
 أال وهو إتاحة اموعات     اإلطار، ال يتوفر أهم عامل يف هذا         كان جوابه بالنفي، إذ    ،إىل املعلومات 

 كما ال   ،ا املنطلق استنتجنا أن املكتبة ال تتوفر على الربط الشبكي عال التدفق           ذعلى اخلط، ومن ه   
 مع مكتبات جامعيـة     تشابكياافة إىل عدم ارتباطها      إض ،اإلنترنت على موقع على     اآلنتتوفر حلد   

أخرى على اخلط، ما يؤكد غياب مظهر الولوج إىل املعلومات على اخلـط بـاملفهوم الواسـع،                 
  . اليت توفرها املكتبة لعدد حمدود من املستفيديناإلنترنتباستثناء اخلدمة املقدمة من خالل قاعة 

لوصول إىل مصاف املكتبات    ل ،التطور التكنولوجي  بأسباب   تأخذوعليه البد على املكتبة أن      
، ألا بتقاعسها يف أداء أدوارها تؤدي إىل قلـة االحتـرام للمنـاهج              األخرىاجلامعية يف البلدان    

 على اعتبارها بوابة اجلامعة     ،الدراسية باجلامعة ككل، كما تساهم يف تدين املستوى العلمي للطلبة         
  .ملها من جدية عاألخرللمعلومات والوجه 

شاملة،  مبعلومات حديثة، أنية، موضوعية و     فاملكتبة اجلامعية اليوم هي تلك اليت ختدم املستفيد       
تلم حباجياته وفقا ملا جيري يف حميطه من تطورات وتغيريات، ما يفرض علـى املكتبـة موضـوع                  

بالـشكل  و. دراستنا التحكم يف كل ذلك حىت نقول أا تقدم خدمة الولوج املباشر إىل املعلومات 
  .الذي هي عليه اليوم فإا تبقى بعيدة كل البعد عن هذه اخلدمة على األقل على املدى القريب

وحنن ملا نصر على ضرورة توفر خدمة الولوج إىل املعلومات عن بعد يف املكتبات اجلامعية،               
معقولـة،  للمكتبة واملستفيدين، وبوسائل غري مكلفة و      اليت يتيحها    اتاإلمكانفإن ذلك راجع إىل     

  .نظرا للتطورات اليت جتود ا التكنولوجيا يوما بعد يوم
  

  
                                                

. المكتبات ومراكز المعلوماتات في خدمات المعلوم:  الحديثة في الخدمة المرجعية تاإلتجاها. فاضل السامرائي، إيمان. 1
   .74. ص. 1، ع1مج. المجلة العربية للمعلومات



 

 الفصل الرابعالفصل الرابع::المكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدةالمكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدة: : اإلنعكاسات والتأثيراتاإلنعكاسات والتأثيرات
 
 
 
 
 
 
 
 

- 185 - 

1.2.4.4  
 إذ ،اجلامعيـة  املعلومات  للمكتبات    إىل اليت يتيحها الولوج املباشر      تاإلمكانيالقد تعددت    

 تكثيف فـرص احلـصول   ،واألساتذةت العليا أنه ومن دون شك يوفر للطلبة وخاصة فئة الدراسا 
بـة   الطل أفكار هامشية من شأا توسيع      إضافات مع   ،على املعلومات املطلوبة بصفة دقيقة وقياسية     

  .حول املوضوع اجلاري البحث فيه
 منـها   اإلفـادة  املعلومات جعلت فـرص      إىل فحسب النكستر فإن طريقة الوصول املباشر       

 األوىل أنكما . ها يف شكلها التقليدي أو املطبوع مناإلفادةيه فرص تتحسن بالقدر الذي تتضاءل ف 
 اإلفادة تكاليف وفرص    نأ، هذا فضال عن     الثانيةتتناقص تكاليفها بنفس معدالت ارتفاع تكاليف       

 ، التطور والتحسن املستمر   إىل والشبكات يف سبيلها     اإللكترونيةمن املعلومات عن طريق الوسائل      
   .1 التكاليف مع ارتفاع مستمر يفثابتة منها اإلفادةقى فرص  اليت تباألوىلعكس 

2.2.4.4 
اإلفـادة   وإستراتيجية الولوج املباشر إىل املعلومات اإللكترونيةت مصادر املعلومات    لقد غري 

س در املعلومات على أسا   إذ أن خدمات الولوج املباشر تكفل اإلفادة من مصا        ... منها تغيريا جذريا  
ـ  ، ناهيك عن كون الطريقة التفاعلية     الدقة، مبقدار اإلفادة العلمية        تتم ـا تعمـل       اليت ةالتحاوري ـ

  2:ن امليزات نذكر من بينهاعلى حتقيق مجلة م
v   إىل املعلومات وحتميلها وطباعتها بشكل فوري       جإمكان الباحث الولو  ب ف ؛السرعة والشمولية 

تغطية مات املتاحة أثناء عملية الولوج      نية تغطية مجيع حاجاته من مصادر املعلو       مع إمكا  ،ودقيق
  .لةشام

v   وتقـدم  ات، جتهزهـا ويعين أن احلواسيب املترابطة تتلقى املعلوم ؛املرونة والتحديد الفوري ،
 .النتائج بسرعة، إضافة إىل إمكانية التفاعل مع عملية البحث عن املعلومات والولوج إليها

v  أصبح الباحث مع ظهور تقنية االتـصال املباشـر يف غـىن              حيث ؛طة وفاعلية التكلفة  البسا     
     كان عملـه أو سـكنه       إذ مباشرة ومن م    ،عن االنتقال إىل املكتبات واالستفادة من أرصدا      

                                                
  .452 .ص .المرجع السابق. حشمت قاسم. النكستر، ولفرد؛ تر. 1
   .مجلة المكتبات والمعلومات. النشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية.  بطوش، كمال.2
  .51-50. ص. 2002، نطينةقس .1،ع1مج   
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 ،، يتمكن من الولوج إىل املعلومات وبتكلفة أقل من تلك يف الطريقـة اليدويـة              يف سفره أو  
ليتـصفح فهـارس    ،  ه ذهب إىل جامعة كاليفورنيا مثال     باحث أن يتصور لو أن    وللقارئ أو ال  

 وله أن يتصور لو أنه جلس أمام شاشة حاسوبه املرتبطة بشبكة            ، ويبحث يف جمموعاا   مكتبتها
لـه أن   ويلج إىل موقع املكتبة ويتصفح جمموعاـا،         أو أي شبكة مكتبات جامعية،       اإلنترنت

 وكم من الوقت اقتصد؟ وكم من االقتصاد يف التكلفة ربح؟يستنتج كم من اجلهد اختصر؟ 

  3.4.4  
   لقد انعكس الولوج املباشر إىل املكتبات اجلامعية على طريقة عملها وتقـدميها للخـدمات              

ـ  ء عن    املكتبات اجلامعية العاملية اليوم ال تستطيع االستغنا       معظم إىل درجة أن أصبحت     نالعمل ع
  . أصبحت تقدم باعتماد التقنية والشبكات واالتصاالت عن بعدأعماهلا  أكثرألنبعد، 

 1.3.4.4  
 أصبح من الضروري تـسطري إسـتراتيجية       ،مع تبلور عملية الولوج إىل املعلومات وتطورها      

  احلصول على املعلومات لتخدم حبثه وتضع بني يديـه املعلومـات           إمكانياتحث  وخطة تتيح للبا  
ولعل أهم عامل   .  يف وقت واحد بأسرع الطرق وبأقل التكاليف يف اجلهد واملال          ،ية واملتقادمة اآلن

 ، كوا توفر شروط هذه األخـرية      ،اإلنترنتميكن اعتماده لتسطري مثل هذه االستراتيجيات هي        
ا ومرونتها يف الوصول إىل كل أنواع املعلومات أحـدثت ثـورة يف االنتقـال               حيث أا بسرعته  

  . إىل الويبوغرافياتتبالباحثني من استخدام البيبليوغرافيا
داث تغيريات عميقة تسببت عملية ظهور استراتيجيات الولوج إىل املعلومات يف إحأين 

سب بل وأثرت يف مناهج العمل  إذ أا مل تعد تندرج على هامش العمليات فح؛داخل املكتبات
      فاملكتبات مبفهومها التقليدي حتتاج إىل مراجعة عميقة ... ليبه داخل املكتبات التقليديةوأسا

 سواء ، عن بعدتيف خدماا ووظائفها لتتمكن من عملية مسايرة إستراتيجية الولوج إىل املعلوما
 فاملرونة داخل املكتبة .هة جلمهور املستفيدينتعلقت بوظائف املكتبيني أو خبدمات املعلومات املوج

، كما أا تسمح بتأقلم املكتبة وفق أمرا أساسيا يف تطويرها وتنميتهامن حيث سياساا تعترب 
تأثرة حبداثة متطورة جتيب عن االحتياجات املمكتبية املتغريات املختلفة يف سبيل حتقيق خدمات 

ت اليت تكتفي بتقريب مظاهر التكنولوجيا من دون مراجعة ، ومن مثة فاملكتبااملعلومات ومصادرها



 

 الفصل الرابعالفصل الرابع::المكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدةالمكتبة الجامعية والتكنولوجيا الجديدة: : اإلنعكاسات والتأثيراتاإلنعكاسات والتأثيرات
 
 
 
 
 
 
 
 

- 187 - 

والشيء نفسه ينطبق على املهنة املكتبية . 1طرق العمل وأساليبه قد تتجاوزها األحداث بسرعة
كان أن تكون هناك سياسة وإستراتيجية للولوج ا  وهو األمر الذي جيعل من الضرورة مب،واملكتبيني

صل على وظائف جديدة يف األداء ولة تطبيقها حنا انطالقا من حم،معيةإىل املعلومات يف مكتباتنا اجلا
، أولئك الذين سسة األم واملستفيدين من خدماااملكتيب باملكتبة اجلامعية تتماشى وتطلعات املؤ

ينتظرون على عتبة متاهة املعلومات من يرشدهم إىل سبيل تلبية احتياجام منها، حيث سيكون 
، حملل املعلومات، مكتشف املعلوماتلكترونية، ملعلومات، مربمج حاسبات إاملكتيب مصمم نظم ا

مستشار املعلومات، يف مقدمة ركب خم يف صورته اجلديدة هاتهدام املستفيدين حىت يليب حاجا .  

2.3.4.4 
، من إنشائها ت الذي من خالله متر املعلوماتوققلصت تكنولوجيا االتصاالت الرقمية من ال

    ، فقد مكنت املستفيد ليصها لوقت الوصول إىل املعلوماتإضافة إىل تقوإىل االستفادة منها، 
 ةاملائمن احلصول على ما يريده من معلومات يف زمن قياسي يعد بالثواين، إن مل نقل بأجزاء من 

  فأضحى العاملجز اجلغرافية الزمنية والسياسية،تقيده احلواوأصبح املستفيد يف عامل ال . من الثانية
، وتبادل  التواصل فيما بني عناصر أفرادهامبثابة قرية إلكترونية كما يقول ماك لوهان ميكن

املعلومات بني مجيع الشعوب واألمم كما مكنت شبكات االتصاالت الرقمية املستفيد من الوصول 
بحث فيها تصفح حمتوياا يف الوقت نفسه والختلفة مع إمكانية ر إىل األوعية الفكرية املاملباش

    ل االتصال ببنوك املعلومات واملكتبات املوصلة بالبحث املباشر بسهولة ويسر، وذلك من خال
 ،، الرسائل اجلامعيةصول املباشر إىل مقاالت الدوريات العامل، واليت تتيح الوءيف مجيع أحنا

  .2تلف األوعية الفكريةاملنشورات وغري ذلك من خم
وهذا ما يوحي ملكتباتنا أن تقوم على األقل مبهامها كمكتبات تقليدية على أحسن وجه، 
حىت تفقه معىن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا الرقمية، وكيفيات تطبيقها واالستفادة منها مبا يعود 

  .   املكتبية وخاصة اجلامعية منهابالفائدة على املستفيد، باعتباره أهم وأبرز عنصر يف معادلة اخلدمة

                                                
  .52. ص. المرجع السابق. النشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية. بطوش، كمال 1.
قـسنطينة،  . 2ع،  1مـج   . مجلة المكتبـات والمعلومـات     .المكتبة الجامعية وتحديات ثورة التكنولوجيا الرقمية     .  كمال ، بطوش 2.

  .46. ص. 2002
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 ةتتعلق باالنعكاسات والتأثريات اإللكتروافتراضيوخلصنا يف هذا الفصل إىل جمموعة نتائج 
  :على املكتبة اجلامعية جلامعة فرحات عباس بسطيف أين أحصينا مايلي

v  عن بعد، رغم لكترونية ي يسمح للمكتبة بتأديتها بطريقة إ تتأثر اخلدمة املرجعية بالقدر الذمل
 كتوفر املكتبة على اشتراكات يف بعض قواعد اإلطار، ذاتسجيلنا لبعض االجيابيات يف ه
 أما أخصائي .اإللكترونية وتوفرها على بعض من املراجع ،املعلومات والبيانات البيبليوغرافية

ملوضوع املراجع فسجلنا غيابه كلية كما أشرنا سابقا، مما يوجب على املكتبة النظر يف هذا ا
 .ا القسم بني أقسامها األخرىعان ألمهية هذبإم

v   اأما عنموعات فإا تتكون معظمها من أوعية ورقية، مع ، تسجل تأثرا كبريامل األ 
، وتوفرها على اإلنترنت من خالل تتسجيل تقدما بالنسبة للدوريات، وإتاحة املعلوما
تقتىن كمادة مستقلة وإمنا تكون مصاحبة جمموعة من األقراص الضوئية، واليت يف أصلها مل 

 .كتقنية تعمل ا دور النشر، خاصة العاملية منهااملقتناة لألوعية الورقية 

v  كما مل نلحظ تأثريا كبريا على املكتيب من حيث التماشي مع نظرائه يف البلدان األخرى، إذ أن
        قليل، كما الحظنا ذلك املكتبة حبد ذاا ال تتوفر على أخصائيني يف املكتبات إال بعدد

  .يف اجلدول املدرج سابقا
v فقد أتى ،أما تأثري حماوالت املكتبة يف الدخول إىل عامل تكنولوجيا املعلومات على املستفيدين 

ى النظام اآليل املعتمد يف املكتبة إىل التغيري من صورا لدى املستفيد، أين زاد ه، إذ أدبثمار
اجلامعة هي املكتبة، لسهولة احلصول يف  الطالب أول وجهة يقصدها االحترام اجتاهها، وأصبح

  .على حاجياته منها
v  فإن املكتبة املعنية بالدراسة مل تشهد ،وفيما يتعلق بنوع املكتبة من حيث درجات التطور 

لكتروين مع انتفاء األشكال األخرى اإلالشكل تغيريا كبريا، إذ ميكننا القول بأا تسري حنو 
 . من حيث انتقاهلا إىل مكتبة افتراضية أو رقميةكلية؛ 

v   خلدمة إتاحتهاوأخريا فاملكتبة ال تتيح فرصة الولوج إىل جمموعات مكتبات أخرى، مع 
  .ال غريخدماا   كخدمة عامة فقط مناإلنترنت
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خنلص يف هذا الفصل إىل توضيح التحديات اليت البد للمكتبة اجلامعية أن ترفعهـا يف ظـل            
     البيئة اجلديدة للمكتبات واملعلومات، حىت تستغل وسائل وفوائد هذه البيئة علـى أكمـل وجـه     

 مبا يتماشـى واإلفـرازات املتالحقـة        ،يف خدمة األبعاد اليت يأمل القائمون عليها الوصول إليها        
 وهذا حتقيقا حلاجات املستفيدين املتجددة      ومات واالتصاالت على مستوى عاملي،    تكنولوجيا املعل ل

  . وتوزيع املعلومات،وفقا لتجدد تكنولوجيا معاجلة، خزن

1.5  
والـيت فرضـتها التطـورات       - لقد أدى االنتقال باملكتبات اجلامعية إىل البيئة اجلديدة هذه        

     هـي األخـرى       إىل ضرورة توفرهـا    -التكنولوجية على اختالف أنواعها وأشكاهلا وخصائصها     
 ، وعلى مستويات خمتلفة جتعل من خدماا متاحة ألكرب قدر من املـستفيدين  ،على أشكال وأنواع  

 ما يعرف   ، املكتبات اليوم  ااختذ اليت   األشكال ومن بني أهم     ،وتكاد ختلو من اهلفوات واألخطاء      
 واليت تفرض نفسها    ،مسايرة الواقع املعاش للمستفيد    كطريقة فعالة من أجل      ةلكترونياإلبالبوابات  

على الساحة املكتبية للخروج خبدماا إىل العامل اخلارجي وبالتايل عملها كعنصر فعال مثل كـل               
العناصر األخرى اليت تاإللكتروافتراضيةن البيئة كو.       

1.1.5.   
من بني أهم نتائج تطبيـق تقنيـات اإلعـالم اآليل،           للمكتبات   ةلكترونياإل تتعترب البوابا 

        يف احلقل املكتيب، إذ ال تكاد توجـد مكتبـة إال وهلـا موقـع                والشبكات   ، عن بعد  االتصاالت
اا وخدماا املتعددة بتعدد شرائح ومستويات  وهلا تواجد دائم على الشبكة مبجموع  اإلنترنتعلى  

    .املستفيدين منها

1.1.1.5.  
  البوابـات  ،املعلوماتيـة  اليت برزت كمفهوم علـى الـساحة         ةلكترونياإلمن مظاهر البيئة    

 املعلومات مات  خدمزودي للولوج إىل أكرب اًمنفذمتثل إذ  ، اليت تستمد معناها من امسهاةلكترونياإل
وهي موقع ويب يشكل نقطة البداية لالتـصال         "،portalوهي من املصطلح االجنليزي      . العامل يف
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 من وظيفتها كباب مفتوح يطل منه املرء        ةلكترونياإلوقد جاء اسم البوابة      .مبواقع الويب األخرى  
   .1"اإلنترنت هاعلى عامل املعلومات والفعاليات األخرى اليت توفر

ح للمـستفيدين بالوصـول     ــخدمة تسم " بأا   ،ع املكتبيني ميف جمت  البوابات عرفت كما  
 ،اإلنترنتب وفيما يتصل  .ةلكترونياإلاحملتويات الثرية للمكتبات سواء يف صورا املطبوعة أو          ىـإل

واليت هـدفت    ،للبحث فقد مت تبين هذا املصطلح من قبل الشركات الكربى املتوفرة على حمركات           
  ،اإلنترنـت األول على   ل  فضال عن هدفها إىل أن تكون املدخ       إىل تقدمي خدمات أخرى      فيما بعد 

   .2"للمستفيدين منها أو على األقل املدخل األساس
  :أيضا Portailsالبوابات  وتعين

 ما تكون ه كبرية من احملتويات حبيث تصبح أشب كمية عدة نظم إلدارة     أومواقع تستخدم نظم    
 غلب اخلدمات اليت تقـدمها     عن طريقها إىل أ    يستطيع املستفيد الدخول     ،املكتبةلية لتلك   ببوابة ختي

  3 : مكتبه، ومثال ذلك أواملكتبة مباشرة من بيته 
  http://www. lib. berkeley. edu   )بركلي (مكتبة جامعة كاليفورنيا 
        http://infoeagle. bc. edu/libraries                      كلية بوسطن 

حيث  ، هلا وفقا الستخداماا العامة يف احلياة العادية للناس        منوذجيكما ميكن تقدمي تعريف      
 وراء البيانـات   ى تسجيالت مفـصلة ملـا     عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل عل      "،تعرف على أا  

detailed metadata records،  الرابطة الفائقة  وتوفرياإلنترنتتقوم بوصف مصادرLinks    هلـذه
 يف قاعدة البيانات بواسطة الكلمات الدالة      واملستفيد هنا ميكنه االختيار فيما بني البحث       .املصادر

دى واسع من املصطلحات الدالة على هـذا        وهناك م  ،أو تصفح املصادر حتت رؤوس املوضوعات     
 األدلـة املوضـوعية  و ،Directory واألدلـة  ،Virtual libraries االفتراضية مثل املكتبات ،املفهوم

Subject directories،  ةلكترونياإلواألدلة Cyber guides، أدلة املواد املنتقـاة و Clearinghouses، 
                                                

   توحيد  " لندوة الوطنية حولفعاليات ا.  وحتمية تكنولوجيةةضرورة معرفي: بوابات المكتبات الجزائرية. بطوش، كمال1. 
   دار الملكية للطباعة والنشر : الجزائر. 12/2003 /23 -22المنعقدة بالجزائر بين ". اإلجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية   
  .168. ص. 2004والتوزيع،   

  تمت الزيارة يوم ]. على الخط [.البوابات ودورها في اإلفادة من المعلومات المتاحة على اإلنترنت .نعبد الرحمفراج،  2.
  :متاح على الرابط التالي. 13/01/2006   

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
  متاح على. 13/01/2006تمت الزيارة يوم ]. على الخط. [تقنيات المعلومات في المكتبات الرقمية. علي بن شويش، الشويش 3.

  http://www. sun. com/products-n-solutions/edu/whitepapers/pdf/digital_library_toolkit. Pdf :  التالي   الرابط

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




التحديات واألبعادالتحديات واألبعاد: : اندماج المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضيةاندماج المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية:الفصل الخامسالفصل الخامس 
 

 

- 193 - 

 ،or Portals Gateways والبوابات ،Internet Resources Catalogues اإلنترنتفهارس مصادر و
  .1"إخل...،Subject Gateways والبوابات املوضوعية ،Information gateways  بوابات املعلوماتو

املعلوماتيـة  مواقع متحدة تضم جمموعة كبرية من املـصادر          " إذا متثل  ةلكترونياإلفالبوابات  
ومنها البوابـات    ..منظمة يف فهرس موضوعي   ) ..وماتيةامللفات املعل  ،ملتقيات ،مقاالت ،أحداث(

 العموديـة وتتعلـق     توالبوابا ..حمركات البحث  ،األفقية املتعلقة بالنشاطات اإلقطاعية كاحلقوق    
   .2"املالحة اجلوية ،مبجموعات مشتركة مهنية كقطاع النشاطات املتعلقة بالفالحة

2.1.2.5.  
 مـع تطـوير مـستعرض       1994عـام    إىل الوجود    ةلكترونياإلرة البوابات   لقد ظهرت فك  
Netscape navigator، دليال مبواقع الويب املفـضلة لـديهما   "جريي يانغ " و"ديفيد فيلو" إذ أنشأ

جناح هـذا   أتاح  مما   "www" ةلشبكة الويب العاملي  " جريي يانغ "أين أمسياه دليل    ،  حبسب املواضيع 
 لـدعم هـذا الـدليل       الشركاتإىل تشجيع العديد من      -ائدات اليت حققها  إىل جانب الع   -الدليل
والذي قدم الكـثري مـن املزايـا         املعروف عامليا    yahooل هذا الدليل النواة ملوقع      وشكَّ ،ورعايته
ومع  .لكترويناإلخدمة الربيد    ، دفتر العناوين،  التقومي  إىل جانب كونه دليال للمواقع مثل      اإلضافية

ـ اإل يكون املوقع النواة للبوابات      أننته من   كتسب الياهو مكانة أقوى مكَّ    مرور الوقت ا    ةلكتروني
  .3العاملية على الويب

2.1.5 . 
 للمعلومات واملكتبات حبسب نوعية اخلدمة اليت تقدمها وتبعـا          ةلكترونياإلتتعدد البوابات   

تكون واجهة لـشبكة الويـب       نتها من أن  ة، كما تتميز خبصائص فريدة مكَّ     لطريقة البحث املتبع  
  .ضيع اليت يبحث فيها املستفيدينالعاملية، على اختالف املعلومات اليت تقدمها ومشوليتها للموا

  

                                                
  .المرجع السابق . في اإلفادة من المعلومات المتاحة على اإلنترنتالبوابات ودورها. نعبد الرحمفراج،  .1

2. Les portails. [on ligne]. Visiter le 29/01/2006. disponible sur L'URL: 
      http: c. asselin. free. fr/french/webinvisible_spec. htm#rs  

  169. ص.  المرجع السابق. وحتمية تكنولوجيةةضرورة معرفي:  بوابات المكتبات الجزائرية.بطوش، كمال 3.
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1.2.1.5.    
         وان احنـصرت يف جمملـها      م العديد من البوابـات والـيت        وضم شبكة الويب العاملية الي    ت

ألا يف جوهرها    ، عدة أنواع إن مل نقل أشكال      اإلنترنتيف حمركات البحث على الويب ومواقع       
مدى تغطيتها ندرج بعض أهم أشكاهلا      ما هي إال حمركات ختتلف فقط يف نوعية تقدميها للخدمة و          

    1:يف

1.   
 ،املعلومات املوجودة فيها على هدف حمـدد       أين تركز  فيدينتتناول شرائح حمددة من املست     

وقد انبثـق مـن البوابـات        .يوجه للمستثمرين بعضها اآلخر   فبعضها يوجه للمهتمني باحلدائق و    
ـ ، العمودية نوع فرعيةلكترونياإل  Entreprise information portalsل  هو بوابات معلومات العم

 ،التـسعري  ، تتشارك معلومات عن الشركات مثـل امليزانيـة        اليت تدعى بالبوابات املؤسساتية اليت    
  . اخلارجيةو ذلك من خمتلف املصادر الداخلية و،األخبارمعلومات عن الزبائن و ،توقعات البيع

2 .  
هي تشبه بوابات العمل  و،)Business 2 Business( األعمال ختدمتدعى بوابات األعمال اليت 

فا إال أن اخلالف بينهما هو أا تذلل الكثري من العقبات اليت تقف عائقا أمام الزبائن                املشار إليها آن  
  . حول العامل لعقد الصفقات عرب الويب

 التجاري على عكس النوع الثالـث       واملالحظ على النوعني السابقني أما يتميزان بالطابع      
  : املعروف بـو

3.   
مـن أمثلتـها     و ،املواضيع ذات الطابع العام    و ة ومتنوعة من املواد   اليت تقدم جمموعة واسع   و

YAHOO، LYCOS، AMERICAN ON LINE و EXCITE.   
اخلدمات  اليت تقدم مدى واسعاً من Horizontal portails هناك ما يسمى بالبوابات األفقية
ـ  وليس موعة معينة أو حمددة مـن       ،واحملتويات ملدى واسٍع من املستفيدين          سـواء   ،ستفيدينامل

                                                
  . 171.ص.  المرجع السابق. وحتمية تكنولوجيةةضرورة معرفي: بوابات المكتبات الجزائرية .بطوش، كمال 1. 
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ولذلك فإا توصف   ،  Industrie على املستوى اجلغرايف أو املوضوعي أو حىت على مستوى النشاط         
: البوابات على األقل على مخس خصائص هي وتشتمل هذه .بأا أفقية أو عامة يف مداها ونطاقها

وإمكانيـة التـسوق     ،يـة واألدوات املرجع  ،اإلخبارية واملواد ،"بيالو"توفري إمكانية البحث يف     
     واحملادثـة  لكترويناإل االتصال مثل برامج الربيد إمكانات وبعض ،on-line shopping لكترويناإل

لكـثري مـن الـشركات     "Home pages"أن الصفحات الرئيسة أو  واحلقيقة chat. أو الدردشة
ومـن   .مل بالفعل كبوابةأي تع ، حتقق هذا املفهوماإلنترنتتقدمي خدمة  الكربى العاملة يف جمال

   ،Hot Bot Directory،Galaxieودليـل   ،Info mine و، Yahoo: النوع من البوابات أمثلة هذا
  . 1إىل آخره 

2.2.1.5.    
نـذكر  و . متيزها عن باقي مواقع الويب     اليت العديد من اخلدمات     ةلكترونياإلتقدم البوابات    
  2:أمهها من بني
v   إضافة إىل لوحات الرسائل ،احلوار احلي ولكترويناإلالربيد.   
v  تغطية األحداث على مدار الساعةاألخبار العاملية اليومية و .  
v   حمليااألحوال اجلوية السائدة عامليا ومعلومات .  
v  خدمات األعمال الصغريةر األسهم يف البورصات العاملية وأسعا .  
v  الترفيهالرياضة و.   
v  خرائط البلدان.   
v  إضافة إىل إتاحتها لصفحات شخصية جمانية ، العامليلكترويناإليق التسوالتسوق و.   

3.1.5.   
  وتبـث  عـدة مواقـع،    كوا جتمع    ، على تقدمي خدمات هائلة    ةلكترونياإلتعمل البوابات   

  . وحبسب كل اختصاص أو اهتمام، بسهولة ويسر باالستفادة منهايف شكل يسمحمعلوماا 
  

                                                
  . المرجع السابق.البوابات ودورها في اإلفادة من المعلومات المتاحة على اإلنترنت. الرحمن عبد ،فراج .1
  .170. ص.  المرجع السابق. وحتمية تكنولوجيةةضرورة معرفي: ات المكتبات الجزائريةبواب .بطوش، كمال .2
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1.3.1.5.    
 غريها مـن املواقـع      نعتتميزأا   " للمكتبات   ةلكترونياإلمن بني أهم خصائص البوابات      

 واضيعإذ تتيح خدماا املتكاملة الولوج بسهولة وسرعة على أهم امل          ،بدرجة عالية جدا من التنظيم    
   .1"اليت حتظى باهتمام الناس

وأحـوال   ،وأسعار العمالت  ،تقوم بتوفري بعض اخلدمات األخرى مثل املواد اإلخبارية        إذ
اخلدمات اليت حيتاجها  وغريها من ،لكترويناإلوالربيد  ،الطقس ودرجات احلرارة يف البالد املختلفة

وبعـض   .ةيواجهاا الرئيس  علىويقابل ذلك إعالنات ضخمة تبثها البوابات        .معظم املستفيدين 
مث حتولت بعد ذلـك      ، ال غري  ة حمض محركاتك بدأت ،Infoseekمثل   ،حمركات البحث الشهرية  

        إضافة إىل خدمة البحـث عـن املعلومـات         ،تابة كبرية تقدم عديدا من اخلدما     إىل جزء من بو   
 املـصادر املقترحـة املـصنفة       بإتاحةم   حيث أا تقو   ، احملركات واألدلة  جتسري الفجوة فيما بني   و

اليت تسمح للمستفيد بـإجراء   Search facility  إضافة إىل توفرها على إمكانية البحث،موضوعيا
  .2الالزمة عليها استفسارات البحث املختلفة والتعديالت

2.3.1.5.   
 وهـي ختاطـب     ،اإلنترنت متاحة على     للمعلومات كوا  ةلكترونياإلوهي نفسها البوابات    

 وصوال إىل املتخصص    ،سدار من مستفيد عادي إىل باحث و       مستويام   اختالفاملستفيدين على   
إذ تقدم خدمات شاملة مبا فيها اخلدمات الفرعية اليت تكمل خـدمات املعلومـات              ،  يف املكتبات 
  3:ما يلي من أسطرا فيمنها ما هو جماين نعرضه، واليت منها ما يكون مبقابل واألساسية

v    الـة  أي الكلمات الد ، وهي تتيح للمستخدم البحث يف عدد من العناصر  ؛خدمة البحث احلر
  . search engine  لكترويناإلوهذا من خالل بناء الباحث 

                                                
  .168.  المرجع السابق ص. وحتمية تكنولوجيةةضرورة معرفي: بوابات المكتبات الجزائرية .بطوش، كمال .1
  .لمرجع السابقا. البوابات ودورها في اإلفادة من المعلومات المتاحة على اإلنترنت .الرحمن عبد ،فراج 2.
المؤتمر الثاني عـشر لالتحـاد العربـي         وقائع. بوابة عبور المكتبات على اإلنترنت وخدمات المستفيدين منها       . شحاتة، صالح  3.

 8 -5. الـشارقة ".  بنى وكفـاءات وتقنيـات متطـورة      : المكتبات العربية في مطلع األلفية الثالثة     "  للمكتبات والمعلومات حول  
  . 290. ص. 2002 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، :تونس. 2001نوفمبر
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v     ا وإمكانية ختزين         ؛لكترويناإلخدمة العرضوفيها إمكانية عرض غالف األوعية ومستخلصا
  .ى جهاز املستخدم بدون مقابلهاته العروض مباشرة عل

v    من خالهلا ميكن تصفح األوعية مع االحتفاظ حبق التوزيـع وحـق             ؛خدمة التصفح الكامل
 .وهي خدمة مبقابل ،امللكية الفكرية للمؤلف والناشر معا

v  خدمة االتصال العاملي  international Accessمواقـع املكتبـات    وتعين البحث يف عدد من  ؛
  .Z 39. 50 ل الشبكة نفسها باستخدام بروتوكول االتصال املكتيب العاملية من خال

v     ـ اإلخدمة احملادثات  من خالل ،وتكون بني العاملني باملكتبات املتصلة ذه الشبكة   ؛ةلكتروني
 . وجود جمموعات متخصصة تسمح بتداول األفكار والتحاور عن بعد

v     لتوزيع بعرض أوعيتها على شـبكة      وا وهي تسمح لدور النشر      ؛ةلكترونياإلخدمة املنتديات
 .  حيث تسمح ببناء أسواق ختيلية لألوعية املكتبية لصاحل املستفيدين،اإلنترنت

v     لى ثقافات الشعوب ومعاملها الثقافية     تتيح للمستخدم التعرف ع    ؛خدمة نشر الثقافة اإلقليمية
  .جمانيةهي خدمة العاملي، واملستوى هذه الشعوب على السياحية مبا حيسن صورة و
v     وهي خدمة للفنون املوسيقية وعرض ما يدور من نقاشات          ؛خدمة الربامج السمعية والبصرية 

 .  وهي خدمة جمانية،يف املنتديات يف جمال املكتبات يف العامل أمجع دون حواجز املكان والزمان
v    ـ لكترواإلتبادل املـستندات    و لكترويناإل تتيح خدمة الربيد     ؛خدمة املستخدم الشخصية  ،ةني

يئة املواقع   و ، الرسائل على اهلواتف احملمولة    تبادل و ،وتصميم صفحات املعلومات الشخصية   
 . حسب رغبة املستفيدين

v    ا على اهلات       ؛خدمة االستعالم الصويتبالتعـاون   فتزود املستخدمني باملعلومات اليت يطلبو   
فة، مع اقتسام عوائد التكلفـة      ختل يف البلدان امل   االتصاالتاجلهات املسؤولة عن    مع البوابة و  

 . هي مبقابلو
v    اخلاصة بـصورة    االحتياجات تتيح إمكانية إستخدام الشبكة لذوي       ؛خدمة متحدي اإلعاقة 

امبتكرة تكنولوجي.  
v   تتيح للمستفيدين التعرف الواسع على ثقافات الشعوب وكـسر           وهي مبقابل  ؛خدمة الترمجة

 . امليةحواجز اللغة باستخدام قواميس اللغات الع
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v  ؛خدمة نتائج املؤمترات السنويةتتيح جمانيا ت تع مواعيد املؤمترات يف جمال املكتبات وملخصات ب
ا هلذه األوراق ملن    إلكتروني النص الكامل    ى احلصول عل  ة مع إمكاني  ،األوراق العلمية املنشورة  

 . يريدها مبقابل
v    ت من قواعد البيانـات واملعلومـات       تتيح للمستخدم حتميل املعلوما    ؛خدمة استضافة املواقع

 . املتاحة للمكتبات مبقابل
v    للتزويد يف خمتلف   تتيح مبقابل تبادل األوعية فيما بني املكتبات الداعمة          ؛خدمة تبادل األوعية

 . بني املكتبات املشتركة على الشبكة نفسهاأحناء العامل و
v    لـى اإلحـصائيات البيانيـة       تتيح للمستفيدين احلـصول ع     ؛خدمة اإلحصائيات املعلوماتية        

         مما يـساعد املـستفيد يف الوصـول         ،اإلكترونيت املكتبات املشتركة على الشبكة      عن مقتنيا 
 . إىل املعلومات املختلفة يف وقت قياسي

v     وهي خدمة جمانية تتيح للمستفيدين التعرف على آخر أخبار          ؛ةلكترونياإلخدمات النشرات 
 . ويقع يف دائرة املستفيدين  حيث تعرض ما يتم نشره يف الصحف،املكتبات يف العامل

  : هياخلدمات أال و إضافة إىل كل هذه اخلدمات ميكن لبوابة املكتبات أن تدعم أحد أهم 
v     وهي تتم بني العاملني يف قـسم اخلـدمات املرجعيـة             ؛ 1 املكتيب لكترويناإلخدمات احلوار      

 من اخلدمات عايل املواصفات ويدل على الروح اخلدمية العاليـة            ويعترب هذا النوع   ،يف املكتبة 
 . للمكتبيني من أجل خدمة املستفيدين مهما تباعدت املسافات والثقافات

خـدمات االسـتعالمات     ، بعـد  عن تبادل األوعية    كخدماتإضافة إىل خدمات أخرى     
 تتيح للمستخدم إمكانية خدمات املستخدم الشخصية اليت ،خدمة قواعد البيانات عن بعد ،الصوتية
 وخدمة يئة   ،خدمات الرسائل املختلفة على اهلاتف النقال      ، وتبادل املستندات  لكترويناإلالتبادل  

  .املواقع حسب رغبة املستخدم
يف تطـوير املكتبـات اجلامعيـة     تساهم بشكل فعال ،ولعل خدمات بوابات املكتبات هذه  
املكتبة املركزيـة   تأمل أن حتققه    قدمي خدماا، وهذا ما     اجلزائرية إن هي اختذت فعال منها وسيلة لت       

ـ   ، كخطوة أوىل  اإلنترنت على   موقعها إتاحةجلامعة فرحات عباس، من خالل التفكري يف         ة  ومن مث
                                                

متـاح علـى    . 26/12/2005: تمت الزيارة يوم  ]. على الخط . [ي المكتب اإللكترونيخدمات الحوار   . علي بن شويش، الشويش    .1
    artid=15&op=viewarticle&   http: //informatics. gov. sa/magazine/modules. php?name=sections   :  الرابط
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 األجنبية العربية وحىت    ةلكترونياإل على مستويات أكرب عرب البوابات       إتاحتهاملباشرة يف العمل على     
 قـسم االقتنـاء    مسؤول حسب، " SYSTEM D'IST  "فرانكفونيةال، كوكالة اجلامعات األخرى
  .ةباملكتب

 أن الواقع يؤكد أشياء أخرى أكثر ارتباطا بالوضعية احلاليـة         إال وعلى الرغم من كل ما قيل     
 اإلنترنـت  ما يتم الترويج له، فكيف ميكن الوصول إىل حتقيق االندماج يف شبكة            إىلللمكتبة منها   
 البوابة  األساسي يف  العنصر   إنشاء يف   األوىل وهي مل تتجاوز بعد اخلطوط       ةونيلكتراإلعرب البوابات   

 الذي ال يزال يراوح مكانه منذ فترة ليـست          األخري هذا   ؛ ا  اخلاص لكترويناإلواملتمثل يف املوقع    
 هذا املوقع على الشبكة فإن املكتبة سـتجد نفـسها           إتاحة وعلى فرض    .بالقصرية على  أية حال    

 الذي لن يتحقق على أرض الواقع ما مل         األمر وهو   ، ولو قدر ضئيل من رصيدها عربه      حةبإتاملزمة  
 خاصـة إذا     من جمموع الرصيد،    املئة باملئة  الذي تقارب نسبته   و ، رصيدها الورقي أصال   رقمنةيتم  

 ورمبا حىت   ،توسط على املدى امل   األقلعلمنا أن مشروع الرقمنة باملكتبة غري وارد التفكري فيه على           
 على حد قول حمافظ املكتبة الذي أكد لنا أن إدارة مكتبته ال تـزال عـاجزة عـن إدارة                    ،البعيد

 والبشرية مـن جهـة      ،التقنيةاملادية،   نظرا للمتطلبات    ،مشروع ذه الدرجة العالية من اخلطورة     
  .ى عنها لتجنيب املكتبة الدخول يف صراعات هي يف غن، الرقمية من جهة ثانيةالتأليفوحقوق 

مشروع املكتبـة    فإن املكتبة اليت تعجز عن إرساء أوىل اللبنات يف إقامة           ..إذن، واحلال هذه    
، فإا لن تستطيع بكل تأكيد حتقيق هذا الطموح مبوقع لـن يتـيح يف أحـسن                 اإللكتروافتراضية

  .جلهد والتفكري ال يتطلب إنشاءه هذا القدر من اإلكترويناألحوال أكثر من فهرس 

2.5.  
 أهم ما جادت به التكنولوجيا على حقل نشر املعلومات ونقلها، وهو            لكترويناإلميثل النشر   

يف تزويـد وتنميـة     التحدي األكثر تأثريا بالنسبة للمكتبات وخاصة منها اجلامعية، كونه يساهم           
مـن    املتالحقة، مما ميكنـها    املنشوراتة مستمرة وباملوازاة مع      وحتديث جمموعاا بطريق   مقتنياا

املعلومات أوال بأوٍل حال إنتاجها، إضافة إىل تدعيمه فكرة تـشاطر           اطالع املستفيدين منها على     
، حيـث أن املـستفيد      املستفيدين مع التقليل من الكلفة    وتقاسم املنشورات على اخلط بني خمتلف       

ة إليه دون التقيد بكامل املستند وهذا أيضا مـا جيعـل املكتبـات              حيصل إال على ما هو يف حاج      
   .فع من مستوياا مثل هذه التقنية عل خدماا حىت تساهم يف الرإدخالاجلامعية أمام ضرورة 
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1.2.5.   
 تناميا ملحوظا إىل درجة أنه سـاهم حـىت يف التزايـد املـستمر          لكترويناإليعرف النشر   

 حىت أضحى   اإلشهاريونشورات الورقية، من خالل استثمار تقنياته يف النشر الصحفي الورقي           للم
خاصة مع دخوله دائرة املكتبات واجلامعية منها علـى          .املرء ال ميكنه التفريق بني سلبياته وإجيابياته      

  .وجه اخلصوص

1.1.2.5.   
        مبـا تـشمله    املعلومـات  إنتاجق التقنية احلديثة يف     تطبي"  على أنه  لكترويناإليعرف النشر   

االت والصحف  ،   الكتب إلنتاجة أخرى   إلكتروني، وتطبيق وسائل     احلروف باحلاسوب  تنفيذمن  
  .1" ورقياألشكالعلى الرغم من أن املنتوج النهائي هلذه 

 النهائي  املستفيدنقل املعلومات بواسطة احلاسوب من الناشر إىل        "  ويعرف أيضا بأنه عملية   
  .2"مباشرة من خالل شبكة االتصاالت

 لكتـروين اإل املقصود بالنشر     أن املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات     ورد يف 
-Word)  يستطيع فيها كاتب املقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل جتهيز الكلمـات             مرحلة

Processing) ،        لةيف تلـك    حـا متا جبعلـه  الذي يقوم بالتايل   ةلكترونياإلمث يقوم ببثه إىل حمرر ا 
منها مطبوعة   وإمنا ميكن عمل صور    وهذه املقالة ال تنشر    ، للمشتركني يف جملته   ةلكترونياإلالصورة  

  املعلومات التقليدية الورقية عـرب  يعين نشرلكترويناإل ن النشرإ ...املشتركني ذلك إذا طلب أحد
 يف طباعـة املعلومـات وتوزيعهـا        لكترويناإلوبرامج النشر    تقنيات جديدة تستخدم احلاسبات   

  .3ونشرها
 يأيت يف أحد ثالثـة      لكترويناإل  تعريفاً للنشر  أحد أخصائي املعلومات  أورد   ويف هذا السياق  

  :أشكال

                                                
. المجلة العربية للمعلومـات   . استراتيجية االقتناء أم استراتيجية الوصول إلى المكتبات الجامعية       . مصطفى يونس، عبد الرزاق    1.

  . 385. ص. 1981تونس، . 1، ع10مج
. 1ع. بية والثقافة والعلـوم   المنظمة العربية للتر  : وقائع الندوة العربية الثانية للمعلومات    . النشر اإللكتروني . هربرت، يورنبرغ  .2

  .117. ص. 1991
  :متاح على الرابط. 12/02/2006:تمت الزيارة يوم]. على الخط[. اإللكترونيالنشر .  جبريل، بن حسن العريشي.3

       http://informatics. gov. sa/magazine/modules. php?name=Sections&op=viewarticle &artid=14 
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v  احلاسب اآليل لتسهيل إنتاج املواد التقليدية استخدام.  
v  اً عن بعدإلكترونيلومات االتصاالت لتوزيع املع استخدام احلاسب اآليل ونظم. 
v  ةإلكتروني استخدام وسائط ختزين.   

2.1.2.5.   
 ندرجها  ،لكترويناإل واملكتبات حول تقسيمات النشر      اختلف املنظرون وعلماء املعلومات   

  : يف التايل
   نوع من املنشورات األولية على صفحات أو علـى شـكل معلومـات             ؛ أويل إلكترويننشر  . 1

  . ةإلكتروني
  .  ومطبوعإلكتروين يوجد يف شكلني توهو نوع من املنشورا ؛ موازيإلكترويننشر . 2
 ويوجد بشكل خاص يف علـوم الفيزيـاء         ، نوع يسبق النشر العادي    ؛ مسبق إلكترويننشر  . 3

  . والرياضيات والكيمياء
  .  والدوريات على اخلطةلكترونياإلكالكتب  ؛ةإلكترونيإعادة نشر . 4

 تتجه حنو نـوعني   ةلكترونياإل متطورة جعلت املنشورات     دِج و حديثةإال أن ظهور وسائل      
رة بات اجلامعية املتطوتمع وجود نوع واحد يف بعض اهليئات العلمية واملك         ،تاملنشورارئيسيني من   

  1:يف بعض الدول ويتمثل فيما يلي
v    لنصوص املطبوعة واملنـشورة   عن امأخوذةتكون فيه املنشورات و ؛ املـوازي  لكترويناإلالنشر

      وهو يوجد بتوزيـع مركـزي بكثـرة         ،ويوجد إىل جانبها   ،أي أنه ينتج نقال عنها     ، هلا وموازية
     املطبـوع   ،يف جماالت خدمة التقارير والبحوث العلمية اليت تظهر يف الوقـت نفـسه بـشكلني              

      وهـو نـشر مـصغر       ،لالمركـزي  املوازي بالشكل ا   لكترويناإلكما يوجد النشر     .وعلى اخلط 
 ،سـطوانة ممغنطـة أو أسـطوانة فيـديو    ة يصدرها الناشر خمتلفة يف شكل أإلكترونيئل  وسا على

 للقـراء   ةبس وفقا ملدى فائدا بالن    لكترويناإلاملطبوع أو    ،واملكتبات أقدر على اختيار ما يناسبها     
  . وعملها وتعدد مزاياها وكلفتها ويسر استخدامها

v   حتت التصرف على شكلني ،ا صرفاإلكترونيويكون النشر هنا  ؛ اخلالصلكترويناإلالنشر:  

                                                
  . 20 -19. ص. المرجع السابق. ة وانترنت في المكتباتاإللكترونيالمعلومات . صوفي، عبد اللطيف .1
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أو جمموعـة   ، مركزي على حاسـب عـايل القـدرة      إعالممن خالل    ، مباشر على اخلط   -
  . مرتبطة فيما بينها حواسيب 

         ة يـتمكن القـراء مـن شـراءها         إلكترونيعلى أعداد كبرية يف نسخ       مركزي  بتوزيع ال  -
  .  استئجارهاأو

مما يوفر هلا    ،ن املكتبات من استخدامه بيسر وسهولة     وهذا النوع أو الشكل الالمركزي ميكِّ      
رغم املشاكل الـيت     ، ويف مساحة صغرية جدا من حجم املكتبة       قالتعريف خبدماا على أوسع نطا    

 على تـوفري    كتدريب القراء على استخدامها ومحايتها من املفاسد والقدرة        ،ميكن أن تصطدم ا   
   .وقضية الرسوم أو حقوق النشر اليت يطالب ا الناشرون ،األجهزة

3.1.2.5   
 ميكن للمكتبات اجلامعية اسـتثمارها      ، على عدة خصائص ومميزات    لكترويناإليتوفر النشر   

 نعـددها   ،قائصحىت تقدم خدماا إىل اجلهات اليت ختدمها يف شكل جيد وخال من العيوب والن             
  1:فيما يلي

v   لدات بسعر ال يكـاد          القارئ أنحيث   ،قلة التكلفةبوسعه شراء قرص مليزر حيوي مئات ا 
  . يساوي مثن جملد واحد يف الشكل املطبوع

v     لكترويناإل حنو النشر    االجتاهألن   ،رقيوالتخلص من احلجم ال د مـن تـراكم وتكـدس        حي
  . اموعات الورقية وكثرا

v  إذ ميكن وضع حمتويات     ،ملكتبات وخاصة منها الكبرية كاملكتبات اجلامعية      يف ا  ، املساحة توفري
 املساحة اليت يتطلبها حجم تلك املكتبة       إىل ال حتتاج    األقراصمكتبة على قرص أو جمموعة من       

  . يف شكله الورقي
v     االستجابة   له القدرة والسرعة يف    اآليلن توظيف احلاسب    أل ، البحوث وإثراءالسرعة والدقة 

مما يتيح  ،  لكترويناإل أو باملفهوم يف حمتوى الوعاء       املواضيعسواء بالكلمات أو     ، البحث ألوامر
   ...واألطالسسهولة البحث خاصة يف الكتب املوسوعية واملعاجم 

                                                
دار الثقافة العلمية،   : القاهرة. ةاإللكترونيومصادر المعلومات   : النشر اإللكتروني . عبد الهادي، محمد فتحي، أبو السعود، إبراهيم       .1

  .15 -12. ص. 2003
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v    جانب النص مما يتيح فاعلية أكرب خاصة يف أغـراض التعلـيم             إىل ،دمج الصوت والصورة    
  . اتعن بعد وتعليم اللغ

v  ـ وتعرف بال،إضافة التعليقات:"Book Mark"،  شمبثابة هواموهي  ، عند احلاجةإليهايرجع 
 يـشاء   هولة تسوية شكل الكتاب كمـا     وفائدا التعديل وس   ، حنوه أوللكتاب بقلم رصاص    

  . القارئ
v   ةلكترونياإل مباشرة من املادة     ةاملاد وتنصيص ونقل    شتقاقمكانية ا  أي إ  ،التضمني والتنصيص 

  . اب والباحثني والقراءتدون عناء النقل والنسخ اليدوي مما يوفر جهد الكُ
v  الـذي   )اليدوي(  املنشورة على عكس املطبوع    املادةمن حيث يسر ومرونة تعديل       ،التعديل

 تغيري أو تعـديل     األمر يف حالة تطلب     ،طباعة ونشر الكتاب ككل    عادة إ الناشر يفرض على 
  . بعض املعلومات

v    حيث أن النسخة الواحدة تصل إىل ماليني القراء عرب          ،للمؤلف والناشر االقتصادية  اجلدوى 
د مكانية القضاء على حواجز الزمان واملكان واحلـدو        بأقل تكلفة وجهد مع إ     اإلنترنتشبكة  

  . اجلغرافية والرقابة وما شاها
  1: كما يليلكترويناإلشارة إىل بعض من مميزات النشر كما ميكن اإل

v  وصورية ،ةنصي ،الوثيقة بأشكال متعددة صوتية ية جتميعإمكان.  
v  ةلكترونياإلوالعايل لكم كبري من الوثائق  إمكانية اإلنتاج السريع.   
v  ا ومن ا تضل الوثيقة األصلية علىاملمكن أن تضيف حتسني وتعديل عليهجود.  
v  يف درجة الثقة والضبطقد يطرح مشكلة  ،وإعادة استخدام البيانات إمكانية التعديل والتجديد . 
v  إمكانية التوزيع السريع للوثيقة بشكل سريع ويف أي مكان.  
v  حلقوق الفكرية وتطبيق قوانني اإليداعوتطبيق ا صعوبة حتديد. 

  
  

                                                
    ومستقبل النشر  الكتاب: استرجاع الوثائق واتجاهات تقنيات حفظ واإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات.  شحاذة الخوري، هاني1.
 .المرجع السابق. اإللكتروني  
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2.2.5 
 املكتبات اجلامعية مبنئ    رة، وليس  كل جماالت احلياة املعاص    ةلكترونياإل تاملنشورالقد غزت   

ـ    ، من طـرق النـشر      جديد  وجدت نفسها أمام نوع     حيث التغريات، ههذعن          دها  إن مل تعتم
يف توصيل معلوماا إىل املستفيدين فستبقى خدماا مبتورة ومنقوصة، خاصة مـع التطـورات              

خاصة منها ما تعلق    و،  التكنولوجية املتالحقة اليت ألقت بظالهلا مباشرة على كل مناشط املكتبات         
  . بنشر وتوزيع املعلومات

حمافظها وسـائر   وهذا ما مل تعمل به مكتبة جامعة فرحات عباس بسطيف كما أقر بذلك              
 وحتدياتـه   لكتـروين اإللفضاءات للنشر   ها  املسؤولني اآلخرين باملكتبة، ففي سؤال حول امتالك      

ي م بالنشر بتاتا، سواء تعلق األمر بالتقليد      ، تبني أا ال تقو    كتبةبالنسبة للمجموعات التقليدية بامل   
  يف تبين مشاريع ملثل هذا النوع من أنواع بث وتوزيـع املعلومـات       األمل، مع   لكترويناإلمنه أو   

خدمـة   وهذا راجع إىل كون املكتبة تتعامل أكثر مع جمموعات ورقية ال يتطلب بثهـا                مستقبال،
 حمافظ املكتبة الرئيسي من اختـصاص البوابـات    هذه، اليت تبقى على حد تعبري لكترويناإلالنشر  

  . للمعلوماتلكترويناإل، لتوفرها على مقومات التوزيع ةلكترونياإلوشبكات املعلومات 
ـ      إلكترونينشر جمموعاا    مكاناتإلوإن افتقار املكتبة     دليل علـى عـدم     ا أو عن بعـد، لَ

هذا إذا علمنا أن املكتبات      .ته املتميزة استعدادها لدخول عامل التكنولوجيا الالحمدود مبوارده وتقنيا      
 قـد تعـدت النـشر       األخـرى اجلامعية املسايرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان        

 تـدفق اهلائلـة    املتميزة بقـوة ال    ،لكترويناإلإىل اعتماد تكنولوجيا النشر      الكالسيكي   لكترويناإل
كن أن نتحدث عن انتقـال املكتبـة        كيف مي  فإذن   .للمعلومات ويف كل وقت من دون انقطاع      

      ها حـىت مـن االسـتفادة       ناملركزية جلامعة فرحات عباس إىل بيئة ال متتلك من مقوماا ما ميكِّ           
 اطـالع   إمكاناتيح   يت اإلنترنت وليس هلا موقع على      ؟ ملكتبات أخرى  ةلكترونياإلمن املنشورات   

 ما يؤكد على ضرورة     ؟ى فهارسها على اخلط    وال حىت عل   موعات املتوفرة ا  امستفيديها على   
  .يق ذلك ولو على فترة متتد لسنوات قادمةقالعمل جبدية أكثر مع حتمس وإرادة أكرب لتح
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1.2.2.5.   
نه أصبح يقدم    من حيث أ   ،لعل إدخال التكنولوجيا على النشر هو ما ساعد يف انتشار أمهيته          

 جليلة، خاصة يف جمال اخلدمات الصحفية، كطبع الصحف عن بعد وبث األخبـار أوال               خدمات
  . بأول

 جمموعة املوارد املادية والبشرية اليت تسمح للمـستفيد         ،لكترويناإل النشر   بتكنولوجيا يقصدو
تضم النصوص واإلطارات والصور والرسوم يف مستند واحد يتميـز           الفرد بأن تتوافر لديه ملفات    

ادية والبـشرية يف نظـام النـشر        وتشتمل املوارد امل  . عالية يف مرحليت اإلدخال واإلخراج    جبودة  
 واملودمي   وجهاز املاسح الضوئي   لكترويناإلوالطابعات وبرامج النشر      على احلاسب اآليل   لكترويناإل

  الذي يتيح الوصول إىل العديد من مصادر        والنظام الصويت  ،لتعديل نقل اإلشارات والفاكسيميلي   
  .1 على استخدام تلك التكنولوجياساملعلومات املسموعة وأخريا املستفيد الفرد املتمر

ا لتقبـل    أكثر اسـتعداد    جعله لكترويناإليد مباشرة مع تكنولوجيا النشر      وإن تعامل املستف  
 كما على مستوى التعامل مـع وسـائل         ،على مستوى طرق اإلفادة من مصادر املعلومات      التغيري  

      تعدى ذلـك إىل أن يكـون خـبريا         حيث أصبح أكثر من جمرد مستفيد، ف      جلديدة،  التكنولوجيا ا 
منـابع الـتفكري    وأصبح قادرا على حل املشكالت فرديا حبكـم متكنـه مـن     اآليل، اإلعالميف  

 إذ وفرت له تكنولوجيـا النـشر        كرب نطاق؛  نشر أفكاره وبثها على أ     إمكانات مع   ،االصطناعي
 االطالع على أفكار اآلخرين اليت كانـت        قدرةبري عن أفكاره حبرية مع      لتع ا إمكانات لكترويناإل

   .قريب من املمنوعاتوإىل وقت 
 سبل الوصول إىل منتجات     ورمبا هذا ما يؤكد فعال على املكتبة موضوع الدراسة على إجياد          

مـن    حىت يفيد املستخدم هلـا     نشر من طرف مؤسسات أخرى     ي  ما ، على األقل  لكترويناإلالنشر  
 التكنولوجيا يف الوصول إىل املعلومات املنتجة على مستوى عاملي، مبا يوافق حاجياتـه،              مكاناتإ

ة على شاشات احلواسـيب     إلكتروني أو   ،سواء كانت املعلومات على وسائط مطبوعة على اخلط       
  .املرتبطة مبنابع تلك املنشورات مباشرة

 منها يف املكتبات اجلامعية، حـىت        ضرورة البد  لكترويناإلهلذا نقول إن تكنولوجيا النشر       و
 جياد فضاءً  العلمية العاملية من جهة، وإ     األخبار آخر    واألساتذة من جماراة   ،يتمكن الطلبة، الباحثون  
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يساعد يف النهوض باجلامعة وبالتـايل        والقدرات الفردية من جهة أخرى، مما      األفكار ا لبث واسع 
   .ية اإلقليم الاملسامهة يف التنمية الوطنية وملا

2.2.2.5  
نـذكرها   ،لكترويناإلون يف جمملها نظام النشر       اليت تكَّ  األساسيةيوجد عدد من املكونات     

  1:يفيما يلتباعا 
  تتمتع بقوة جتعلها تتوافـق      أنواليت البد    ،لكترويناإليف النشر    املستخدمة   رمبيوتالكأجهزة  . 1

 .الضخمج نتابيئتها للعمل واإل مع
تبيني العالية فيما يتعلق بأسـلوب       تتسم بقوة الوضوح وال    أنينبغي   ،شاشة العرض الضوئي   .2

 .  ألن ذلك يقدم عونا يف رؤية الصفحة كما ستطبع متاما،العرض
    كتابة النص على لوحة املفاتيح من خـالل         إلعادةغين عن احلاجة     إذ ت  ،آالت املسح الضوئي  . 3

 . حتتويه احلاسب الذي يبين من خالهلا الصفحة مبا إىلكل نبضات كهربية  احملتوى يف شإرسال
 وبدل مجع املـستندات    ،احلروف يعمل مببدأ التعرف البصري على       ،برنامج معاجل الكلمات  . 4
تتعدى العشر ثواين يف مسح      فائقة قد ال   أن يقوم باملهمة بسرعة   جهاز املاسح الضوئي    مكن لِ ي

  .الصفحة الواحدة
 رالكمبيوت بني اإلشكالقوم بترمجة وتفسري  وهي تعمل كحلقة وصل ت   ، الصفحة وصـف ة  لغ. 5

       ظ ويـتم اسـتخدامها    الفأالطابعة يف شكل     إىل   تالبياناحيث يرسل اجلهاز     ،الليزر وطابعة
 ر كمـا    يف الظهو  ظم لغات الوصف وأوهلا   ولعل أشهر ن   ،الشكل الكلي للصفحة   يف تكوين   

  . 1948الذي ظهر سنة " post script"نظام  يف السيطرة هي
 مستندات ذات قوة تبـيني      إنتاجتستطيع   1984 أين ظهرت أول طابعة ليزر عام      ،الطابعات .6

 اليت كانت تقـوم ـا       ةيالطباعوبتوافق مع املهام     ، احلروف أشكالق عريض من    اعالية بنط 
 . آالت اجلمع التصويري

 عن آالت تصوير تقوم بتصوير ونقل املعلومات        وهي عبارة  ، الصفحات أفالمأشكال تصوير   . 7
  .أو األفالم مث تسجل على ورق الربومايد لكترويناإل الشكل إىلمن الشكل العادي 
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3.2.2.5.   
       تتعلـق بـالنص     ، على جمموعة من الربامج يف أداء مهامهـا        لكترويناإلتعتمد أنظمة النشر    

اصر معاجلة حىت يـصبح قابـل للنـشر         توياته وما جيب أن يطبق عليه من عن       من حيث شكله وحم   
   :ا عن بعد، جنملها فيما يليإلكتروني

يـضمن   ،لكتابة اخلطابات والقصص اخلربية واملقاالت األخـرى       ؛برامج معاجلة الكلمات  . 1
روف احلاملرونة من حيث حتريك كتل النصوص إىل األجزاء املختلفة من املستند وإمكانية حمو              

       كما تقوم بتخزين البيانـات اختياريـا إضـافة          ،اإلكترونيوالكلمات والصفحات الكاملة    
 . إىل استخدام التعليقات والتفسريات الصوتية

 الرسوم املختلفة كالرسـوم     إبداعوتستخدم يف    ؛رافيكية ومعاجلتها إنتاج العناصر الغ  برامج   .2
 ...التوضيحية واخلرائط

 وإعـادة قدرة التعديل والتغـيري فيهـا   مع  ، الصورإنتاج ؛ وتعمل على  ة الصور برامج معاجل  .3
 . الصورة مؤثرات خاصة على إىل إضافةتكوينها 

 ألـوان   إىل يقوم مبعاجلة النقط املفردة على الشاشة من حيث حتويلها           ؛ والتلوين الرسمبرامج  . 4
 تـساهم يف الرسـم    التقنيـة فهـذه  ، تأثريات متنوعةإلنتاجمكانية التحكم فيها حمددة مع إ  

 . ة بكل املقاييسإلكترونيباستخدام أداة 
مكانيـة معاجلـة الكلمـات      املواد التوضيحية مـع إ    و تاإلعالنا إلنتاج ؛برامج الرسوم التوضيحية   .5

  .والنصوص
مكانية تزويد هـذه    مع إ  ،حمددة خرائط على الشاشة ملناطق جغرافية       إلنتاج ،برامج اخلرائط  .6

  .غرايف ملدينة أو دولة ماوكفحص التركيب الدمي ،ل وضع ماييانات مناسبة لتحلاخلرائط بب
وبرامج الصور والرسـوم     ،بتجميع العناصر الغرافيكية وتوضيبها    ؛برامج توضيب الصفحات  . 7

انيـة   البي لاألشـكا  تبادل   إىل باإلضافة ، املنفصل للمواد التوضيحية ومعاجلتها    لإلنتاجوذلك  
 إطارمث وضع كل هذه العناصر يف       ،   احلروف أشكال على   إضفاؤها اليت يتم     اخلاصة والتأثريات

   .الورق هائي علىوطباعة هذه الصفحة يف شكلها الن لكترويناإلعملية التوضيب 
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      األخـرى  احلواسـيب    أجهـزة الكمبيوتر من تبادل البيانات مع       نمكِّت ؛برامج االتصاالت  .8
ففي النشر الصحفي مثال تطبع الـصحيفة يف مكـان           ،امع ضمان السرعة يف نقلها واستقباهل     

  .1عرب العامل اخلط سواء يف الدولة الواحدة أو  علىطباعية مراكز إىلمعني مث توزع عن بعد 

 يعترب حافزا مهما بالنـسبة للمكتبـات        لكترويناإل النشر   أنظمةوعموما فإن اعتماد برامج     
ل هذه  سه حيث ت  ، والتجارب ومركزا لنشر املعرفة    والدراسات للبحث   اًأا مكان   حبكم ،اجلامعية
 بني  األحباثربامج عمل بعض املتخصصني يف اهلندسة وحبوث الفيزياء التركيبية وتبادل           ال أوالنظم  

 اوتـداوهل  يف عمل جمـالت اجلامعـة        لكترويناإل  النشر كما يساهم . متباعدةالطلبة يف جامعات    
        كانية االطالع عليها وتوفري أسـعار الطبـع والنـشر هلـا      ما مما يوفر الوقت ويزيد من إ      إلكتروني

  .  توزيعهاإىل إضافةيف الشكل العادي 

3.2.5.   
 أرحب للعمل مـن خـالل ظهـور          فضاءً ةلكترونياإللقد وجد القائمون على املنشورات      

ويلها وتداوهلا عن بعد، ممـا أتـاح للنـشر          املنشورات الرقمية وازدياد تداوهلا، حبكم سهولة حت      
  .وتوزيع للمعلومات  أن يكون كمصدر مهم ملعاجلة، تداول، نشرلكترويناإل

1.3.2.5.   
فهو يـساهم يف عمليـة       ، من بني أهم مظاهر تكنولوجيا املعلومات      لكترويناإليعد النشر   

 ، املعلومـات  إنتاجا معتمدا يف ذلك على تطبيق التقنية احلديثة يف          لكترونيإتأليف وبث املعلومات    
مبا توفره   ،الورقية للمعلومات كظاهرة بديلة للمصادر      ةلكترونياإلحيث كثر احلديث عن املصادر      

 املتاحة عرب شبكات املعلومـات      ةلكترونياإلالتجول حبرية ضمن املصادر     مكانيات  من إ مستفيد  لل
   .2ؤلف باملستفيد مباشرة اليت تربط امل

       ، املكتبـات اجلامعيـة    ةم تلعب دورا هاما يف حيـا      ووال شك أن تكنولوجيا املعلومات الي      
 ، الوسائل الالزمة لتسهيل عملية احلصول على املعلومات وتبادهلـا         إتاحة تعمل على    أامن حيث   

 هذه التكنولوجيا بـني تقنيـتني       حيث تزاوج  ، منها بسرعة وفعالية   ناملستفيديوجعلها يف متناول    

                                                
  . 41 -35. ص. المرجع السابق .ي، محمد فتحي، أبو السعود، إبراهيمعبد الهاد 1.
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 توصيل واسترجاع املعلومات عرب     تقنيةوثانيهما   ، للمعلومات اآليلأوهلما تقنية التخزين     ،حديثتني
ة تـضم معلومـات     إلكتروني عرب وسائط ومصادر     إلكتروينوهي يف جمملها عملية نشر      . 1املكان  
 ،ن صح التعبري  نا يف عصر ما بعد السرعة إ      وحي بأن مما ي  ،ة تعرب عن احمليط العام للمعلومات     إلكتروني
 للمعلومات قد خلقت جوا ال ميكن ادراكه        ةلكترونياإل واملصادر   لكترويناإل تقنية النشر    أنحيث  

وسائط غري معروفة    من    وحينها جند أنفسنا بني جديد نريد معرفته وكم هائل         ، انغمسنا فيه  إذا إال
 مبعرفة كيفية اسـتثمار الـشيء       إالالقدرة على التحصيل     يولد لدينا نوعا من عدم        مما ،بالنسبة لنا 

مث بعد ذلك استثمار معرفتنـا بـه يف          ، بالشيء املعرفة باعتمادنا على    يتأتىوذلك   ،الذي استوقفنا 
 مبا يوايف ميلنا وحاجاتنا وحجم الوقت الذي منلكه من بني       ءاالنتقاطريق    من املنشورات عن   اإلفادة

  بشكل مبوب علـى حنـوٍ      ةلكترونياإلعلى الوسائط     وختزينها ،باشرتلك املنشورات على اخلط امل    
ير وبالتايل يتوفَّ ،أخرىمع متابعة أخر املنشورات من ناحية   يف وقت احلاجة  إليهان من الرجوع    كِّم

 وبني ما خنزنه مـن      ،ا على اخلط  إلكتروني لنا عامل تقييم الوقت يف االستخدام بني ما يبث وينشر         
   .لوسائط املتوفرة لدينا على اآلخرحني 

 إنتـاج  قد ساهم بقسط وافر يف لكترويناإل النشر وهي كون   أخرى نقطة   أن نشري إىل  بقي  
 والولـوج   حلصول على املعلومات   من سرعة ا   أكثرن  ومن مث مكَّ   للمعلومات،   ةلكترونياإلاملصادر  

كـل  إىل  فرص الوصـول    ن املصادر املعلوماتية اليوم تعددت وتنوعت مبا يتيح للمستفيد          ، أل إليها
   .خصائصها وجماالا،  أنواعها،علومات وان تنوعت أشكاهلااحتياجاته من امل

2.3.2.5.   
   2:انطالقا من كيفيات ووسائل وصول املعلومات املنشورة إلينا نستنتج أا تقسم إىل

القدميـة واحلديثـة    املغناطيـسية    التخزينسائط   و ل أنواع وتشمل ك  ؛ةإلكترونيمنتجات   .1
   .. وحمطات مرجعيةاألعاب،  تربويةابراجم ،وقد تكون حمتوياا كتبا . املرنةكاألقراص

وقد  . استخداما حاليااألكثر وهي DVD وCD-ROM وتشمل أقراص   ؛منتجات رقمية ضوئية  . 2
 املعتمد على   لكترويناإل النشر    تفي مبتطلبات  ألا ،سنة خلت وال تزال    20.ـأثبتت جناحها ل  

قد إىل الشبكات بكل أنواعها      األقراصولعل التحول من    .  والغزارة والسرعة الفائقة   الضخامة
                                                

  . 45. ص. المرجع السابق.  الجزائرية وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعيةاإللكترونيالنشر  .بطوش، كمال .1
  مجلة . لمحة تاريخية، ضبط لغوي، ووجهة نظر:  الرقمي واالفتراضياإللكترونيالسيبارنيتيك والنشر . عين حجر، زهير 2.
  . 98 -97. ص. 2005قسنطينة، . 2ع، 2مج. المكتبات والمعلومات  
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بات حديثة مـن بينـها   ت وظهرت بذلك عدة مك املكتبات على   لكترويناإلر  تأثري النش زاد يف   
  . واملكتبة الرقميةاضيةاملكتبة االفتر

 ،وهي كل أنواع اخلدمات من خالل شبكات املعلومات        ؛ اخلط املباشر  ة على يمنتجات خدمِ . 3
 .  وخدمات املعلومات املرجعيةاأللعابخدمات  ،نقل خدمات الدوريات

 من طرف   1988 نشر عرب الشبكة العنكبوتية منذ ابتكارها سنة      كل ما    ؛املنتجات االفتراضية  .4
 كل العـامل يف سـنة  ارها يف  وانفجROBERT CAILLIAYو  TIM BERNERS LEEالباحثني 

  ."CYBER SPACE" أطلق عليه إىل غاية اليوم حيث أصبحت فضاًء 1994
  :  عامة يفلكترويناإل النشر توإمجاال ميكن حصر منتجا

   HYPERTEXT      النصوص الفائقة. 1
 HYPERMEDIA   الفائقة   الوسائط. 2
  MULTIMEDIA    الوسائط املتعددة. 3

  .نا إليها بالتفصيلواليت سبق وأن أشر

3.3.2.5.   
   1:لكترويناإل النشر إىلمخس طرق موصلة " KIST"حيدد 

  .املستفيدينإىل طريق نشر قواعد البيانات على اخلط املباشر من احلاسبات املركزية . 1
 . مستفيدين النتائج على وسائط التخزين وتقدميها للوإخراجاحلاسبات املصغرة . 2
املعلومات  حيث يتم احلصول على    ،املباشر غري   لكترويناإل أو الضوء    لكترويناإلطريق البصر   . 3

 .  البصرية املدجمةاألقراصا من إلكتروني ةاملنشور
  .لكترويناإليفتح الطريق للنشر هو ما  و،Desk topطريق النشر املكتيب . 4
حيث يتم إعادة بناء النشر املطبوع كلية من خالل "Print publishing " املطبوعالنشرطريق . 5

  . والطباعة احملوسبةاآليلتكنولوجيا التنضيد 

 ميثلـه بالنـسبة      بالنسبة للجامعات وما ميكـن أن      لكترويناإل ندرج دور النشر     األخريويف  
 كتـروين لاإل املكتبات اجلامعية القيام باجناز مشاريع تتمثل يف النشر          بإمكانإذ  للرسائل اجلامعية،   

        متوفر عكس ما هو ينـشر يف شـكل كتـب           الفكري  ا اإلنتاج    كون أن هذ   ،للرسائل اجلامعية 
                                                

  . 25. ص. المرجع السابق. شريف كامل، شاهين1. 
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 واستعماهلا كوا وثيقة علمية هـو       اجلامعيةتداول الرسائل    فإن   أخرىومن ناحية   . . دوريات أو
 وبثها  دمييةاألكا األعمال هلذه   لكترويناإلوهلذا فإن النشر     ، كثرية ألسباباستعمال ضعيف وحمدود    

       ووضـعها يف متنـاول كـل        األعمالللتعريف ذه    طريقةميثل أحسن    اإلنترنتبواسطة شبكة   
  .إليهايف حاجة  من

 إمكانـات و ، وبرجميات ،وباستطاعة املكتبات اجلامعية ملا تتوفر عليه من أجهزة حواسيب         
   1:على أرض الواقع عن طريق بشرية أن جتسد هذا املشروع

v   مبدى أمهية هذه    وحتسيسهماستعمال تكنولوجيا املعلومات     ة الدراسات العليا على   تكوين طلب 
  . األولويةالتقنية من خالل إعطائها 

v  اجلامعي  اإليداع قانون   إطارحيث تلزم املكتبة اجلامعية يف       ، اجلامعي للرسائل اجلامعية   اإليداع 
وبعـدها   ،النسخ املطبوعـة   جانب   إىل لكترويناإل رسالته يف الشكل     بإيداعصاحب الرسالة   

 الرسالة إما بثـا     ثِّبِب من الطالب صاحب الرسالة أن ميضي على وثيقة يسمح هلا فيها             بتطال
   .اإلنترنتضيقا على شبكة اجلامعة وموقعها أو بثا واسعا على شبكة 

 اإلكترونيحيث أصبحت تنشر     ،اليومولعلنا نالحظ مدى ازدياد االهتمام بالرسائل اجلامعية        
 من شأا إفادة اتمـع احمللـي        ؛ ملا حتتويه من دراسات آنية     ، بشكل موسع  اإلنترنتى شبكة   عل

 ما يفرض على مكتبة جامعـة       ،للجامعة اليت ينتمي إليها صاحب الرسالة أو اتمع العاملي بأكمله         
      مـا يـتم اجنـازه        على اخلـط    عباس بسطيف أن تستثمر وسائل البيئة الرقمية يف نشر         فرحات

          ورسائل جامعية على مستوى اجلامعة اليت تنتمي إليهـا، وتلـك الـيت تـستقبلها                من مذكرات 
، ما يؤكـد دائمـا   اإلنترنت هذه األخرية على شبكة    قعمن جامعات أخرى، وهذا من خالل موا      

ء ، الـشي  اإلنترنتعلى ما تطرقنا إليه سابقا فيما يتعلق بضرورة وجود موقع للمكتبة على شبكة              
 يعود باملنفعة   ،الذي يؤدي بدوره إىل إتاحة الفرصة للمكتبة يف االنضمام إىل أي تشكيل تشابكي            

على املكتبة ذاا، وملا ال على املكتبات اجلامعية اجلزائرية األخرى من خالل أخد جترا كمثـال                
  . حيتدا به على املستوى الوطين

  
  

                                                
  .76 -75. ص. المرجع السابق .لخضرفردي،  1.
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3.5.   
 اليوم الذي صدقت فيه تنبؤات العلماء واملهتمني بقطاع املعلومات من حيث تغـري              أتىلقد  

كتوقعات  ، االتصاالت حبكم ضرورة مسايرة تكنولوجيا    ، وتعدد خدماا  ،شكل املكتبات وتنوعها  
  . ان وغريهمالنكستر وماك لوه

نكستر قدُ عبّد وأصبح يعج بآالف      الذي كثريا ما حتدث عنه ال      ،فها هو الطريق إىل املستقبل    
حنن نقترب من اليوم    "فقد قال النكستر يوما ما       ،املاليني من الناس طاليب املعلومات واملتلهفني هلا      

   عشرة اليت تتكون من غرفة صغرية مساحتها      ،الذي ميكن أن تكون فيه مكتبات املستقبل العظيمة       
ومعدات التوصـيل الـسلكي      ،إلكتروينفذ  سوى من أقدام مربعة ال حتتوي على أي شيء         )10(

املكتبات على هذا الـشكل ألـا تـستمتع بالوسـائل           سوف تكون مجيع    ومستقبال   .األخرى
   .1" للوصول إىل املعلوماتةلكترونياإل

 بل  إلكتروين املكتبة مستقبال سيكون أكثر منه        شكل قد اعترب بأن   " SD.NEILL" أنكما   
 أن مجيع املكتبات اجلامعية واملكتبـات العامـة         "نيل"  توقع 2010 فبحلول عام    ، معقدا منطا يتخذ
  املعلومات عرب اخلط املباشـر للحـصول علـى         إىلسوف تفتح أبواا باان للوصول       ،الكبرية

 ورمبا هذا ما نالحظ بوادره اليوم على أرض الواقع، خاصة علـى مـستوى               .2اخلدمات املكتبية 
جعلت من التكنولوجيات االتصالية احلديثة وسيلة للمحافظـة        املكتبات ذات الصيت العاملي اليت      

  .على مكانتها عامليا، مع اقتداء عدة مكتبات أخرى ا لنجاح جتربتها ميدانيا
 إلكتـروين فاملكتبات اليوم تسري يف طريق جمتمع املعلومات املبين على الرقمية وكل ما هو               

 املتطورة من الوسائل االتـصالية      األشكالهذه   أن تتوفر على     األخريةهذه   وعلى .اخلطمتاح على   
من حيث تصديها    ،حركة سري بيانات اتمع املعلومايت اجلديد     وحوامل املعلومات حىت ال تتعثر يف       

    مث تبنيها مبدأ املـشاركة     ،   ملعاجلة املعلومات وحتليلها   اً حديثة ونظم  وتبين أشكاال  ،للتحديات هذه 
    ين  على حظوظها يف اعتالء مقدمـة املـار        بقي مصادر للتمويل ت   مايت حىت تضمن  يف السوق املعلو  

وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي       .يف طريق املعلومات السريع حنو اتمع املعلومايت اإلعالمي العاملي        
   .من عناصر

                                                
  . 41. ص. 1989. 3، ع10مج. المجلة العربية للمعلومات. تكنولوجيا المعلومات ومكتبات المستقبل. محمود الهوش، أبو بكر .1

  .41. ص. المرجع نفسه 2.
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1.3.5.   
 تكنولوجيات االتصاالت واملعلومـات     إلفرازاتة أولية   إن بروز جمتمع املعلومات كخالص    

ري والتطويع يف نشاطاا مبا يتماشى ومظاهر       يقد ألزم املكتبات بضرورة التغ     ،يف الساحة املعلوماتية  
أين ال ميكن اليـوم تمـع       "  ،اإللكتروافتراضيةف نشاطات البيئة    اطرأحد أ  كوا   ،اتمعهذا  

التغريات اهلامة أفضل استغالال إن مل يهتم بدور التنشيط يف هذه البيئة            املكتبات الدويل أن يستغل     
   .1"التحتية اجلديدة للمعلومات

ن من الوقوف أمام التحديات     مكِّ ي ،التحتية اجلديدة للمعلومات   ولعل دور التنشيط يف البنية    
وحتديات وسائط   ،تصاليةاال بينها التحديات    واليت من  ،املختلفة اليت تواجه املكتبات اجلامعية اليوم     

  :ولغات نقلها وتداوهلا ،املعلوماتخزن 

1.1.3.5.   
  : وتشمل

v      ولعـل   ، اليت من خالهلا يتم الربط بني خمتلف املكتبـات         ،وسائل نقل املعلومات عن بعد
كوـا   ، هي أهم مظهر من بني املظاهر االتصالية اليت ال بد على املكتبـات امتالكهـا               اإلنترنت

 فائقة ال غىن عنها للبحث العلمي يف املكتبات اجلامعية بسبب اخلدمات الكبرية     أمهيةأصبحت ذات   
 تعمل على تقدمي معلومات     ألاوتقدم فوائد مجة للمكتبة      ...2املتجددة والسريعة  ،احلديثة ،املتنوعة

مستفيدين عـرب    وكذا تقدمي معلومات لل    ،عن تنظيم املكتبة ومصاحلها وخدماا ونظامها الداخلي      
حث يف قواعـد املعلومـات       وتسهيل الب  ، اخلارجية عن املكتبة   نظام القوائم من مصادر املعلومات    

 مـع تقـدمي     ،فضال عن الفهـارس    البيبليوغرافية املوجودة على الشبكة آلالف املكتبات يف العامل       
املطلوبة  لفاتخدمات متخصصة موعات الباحثني املتخصصني ذوي االهتمام املشترك وحتويل امل         

        وغريهـا   لكتـروين اإلإىل جانب تقدمي اخلدمات التفاعليـة والربيـد          ، احلواسيب الشخصية  إىل
  .3من اخلدمات

                                                
. 1995تونس، . 1، ع16مج. ومـات المجلة العربية للمعل. انشأتها، مستقبلها، قضاياه: نظرة شاملة على اإلنترنت  . سولين، الي  1. 

  . 95-94. ص
  . 124. ص. المرجع السابق. المكتبات في مجتمع المعلومات. صوفي، عبد اللطيف 2.
  . 125 -124. ص. المرجع نفسه 3.
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    كخدمـة   إتاحتـه  جتاري هذا الوافد اجلديد وأن تعمل على         أنوهذا ما حيتم على املكتبة       
  . من جانب اخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين منها

ناه على مسؤويل املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بـسطيف حـول            ففي سؤال طرح  
متوافقـا  ة، كان جوام    ايرا ملظاهر التكنولوجيا اجلديد   التحديات اليت تواجه املكتبة يف سبيل مس      

ب االتصايل التقين   نباجلااملتعلقة   أين اجتمعوا على أن أوىل أهم التحديات هي تلك           ؛إىل حد بعيد  
من خالل عـدم     على وسائل التكنولوجيا، واليت تعاين املكتبة منها بشكل ملحوظ،        املعتمد بدوره   

نبني ذلك مـن خـالل        التقنية واآللية الالزمة،   مكانات، ونقص اإل  توفرها على بنية اتصالية صلبة    
  :اجلدول التايل

   المتوفرة بمكتبة جامعة فرحات عباس المتوفرة بمكتبة جامعة فرحات عباسةةلكترونيلكترونياإلاإلعدد األجهزة عدد األجهزة  :)16 (اجلدول رقماجلدول رقم

  العدد  األجهزة

 60  أجهزة احلواسيب

  20  اإلنترنتأجهزة احلواسيب املرتبطة ب
 20  اآلالت الطابعة

  01  املاسحات الضوئية

  01  آالت النسخ

 )60(ستني  ِبضئيل ألجهزة احلواسيب اليت قدرت      فما نالحظه من هذا اجلدول، هو العدد ال        
     عة فرحـات عبـاس بـسطيف        طالب مسجلني رمسيا جبام    42000 مقابل أكثر من     ،حاسوبا فقط 
 لقاعة ، مبا يف ذلك احلواسيب املخصصة2005 - 2006 للموسم اجلامعي ا وأقسامهاايف خمتلف كلي
 طالب، دون حساب أعـضاء هيئـة التـدريس    700  مبعدل جهاز حاسوب واحد لكل ،الفهارس

، اليت قدرت   اإلنترنتبكة   بش  قلة عدد احلواسيب املرتبطة       إضافة إىل  ،واإلداريني والباحثني الزائرين  
 ما يوضح اختالل التوازن بني العدد اإلمجايل للمستفيدين وعدد احلواسيب          حاسوبا فقط،    20 .بـ

 داخل بيئـة حبجـم البيئـة        ج، اليت تعترب العصب بالنسبة ألي مكتبة جامعية تريد االندما         املتوفرة
 والعمل على توفري على األقـل       ،ساباتوعليه البد على املكتبة إعادة احل     .  العاملية اإللكتروافتراضية

     مبا خيدم أقسامها ويزيد يف قدرة وسيطرة النظـام اآليل املطبـق ـا               ،احلد األدىن من احلواسيب   
 هذا بغض النظر عـن      .قبل التفكري فيما هي بعيدة عنه كل البعد يف املرحلة الراهنة          على أعماهلا،   
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    ال ميكن أن تساهم يف تبين املكتبة ملنـاهج تقنيـة             اليت ،عدد األجهزة األخرى املدرجة يف اجلدول     
حتتوي املكتبة على جهاز واحد     باملاسحات الضوئية اليت     يف أعماهلا على اإلطالق، خاصة ما يتعلق      

دون أن نتطرق لألجهزة األخرى اليت جيب توفرها يف أي مؤسسة تتبىن مشروعات احلوسبة               !فقط
  . باملكتبة أصالفيها، واليت مل نذكرها لعدم توفرها

v    وية والتعليمية الناجحة اليوم هي تلك      التربأصبحت املؤسسة   حيث   ؛حتدي التعليم عن بعد
وهذا ما   ،وعلى نطاق واسع باستخدام التكنولوجيات املتطورة     اليت تقدم خدمات أمشل ملستفيديها      

حبوث علمائهـا   ودروسها و  يف وضع براجمها  "  استخدام هذه األخرية     إىل باملكتبات اجلامعية    حدا
دون ارتبـاط     ومتكني الدارسني من التعليم عن بعـد       ،وأساتذا فوق الشبكات الوطنية والدولية    

 .1"بالزمان أو املكان من أماكن عملهم أو منازهلم 

 دراسية حـول موضـوع      أقسام هذا النوع من التحديات هو مجع عدة         ةإذ من فوائد جمارا   
الـدخول  إىل   إضـافة  ، يف جماله  واألفكار اآلراء وتبادل   يه، حوار مباشر ف   وإجراءواحد عرب العامل    

  .  أقوى مصادر التعليم يف مجيع التخصصات وأحدث املعلومات حوهلاإىلاملباشر 
وطبعا حىت ترفع املكتبة اجلامعية مثل هذا التحدي البد هلا من امتالك بنية اتصالية فعالـة                 

 التعليم أحسنها وتتيحها ملستفيديها برامجن بني   لتنتقي م  ، عرب خمتلف الشبكات   فياملطارومفتوحة  
موضـوع   وهذا أيضا ما الحظنا عدم توفره باملكتبة     .حىت ولو على سبيل االطالع وتنمية املعارف      

عد الفكرة من أساسها عـن أدهـان        ، وب اإلنترنت الفتقارها ملوقع على شبكة      دراستنا كانعكاس 
   على مستوى اهليئات العليا املكلفة مبثل هـذا النـوع          مسؤويل املكتبات اجلامعية يف بالدنا، وحىت       

  .من املكتبات
فمن بني التحديات اليت تعمل املكتبة جمال دراستنا على رفعها كما أفادنا به حمافظها هـو                
العمل على توفري يد عاملة كفأة؛ من اختصاصي معلومات، اختـصاصي مراجـع، ومكتبـيني               

لرسكلة والتأهيل للعدد املتوفر من العاملني باملكتبة، ألن        متخصصني، مع ضرورة التكوين وإعادة ا     
 فـرص التـدريب     إتاحةولعل   .معظمهم يعتمد يف ممارسة نشاطه ومهامه على عامل اخلربة فقط         

 يساهم بقدر كبري يف تنمية      ،من خالل ما تقدمه مراكز املعلومات على اخلط املباشر اليوم         للعاملني،  
   . األسلوبة إن هي اعتمدت كخطوة أوىل على هذا للمكتبارد البشرية وقدرات امل
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 2.1.3.5.   
تعترب الوسائط املتعددة من بني أهم التحديات أمام املكتبات اجلامعيـة يف جمـال ختـزين                 

، إىل درجة جعلـت     لعصر ل مالءمة الوسائل وأكثرها    أنسب اليوم   تعتربحيث   ،املعلومات وتداوهلا 
العلماء واملنظرين يف جمال اإلعالم اآليل واملعلومات يطلقون على العصر الذي نعيش فيه تسميات               

  .الوسائط املتعددةمتنوعة، لعل من أمهها عصر 
 اشتراكات املكتبات يف عدد كبري من الـدوريات         إلغاءومن فوائدها يف املكتبات اجلامعية       

 أتـاح حيـث    . يف بعض أدوات الضبط البيبليوغرايف املطبوعـة       االشتراك إلغاءالورقية فضال عن    
 وبدقة  أكثرهولة   تتم عمليات االختيار بس    أن التزويداستخدام قواعد البيانات الفرضية يف عمليات       

  .1قلة تكلفتهامع أكرب 
كالـدوريات   ،ضف إىل ذلك حتديات أشكال الوسائط املعلوماتية األخرى على اخلـط           

 إذ جيب على املكتبات اجلامعية أن تعمل       . على اخلط  واألطروحات ةلكترونياإل  والكتب ةلكترونياإل
ـ  وذلك من خـالل تطويعهـا وفـق          ، منها ى انتهاج سبل وطرائق واضحة لإلفادة     عل اإمكانا 

 حىت تعمل علـى تقـدمي خـدماا حـسب           ، منها والعلمية  ةاالجتماعي ،ومستويات مستفيديها 
ماحتياجا من بـني     فعاال ا وعنصر اطرف ألن تكون    التأسيسا يساهم بقدر كبري يف      ممم،   وتطلعا 

  .عناصر البنية التحتية اجلديدة للمعلومات هذه
       ، يف هـذا الـشأن      املركزية جلامعة فرحات عبـاس      للمكتبة حيث سجلنا نوعا ما استفاقة    

 واشـتراكها   ،منها ةلكترونياإل خاصة   ،من حيث امتالكها لبعض من الوسائط احلديثة للمعلومات       
جعل فكرة تنميـة املكتبـة   يف بعض قواعد املعلومات البيبليوغرافية منها وذات النص الكامل، مع       

بالوسائط احلديثة املختلفة من بني أهم األولويات اليت تسعى إىل حتقيقها على املـدى القريـب،                
  .حسب ما أفادنا به حمافظ املكتبة

 األجهـزة  مـن    الكايفعلى أساس االفتقار إىل العدد      إال أن واقع املكتبة ال يوحي بذلك،        
 املكتبية، ما يدعو إىل عدم إغفال هـذا         تسواء يف اإلعالم اآليل، أو يف االختصاصا      واملتخصصني  

       مـدة زمنيـة طويلـة     األمـر  باجلانب، وذلك من خالل وضع سياسة ختطيط حمكمة، ولو تطل    
     . والتحكيم ةمن الدراس
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3.1.3.5  
     ملحـا أكثـر     أمرا ، اللغة االجنليزية  اإلطالق ويف مقدمتها على     األجنبية اللغات    إتقان يعد

 بنسبة  اإلنترنتللغة تسيطر ضمن عامل املعلومات و      فيه هذه ا   أصبحتمن أي وقت مضى يف عصر       
خل احلواسيب ويوجد اليوم من يتحدث عن مساع البتكار لغة بسيطة تد      ...90% إىلتصل حوايل   

  . 1لتقوم بعملية الترمجة الفورية من لغة إىل أخرى على اخلط
وإن إدخال تقنيات الترمجة الفورية على شبكات تبادل املعلومات واملكتبات اليوم تعترب أكرب             

 البد هلـا وأن تعمـل علـى املـسامهة           الشأنوحىت تقوم املكتبات بدورها يف هذا        .من ضرورة 
 من منـابع ومـصادر      أكثرلتمكني مستفيديها من اإلفادة      ،ثل هذه الطرق  واملساعدة يف ابتكار م   

  . املعلومات اليت ختدم توجهام وختصصام ومسام
ألحرى اللغة األجنبية أيضا عليها باملسامهة يف ختطيط        ترفع املكتبات حتدي اللغة أو با     وحىت   

 ،واحدة فإنه ينظر بعني واحدة    نه كما يقال من يتكلم اللغة ال      أل ،برامج التكوين املتعلقة ذه اللغات    
وكل ما زاد عن ذلك فهو زيـادة يف وضـوح            ،ومن يتكلم بلغتني فقد حصل على نصاب النظر       

 وهذا ما جيب أن تعمل على توفريه املكتبة من خالل تركيزها على ختـصيص مـن بـني                   ،النظر
  حىت تكتسب أعـدادا مـن املـستفيدين        ،ة وإتقاا جمموعاا ما يعمل على تنمية املعارف اللغوي      

 حـاجز مل القضاء على    احيث يصبح ع   ،يسامهون يف دفعها إىل العمل أكثر ويف تنمية جمموعاا        
 من خالل املسامهة يف البحث والنشر واحلوار يف خمتلف املسائل           ،اللغة حافزا على البحث والتطوير    

  . ملي الذي تنتمي إليه املكتبةمع املعلومات العاتاليت تطرح على مستوى جم
 البد على املكتبة اجلامعية أيـضا أن        ،باإلضافة إىل هذه التحديات األساسية املذكورة أعاله      

تساهم يف مناشط عدة واليت تعترب كتحديات جيب رفعها حىت حتقق هـذه املكتبـات وظيفتـها                 
 وإتاحتها ،يب املستفيدين وتدرت وذلك من خالل مسامهتها يف تكوين أخصائي املعلوما  ،ورسالتها

 ، واملشاركة يف التكتالت املكتبية على املستويات الداخلية واخلارجية        ،لفرص النشر وبث املعلومات   
ـ    ت وإتقان استخداما  ،وتنمية وتطوير اخلدمات املرجعية    ات املعلومـات    وتطبيقـات تكنولوجي

لومات وفقا للتخصصات الـيت      وإقامة قواعد البيانات وبنوك املع     ،واالتصاالت املتجددة باستمرار  
 دون إمهال عامل املستفيد كحلقة ربط بني خدماا وبني العوامل أو املظاهر             ،ختدمها اجلامعة األم  
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 وهذا كله يتأتى من خالل اعتماد املكتبات اجلامعية على مبدأ الرصد التكنولوجي             .املتوالية الظهور 
   .ن أجل التعايش معه بإجيابية وتفاعليةملعرفة متغريات مؤشرات جمتمع املعلومات باستمرار م

2.3.5 
نتائج احلاصلة يف جمال قطاعات املكتبـات       ال للمعلومات نتيجة من     ةلكترونياإل املعاجلة   تعترب
 كوا تقدم من اإلجيابيات ما جيعل العاملني يف قطـاع           ،اليت يوصى بضرورة األخذ ا     واملعلومات

 إضافة إىل أا مظهر مالزم للمظاهر األخرى املتبعة يف حوسبة املكتبـات             ،بات جينحون إليها  املكت
  . وأمتتتها

1.2.3.5.   
 فهـي   ، املعاجلة التقليديـة    وتتميز املعاجلة اآللية للمعلومات بكوا أسرع وأدق كثريا من        

  وتقدم خدمات متطـورة    ، املعلومات انفجارتبة املتزايدة بسبب     التغلب على أعباء املك    تساعد يف 
 جمموعاـا بفـضل ربطهـا       ة فضال عن كوا توسع دائر     ،للعاملني يف املكتبة واملستفيدين منها    

  . 1باخلدمات اخلارجية ومشاركتها يف شبكات حتالف املكتبات
 ؛انات وأوامر داخلية  ويتم هذا من خالل االعتماد على برامج احلاسوب الذي يتوفر على بي           

مبجرد إدخاهلا يقوم بتحليلها وتبويبها وتنظيمها مث ضخها مباشرة إىل الوجهات اليت طلبت تلـك               
وهذا ما ميكن من االختصار يف اجلهد والوقت ألن كل هذه العملية تـتم يف وقـت                  املعلومات،

  . قياسي حسب البيانات املدخلة
 ،علومات هو أا تشمل كل أنواع املعلومات وأشكاهلا       وما يرفع من فاعلية املعاجلة اآللية للم      

ألن قدرات احلاسب اآليل مهيكلة على هـذا         بغض النظر عن كوا صورا أو نصوصا أو أفالما،        
      د ممـا يـساع    ،إضافة إىل كون املعاجلة اآللية للمعلومات تتم من خالل برامج جـاهزة            األساس،

وزيادة   وبالتايل الزيادة من احتماالت عدم اخلطأ،      .وافقهايف معاجلة املواضيع حسب الربامج اليت ت      
أو  منها إما عن طريق الطبع على اخلط       االستفادةات   مع إمكان  ،الوضوح يف املعلومات املسترجعة   

مما يرفع من مستويات قدرة املستفيدين يف احلصول علـى           ، ضوئية على وسائط ممغنطة أو أقراص    
   .ف باالنسيابية واجلاهزية أي توفري معلومات تتص،املعلومات
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2.2.3.5.   
جتعل ،  إن الكم اهلائل من املعلومات املتاحة عامليا باملوازاة مع التطورات التكنولوجية املتنامية           

مية  التن مواردمن املهتمني بقطاعات املكتبات اجلامعية يدركون مدى أمهية املعلومات كمورد من            
      ممـا يـشجع     ، بالنسبة للمستفيدين من خدماا وحمـيطهم      وأيضا ،والرقي بالنسبة للجامعة األم   

كون هذه املظاهر تساهم يف      ؛ وتقدميها املعلومات يف معاجلة    اإللكتروافتراضية املظاهرعلى استثمار   
قـف قيمـة     دون اإلستفادة منـها، وتتو     ضياعها احتماالترفع قيمة تلك املعلومات وتقلل من       

  . املعلومات على عنصرين أساسيني مها كمية املعلومات وجودا
1.  

 أي إمكانية قياس املعلومات بواسطة جمموعة من مقاييس خصائص املعلومات، جنملها فيما            
  1:يلي
v  ـ  ، املـستفيدين  تالستخداما ويعين أن تكون املعلومات مناسبة زمنيا        ؛التوقيت  دورة  الل خ

ها واحلصول عليها باستخدام احلواسيب اآللية اليت متكن من احلصول على معلومـات             معاجلت
 . ومالئمة الحتياجات املستفيدين يف توقيت مناسب دقيقة 

v  من األخطاءتاملعلوما وتعين درجة خلو ؛الدقة  . 
v  ا نظام املعاجلة؛الصالحية وتقاس بدرجة مشول أو وضوح املعلومات اليت يعمل  . 
v  يئة املعلومات وتسيريها من أجل      ؛ةاملرون املختلفـة لكافـة   حتياجـات الا تلبيةوهي مدى       

  .املستفيدين
v  أي خلوها من الغموض وتناسقها فيما بينها دون تعارض أو تناقض؛الوضوح  . 
v   على مراجعة املعلومات وفحصها بكيفيات خمتلفـة        ناملستفيدي وتتعلق بقدرة    ؛قابلية املراجعة 

 . ول عليهابعد احلص
v  تشمل أي موضوع من خمتلف جوانبهو تغطي وهي تلك املعلومات اليت ؛عدم التحيز.  
v   وهي تتعلق بسهولة وسرعة احلصول على معلومات يف موضوع معني دون            ،إمكانية الوصول    

 .جهد أو عناء كبريين
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2.   
قة فيها، وميكن قياس    لومات ودرجة الث  ترتبط ضمنيا بالكيفية اليت ميكن ا استخدام هذه املع         

قة بني قيمـة     تكون مترابطة بشدة لتعرب عن العال      ل اخلصائص السالفة الذكر واليت    جودا من خال  
 اإلفادة منها   إمكانات قيمتها و  ارتفعتإذ كلما زادت جودة املعلومات كلما       ،  املعلومات وجودا 

  . وهلااوتد
مـد التقنيـة يف معاجلـة     ت إذ عليها أن تع    ،ن تقوم به  وهذا ما جيب على املكتبات اجلامعية أ      

ا ويضفي ذلك صبغة العلمية واألكادمييـة       اما ميكنها من إرضاء املستفيدين من خدم      ،  املعلومات
  .على جمموعاا بصفة خاصة وعلى خدماا ككل مما يزيدها احتراما ونفعا

3.2.3.5.    
 الـسبق   أنحيث  ،  مصطلح كلفة املعلومات مبدى حداثتها     لق اليوم يف جمتمع املعلومات    يتع

 وهو األمر نفـسه بالنـسبة     ، اإلخبارية التلفزيةالصحفي اليوم يعترب هاجسا لدى القنوات اإلذاعية        
 دون إمهال   ،هو جديد من معلومات وجمموعات     للمكتبات اليت البد هلا من التركيز على جلب ما        

  األخـرية  والذي تراجع مؤخرا مع إدخال اآللية يف معاجلة املعلومات بتقليص هذه             ،تكلفةعامل ال 
   .من تكاليف إنتاج، معاجلة وتوزيع املعلومات ونشرها

ـ اإل تكاليف تطبيق املعاجلة " أين يرى أحد املنظرين يف املعلومات أن           للمعلومـات  ةلكتروني
ا مباشـرا   رت تكاليف عملية ختزين مليون سطرا ختزين       إذ قد  ، حمسوسا اخنفاضايف املكتبات عرفت    

حوايل  1965كما كانت تكاليف ختزين مليون تعليمة عام        ،   شهريا  أملانيا  مارك 60 حوايل   1969عام  
بغض النظر عن التطورات احلاصلة بعد       1"دوالر فقط  0.50  إىل 1974 دوالر أمريكيا نزلت عام      135

  . هذا التاريخ
  
  
  

                                                
  . 356. ص. 1991مكتبة غريب، : القاهرة. علم المعلومات بين النظرية والتطبيق. حشمت، قاسم. براين كامل، فكري؛ تر .1
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1.3.2.3.5.    
   1:وهناك نوعان منها

 واالستفادةواملتعلقة بتكاليف إنتاج املعلومات إىل مرحلة تسويقها      ؛التكلفة املادية أو املالية    .1
          املعلومـات    إذ ختتصر تقنية املعاجلة اآلليـة املـصاريف املتعلقـة بطبـع            ،منها من قبل املستعملني   
 األخرية حتتاج إىل يد عاملة بدورها تتطلـب إىل أجـور            ن هذه ونشرها، أل على احلوامل الورقية    

 حيث ال يتطلب األمـر إال   ، مباشرة إىل وجهاا   ت اآللية اليت تتيح املعلوما    سعلى عك طائلة  وأموال  
  . دفع حقوق االشتراك يف قواعد البيانات أو مراكز املعلومات اليت مت جلب هذه األخرية منها

 أين قلصت اآللية من الوقت الذي متر به املعلومة منـذ            ؛تالتكلفة من حيث اجلهد والوق     .2
إذ أصبح املستفيد حيصل    إضافة إىل تقليصها لوقت البلوغ إىل املعلومة،        منها   اإلستفادةإنتاجها إىل   

يده من معلومات يف زمن قياسي ميكن عده بالثواين على عكس الوقت الذي يصل فيـه                على ما ير  
 هذا األخري الذي يتطلب منه ساعات بل وحىت أياما وما يصاحب            ،يةإىل املعلومات بالطرق التقليد   

   . كبري وجهد فكري وعضلي مايلذلك من إنفاق

2.3.2.3.5.    
بالنسبة تها   يتحدد من خالل حداث     اليت متت معاجلتها   إذ أن تأثري املعاجلة اآللية على املعلومات      

مـن الطلبـة   ، سهولة من خالل عدد الزوار يوميا هلـا وتكتشف املكتبة اجلامعية ذلك ب    ،  للباحث
 وبالتايل جودة وحداثـة  ،فكلما زادت أعدادهم حتكم املكتبة مبدى جاذبيتها  ،  واألساتذة والباحثني 

 فهو ال يقبل ، هذا ألن املستفيد يصبح أكثر طلبا هلذه املعلومات من قارئ الوثائق الورقية ،معلوماا
  باملعلومات اليت تعومنه تربز فاعلية احلداثة واآلنيـة يف زيـادة          ،ارخيها بضعة أسابيع أو أيام    ى ت د 

  .هذا القبيلن الطلب على املعلومات م
وهذا ما الحظنا غيابه نوعا ما يف املكتبة املركزية جلامعة فرحات عبـاس، إال مـا تعلـق                  

ـ اإلملعاجلـة  مد املكتبة على أسلوب اتباملعلومات املتاحة عرب قواعد البيانات، حيث ال تع     ةلكتروني
حوسبة فهارس املكتبة واإلعارة اآللية، اليت تعترب من بني عناصر املعاجلة            إال من خالل     ،للمعلومات

اآللية للمعلومات املتمثلة يف البث والتوزيع للمعلومات، غري أنه ومع التطورات اهلائلة والكم اهلائل              

                                                
  . 133. ص. المرجع السابق. بوشارب بولوداني، لزهر، سرسور، مفتاح .1
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تبة مبا يقدم عرب الويب وحمركـات البحـث     من املعلومات املنشورة على الشبكات قد تكتفي املك       
املختلفة، دون اخلوض يف ما هي يف غىن عنه حبكم توفر إمكانية احلصول عليه جاهزا وبتكـاليف                 

  .أكثر منها إن هي قامت بالعملية بنفسها

3.3.5 
 اليت تعين املتاجرة، وهو مجلة مـن اإلجـراءات          marketingالتسويق من الكلمة األمريكية     

بيـع  (والتقنيات املبنية على معرفة السوق اليت تستهدف اإلستراتيجية اجلارية من خمتلف الزوايـا              
  .1).دراسة السوق، اإلشهار، العالقات العامة

 دراسة   من خالل  ، اجلامعية عامل التسويق أمرا ضروريا     املكتباتدخول  لقد أصبح اليوم تبين و    
 التقليدية أو   سواءالسوق أو جمتمع املستفيدين للتعرف على احتياجات هذه الفئات من املعلومات            

أداة أنشطة األعمال اليت توجه انـسياب  " ميكن تعريف التسويق بصفة عامة على أنه      ، و ةلكترونياإل
  . 2"أو تدفق اخلدمات اليت تقوم ا أي مؤسسة إىل املستفيدين منها

يستمر إىل مـا بعـد      يتوقف مبجرد تقدمي اخلدمة بل       بيئة املكتبات اجلامعية ال      التسويق يف و
 إليه   أي رد فعل املستفيد حنو اخلدمة املقدمة       ؛ من خالل ما يعرف بالتغذية املرتدة أو الراجعة        ،ذلك

أو  مالحظاته مبا يسمح بتحسني اخلدمـة من مث اإلستفادة من تعليقاته و    أو حنو املكتبة بشكل عام و     
 التسويق سواء كان    سبيلاملكتبات اجلامعية    انتهاج   لذلك فإن . طويرها أو إنشاء خدمات جديدة    ت

  .غاياتبتحقيق عدة أهداف و داخليا أو خارجيا يسمح هلا
 ، يف املكتبة فذلك ألن الكثري يذهب إىل االعتقاد بعدم الفائدة منـه            التسويقوملا نتكلم عن     

غري أا وعلى غرار املؤسسات االقتـصادية       ،  بدون مقابل ألن املكتبة حسبهم تقدم جمرد خدمات       
فإن جناح املكتبات اليوم يتوقف على مدى التحكم يف التوازن بني العرض والطلب مـن حيـث                 

                                                
فعاليات الندوة الوطنية حول . و سياسة موحدة لتسويق المعلوماتنح: تحسين خدمات المكتبات الجزائرية. أعراب، عبد الحميد 1. 
دار الملكية للطباعة : الجزائر. 23/12/2003 -22المنعقدة بالجزائر بين " توحيد اإلجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية " 

  .112. ص. 2004والنشر والتوزيع، 
 مـدخل : مراكـز المعلومـات   مكتبية وخدمات المعلومات في المكتبات و     تسويق الخدمات ال  . إجاللعبد الهادي، زين، بهجت،     . 2 

 .93. ص. 1994القاهرة، . 1، ع1مج. المعلومات الحديثة في المكتبات واالتجاهات. نظري





التحديات واألبعادالتحديات واألبعاد: : اندماج المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضيةاندماج المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية:الفصل الخامسالفصل الخامس 
 

 

- 223 - 

وهذا ال يتأتى إال عن طريق سياسة تسويقية تبـدأ          ،  املعلومات واخلدمات املقدمة لالستفادة منها    
  .1عندهكما يقول اليابانيون باملستفيد وتنتهي 

.1.3.3.5  

 ،يق وتبين براجمهعلى دخول جمال التسوت املكتبات اجلامعية  حفزاألسبابهناك جمموعة من 
يهدف التسويق أساسا  و.احملتملنيستهدف من املستفيدين الفعليني و اجلمهور املمنها كسب رضاو

 تناسب بشدة متطلبات ،سسة عن طريق خدمات متنوعة ومالئمةإىل جذب أقصى املوارد إىل املؤ
يتطلب  و.2املكان املناسبعلومات صحيحة يف الوقت املناسب واليت تقدم م و،اتمع الذي ختدمه

  .ذلك حتديد متطلبات املستفيدين وتنظيم وحتديد املنتجات واخلدمات اليت ميكنها إرضاؤهم
    من التسويق هو أن جيعل البيع غري ضروري  أن اهلدف)P.F. DRUKER( يذكر دراكرو

، وذلك جبعل املنتج يناسبه يدجفهو يهدف إىل معرفة الزبون وفهمه بشكل ، أو زائدا عن احلاجة
  3:تتلخص أمهية التسويق يف النقاط التاليةوويبيع نفسه، 

v  ا وتطوير الوعي مبصادر املعلومات وأمهيتهاتشجيع استخدام املكتبة وخدما .  
v عـن    توفري وقت وجهد املستفيدمثةومن  استخدامها،  ف على خدمات املكتبة و    هيل التعر تس

    وكيفيـة  ، اخلاصة اواإلجراءات والعمليات ، ولوائحها،وأقسامهاطريق تعريفه بنظام املكتبة    
   .عن طريق النشرات واملنشورات املطبوعة، االستفادة منها

v    اجلهـة الرمسيـة     ضمان حصول املكتبة على تأييد     و املنيجهد الع ملكتبة و التنسيق بني عمل ا  
  . التابعة هلا

v    احملتملني بأن املكتبة مصدر للمعلومـات ال       لدى جمتمع املستفيدين الفعليني و    تثبيت املفهوم
  .خمزن للكتب

  
  
  
  
  

                                                
  .112. ص. المرجع السابق .عبد الحميد، أعراب . 1
  . 166 .ص. المرجع السابق.  المالكي،مجبل الزم مسلم  2.

  .256 .ص. المرجع السابق.  غادةعبد المنعم موسى،3. 
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2.3.3.5  

       كدعامـة للوصـول      من سياسة التـسويق     اجلامعية يف اإلستفادة املثلى    املكتبات إن جناح   
ة إستراتيجية   هذه األخري  اعتمدت ال يكون إال إذا      ،أرقى من اخلدمات املكتبية   إىل مستوى أفضل و   
  1:ترتكز هذه اإلستراتيجية علىو. باستمرارتسعى لتطبيقها تسويق تسري وفقها، و

v  حتديد رسالة املكتبة اجلامعية .  
v   تقدميهاحتديد اخلدمات اليت ميكن.  
v   املستفيديناحتياجاتدراسة .  
v املالئمة للتعامل مع املستفيديناالتصال أساليب  اختيار .  
v  تقومي الربامج التسويقية.  

 عند التفكري يف خوض غمار إستراتيجية تـسويقية ألي          االعتبارإن أخذ هذه العناصر بعني       
 ، من خالل إرضاء خمتلف رغباته     ،بةمكتبة جامعية من شأنه أن حيقق الربط الفعال للمستفيد باملكت         

احلصول على مسعـة    ضافة إىل تعزيز مكانة املكتبة و      إ ،تطوير اخلدمات حتسني األسلوب اإلداري و   و
   .طيبة

3.3.3.5 
 اً تسويق خدمات املكتبات على أنه تسويقا اجتماعيا أكثر منه تسويقا مركزإىلميكن النظر 

لكنه ،  للربح أو تغطية كل التكاليفاألقصىز على احلد ركِّفالتسويق االجتماعي ال ي، نتجعلى امل
رد فعل مريح يأخذ املستفيد جتاه اخلدمات املقدمة وبالتايل أو على حتسني رضا املستهلك زركِّي 

تسويق ن مصطلح  فإ،وعلى ذلك،  حتقيق العائد املادي يف الرتبة الثانيةيأيتمث ، ومفيد جتاهها
 اخلاصة بتشجيع استخدام مصادر املعلومات األنشطةخدمات املكتبات هو مصطلح شامل بكل 

عن طريق دراسة جمتمع ويتحقق ذلك ، من أجل حتقيق أهداف املكتبة أو مركز املعلومات ،املختلفة
   .2املستفيدين واحتياجام وإقامة عالقة طيبة معهم

                                                
وقائع المؤتمر الثاني عشر لالتحاد  .دراسة حالة:  تسويق خدمات المعلومات في المكتبات األكاديمية.بن محمد السالم، سالم 1.

 29. ةالشارق". تقنيات متطورة بنى وكفاءات و: ية الثالثةالمكتبات العربية في مطلع األلف"المعلومات حول العربي للمكتبات و
  .453.  ص.2002.اإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات: تونس. 2001نوفمبر 01 -أكتوبر

  .249 -248. ص. المرجع السابق. عبد المنعم موسى، غادة .2
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لعل أمهها ،  عدة عناصرىامعية ترتكز أساسا علكما أن خدمات التسويق يف املكتبات اجل
  .  وحاجيام،فئات املستفيدين، املستفيد

 الذي توظف ألجله كل الوسائل يفاملستفيد ميثل يف أي نظام معلومايت العنصر األساس "إذن
مما قد  .1" لتقدمي خدمات يف مستوى اهتمامات وحاجيات القراء، اليت ميتلكها النظاممكاناتواإل
لكل قارئ ، الكتب لالستعمال( ؛"راجنانثان"ق القوانني اخلمسة يف علم املكتبات اليت جاء ا حيق

ضف إىل ذلك ، )املكتبة مؤسسة متطورة، لكل كتاب قارئه، احملافظة على وقت القارئ، كتابه
ك  وذل انتهاج سياسة واضحة يف خدمتهم، اجلامعيةمما يلزم املكتبة، تنوع وتعدد فئات املستفيدين

،  فهم حاجيات كل فئة على حدى بعد تقسيمهم إىل فئات حسب مستوى كل مستفيدمن خالل
مث ..باحثني، أساتذة، وهذا حمقق بالنسبة للمكتبة اجلامعية كوا ختدم مجهور حمدد مكون من طلبة

            فعالًبطلُمن حتديد ما ي  انطالقا،تسويقهاتقدمي اخلدمة و  أوحتقيق احلاجةتأيت مرحلة 
، أي انطالقا من قانون العرض من معلومات وما يريد املستفيد أن حيصل عليه وما احلاجة إىل ذلك

 مع تقييم مدى ،اإلكترونيوالطلب املعتمد بدوره إما على اإلتاحة املباشرة للمعلومات تقليديا أو 
 أو عرب شبكات ،أو عن طريق النشرات اإلشهارية عرب موقع املكتبة، دوراا يف الوسط اجلامعي

 إىلبلغ املعلومة تاملهم أن  . أو من خالل فهارس املكتبة على اخلط،املعلومات احمللية منها أو العاملية
  . املناسبوجهتها يف الوقت

4.3.3.5  
 إعالميا يعكس   إضافة إىل حداثتها ومستواها العلمي مركزا علميا      ،  تعترب املكتبة اجلامعية اليوم   

وبالتايل فإن أهدافها هي أهداف اجلامعة اليت تشمل إضـافة          ،  صورة املؤسسة األم اليت تنتمي إليها     
وحىت ،  خدمة اتمع وتزويده باملتخصصني والفنيني واملهنيني يف كل ااالت        ،  إىل التعليم والبحث  

   رسالتها والتعريف ا داخليـا       البد عليها من تبليغ    ،تطل على هذا اتمع بطريقة واسعة وشاملة      
  .امعة كما خارجيا خارج أسوارهايف حميط اجل

  2:املكتبة اجلامعية األمناط التالية يتحقق من خالل اعتماد هاإلجتاولعل هذا  

                                                
  .102. ص. المرجع السابق. أعراب، عبد الحميد 1.
   .297-292. ص. المرجع السابق. عبد المنعم موسى، غادة 2.
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1.4.3.3.5  

مبـساندا للمجـاالت    ينظر للمكتبة األكادميية على أا قلب اجلامعة ومركز القوة فيهـا            
ولتحقيق هذه النظـرة    ،  فهي العضو الفعال يف احلياة األكادميية     ،  التعليمية والبحثية والفنية واملهنية   

 وأن  ،بالتأكد من جناحها داخل اجلامعة أو املعهد الذي تقوم على خدمتـه           ينبغي أن تقوم املكتبة     
ينبغي للمكتبة أن تركز على حتـسني       و. لتحسني األداء والفاعلية وتشجيع استخدامها    ختطط دائما   

ن اجتاهـات   ذلك أل ،  اخلدمات ألعضاء هيئة التدريس    لتسويق هذه    األولويةخدماا أوال مث تعطي     
كما تعتمد  ،  هذه األخرية بالنسبة للمكتبة تعتمد يف جزء منها على مستوى اخلدمة اليت تقدمها هلم             

هذا وميكـن للمكتبـة      .بات وأمناء املكتبات  أيضا على خربام السابقة ونظرم إىل وظيفة املكت       
 كاخلطابات  ، املكتوبة أو الشفهية   لاجلامعية االستعانة يف دعوا الداخلية بأساليب أو أمناط اإلتصا        
ولعل الطرق املفضلة يف تـسويق  ، واملذكرات واحملادثات واللقاءات الشخصية واملرشدات املطبوعة 

   ، هي جعل املكتبة بيتا مفتوحا جلميع أعضاء هيئـة التـدريس        اخلدمات املكتبية األكادميية تمعها   
 خاصة فيما يتعلق مبجاالت     ،مع ترتيب زيارام هلا بصفة منتظمة للتعرف على جمموعاا وخدماا         

 وتكمن الصعوبة احلقيقية يف تسويق خدمات املكتبة اجلامعية لطلبة الدراسات العليـا             .اهتمامام
وهذا يؤدي حتما باملكتبة إىل استثمار وسائل نقل املعلومـات          ،  واحدجتميعهم يف وقت    لصعوبة  

  . احلديثة يف ذلك من خالل احملاضرات عن بعد باعتماد الشبكات املعلوماتية

2.4.3.3.5 
 لعالقتها يةاألمه يف  على قدر مساٍواآلنإن عالقة املكتبة بالعامل اخلارجي قد أصبحت 

      وقد يتم دعوة أمينها ، ويرغبون يف استخدامهاإليها بعض الرواد يأيتفقد ،  الداخليباتمع
وعلى ذلك فعند .  مقابلة أو التحدث مع بعض العاملني يف احلكومة ومديري الشركات الكبريةإىل

فكرة كون لديه أن تد  املكتبة هلذه االجتماعات واللقاءات مع اتمع اخلارجي البأمني حضور
وتكون لديه القدرة على عرض مشكالت املكتبة وتطلعاا ، واضحة عن الرسالة اليت يريد تبليغها

كما ميكن اعتماد أساليب أخرى . ء من اجلامعات واملعاهد األخرى خاصة مع الزمال،للمستقبل
      فيجب وغريها،كتوبة  املت مثل االستعانة بوسائل اإلعالم احمللية وموارد اإلعالنا،للتسويق

رار اهتمام  اخلطة ضمانا الستملنتائجقا أسلوب الدعوة ووسائلها طب يغري أنعلى أمني املكتبة 
.اتمع املراد كسبه 
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 ،األعمال رجالو،  العالقات اخلارجية مع املوردينوإقامة عرب الشبكات لاالتصاهذا ويعترب 
 النشاطات اليت تقوم ا املكتبة أهم من بني ،علومات وقواعد وبنوك امل، مراكز املعلوماتومديري
    إذ قد تشترك حىت ،الستمراريتها لتسويق خدماا حىت جتلب الدعم الالزم كأسلوباجلامعية 

وإن املكتبة  . فاعال يف اتمع ككلاعنصرن تكون  الكربى ما يؤهلها ألاإلستراتيجيةيف البحوث 
ومع االجتاه الواضح ـ  طياا وجنباا عنصر التسويق تلقائيا كوااجلامعية احلديثة اليوم حتمل يف 

 أصبحت هي اليت تذهب إىل اتمع ـ حنو استخدام الوسائل التكنولوجية واالتصالية اجلديدة
   . ومن مثة املسامهة يف السري باتمع حنو التطور واالرتقاء،للتعريف خبدماا

3.4.3.3.5  
 ،  إذا كانت املكتبة اجلامعية تسعى إىل تسويق خدمات جمموعاا من خالل قواعد البيانات

وإتاحة فرص الوصول إىل الفهارس احملوسبة على املباشر، فإن ذلك يتطلب أسلوبا متخصصا يف 
جمتمع علمي أكادميي بإتباع سياسة مدروسة ومبنية على أطر قانونية، حبكم انتمائها إىل ، يقالتسو

فمن ،  بشكل جتاري املكتبةتعملميكن ختطيها، وإذا كان من الضروري أن يفرض قيودا معينة ال 
  .األفضل أن تقوم بذلك بشكل حمترف

 : واالختالفات األساسية يف تسويق املكتبة األكادميية ملستفيديها التجاريني هي
v  الربح املايل هو اهلدف.  
v   يف احلرم اجلامعي ولذلك يصعب التوصل إليهمالعمالء ليسوا عادة. 
v         فضال عن توافر اهليئـة العاملـة        ،ضرورة وجود مبالغ كبرية من األموال للتسويق والدعاية 

 . مهمتها ألداءمالقادرة على القيام بتسويق هذه اخلدمات ومنحها الوقت الالز
v    عـن خـدمات     اإلعالن يف    احمللية وغريها   كاإلذاعة ، بوسائل اإلعالم  ةهذا وميكن االستعان 

    من خالل   دعوم كي ميكن    ، يكون ذلك يف وقت الذروة     أن على   ؛ للمجتمع اخلارجي  املكتبة
  . الصغريةيناخلطابات واللقاءات الشخصية يف حالة جمموعات املستفيد

       باإلرشـاد  إال مـا تعلـق       ،وعموما فإن مكتبة جامعة فرحات عباس ال تقوم ذه العملية         
 لعل أمهها تلك املتعلقـة      ، وهذا راجع إىل عدة أسباب     ا؛جمموعا  وكيفيات الوصول إىل   إىل طرق 

 للمعلومات، إضافة   اآللية وعدم قيامها باملعاجلة     ،لكترويناإلبعدم توفر املكتبة على فضاءات للنشر       
، لكوا  غياب قوانني وتشريعات ختول للمكتبة التسويق خلدماا عرب الوسائل االشهارية املتاحة          إىل  
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خدمات جمانية تمع أكادميي معني، على عكس ما هو مالحظ يف البلدان             مؤسسة أكادميية تقدم  
 وتقدم معلوماا حىت خـارج      ،املتطورة اليت أصبحت فيها املكتبات اجلامعية تسوق لذاا ولغريها        

مليات التـسويق   لعحدود احمليط الذي ختدمه، مما أتاح هلا فرص احلصول على أموال معتربة كعائد 
 األجهـزة  تساهم يف العمل على تطوير وإعادة هيكلة وجتديـد املكتبـة وصـيانة               اليت تقوم ا،  

 ، ما ساهم بدوره يف الرفع من قيمة تلك املكتبات واشتهارها عامليـا            ؛واحملتويات التقنية املتوفرة ا   
ل دراستنا واملكتبات اجلامعية     ما يؤكد بدوره على املكتبة جما      .حتصىوعاد عليها بفوائد ال تعد وال       

 اجلزائرية تباعب، خاصة تلك املتعلقة بـضعف       حىت توفر على نفسها الكثري من املت       ،ي هذا النهج  ن
املشاكل د من   حوت.  العاملني والمباالم جتاه واجبهم نظرا لألجر الزهيد الذي يتقاضونه         ةمردودي

اليت تبقى مرتبطة بالقرارات الفوقية على مستوى اهليئات         ، منها فيما يتعلق بامليزانية    اليت طاملا عانت  
نـشاطات  العليا لرئاسة اجلامعة ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ما حيد من املبـادرات وال             

ر إىل امليزانيـة    قيق ذلك بـالنظ    القيام ا، دون القدرة على حت      اهلامشية اليت تود املكتبات اجلامعية    
    .االضئيلة اليت ختصص هل

4.5 
 يف حقول املعلومات وتغري مناهج التدريس وانعكاسات نتائج العوملة          ةمع التطورات املتالحق  

ري من املكتبات نفسها عاجزة أمام كل هـذه         وجدت الكث  سريان املعلومات وتناقلها،      طرق على
    يفكـرون رائها  ا جعل الكثري من القائمني عليها وخاصة أمناء املكتبات اجلامعية ومـد           ، مم املظاهر

يف إجياد طرق الحتواء املشكلة، إذ كان من بني النتائج املتوصل إليهـا ضـرورة إجيـاد سـبل                   
انطالقا مـن فكـرة     على كل هذه املظاهر      للسيطرة اجلماعية    واستراتيجيات على مستوى عال     

 ت سنوات الستينات والسبعينا   صاحبة السبق يف هذا اال منذ     املكتبات األمريكية   كانت   .التعاون
 فكانت حبق   ،جمال املكتبات وتناقل املعلومات    بدخول التقنية احلديثة بوسائلها يف       من القرن املاضي  

 من خالل مشروعها للفهرسة التعاونية على مستوى        ،جتربة رائدة بالنسبة لباقي املكتبات فيما بعد      
من خالل استثمار نتـائج     مما مهد للتكتالت املكتبية بالظهور على نطاق أوسع            .املكتبات العامة 

  .ة، نقل، وإيصال املعلومات ونشرهاتطبيقات التكنولوجيا يف معاجل
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1.4.5 
 التشابكي  ل البد من اعتماد اإلتصا    ،عية املكتبية يف خدمة املكتبة اجلام     تحىت تساهم التكتال  

  لكوا تتوفر على الالحمدودية    ؛اإلنترنت ويف مقدمتها    ،املعتمد على الشبكات احمللية منها والعاملية     
     .لتكتالت املكتبية مما يوحي بأن هناك عالقة وثيقة بني هذه األخرية وا،يف تناقل املعلومات

شبكات حىت نقول أن التجمع ميثل تكتالً مكتبيـاً،         وليس شرطا أن يتم التعاون من خالل ال       
     بقدر ما يساعد العامل التشابكي على اختصار املسافات وتقريبها، وتوحيـد اجلهـود والتقليـل               

 إال أن   التكـتالت املكتبيـة    بني الشبكات التعاونية و    التسميةرغم االختالف يف    ف" من املصاريف، 
الصورة أكثر عندما نقول أن الشبكات        املمكن أن تتضح    ولكن من  ،هناك تشابه كبري يف التطبيق    

 مثـل الفهرسـة     ،تقدمي اخلدمات أو العمليات    التعاون يف هو  التعاونية يكون اهلدف الرئيسي هلا      
املمكن أن تعمل بعض هذه الشبكات يف جمال        ن   وم . أو تدريب املوظفني واملستفيدين    ،والتصنيف

 ومن املمكن أن    ،من التكتالت هو املشاركة يف املصادر      ئيسياملشاركة يف املصادر، بينما اهلدف الر     
  .1"يت اال الببليوجرايف أو اخلدماتعاونية يف تقوم بعض التكتالت بتنفيذ برامج

1.1.4.5  
ـ جتمع يضم مكتبتني أو أكثر ذات رابط جغرايف "تعين التكتالت املكتبية   إقليمـي   حملي أو  

ـ أو دويل تنسيق وتنظيم وتوحيد وتفعيل جهودهم من أجل حتقيق بعـض احلاجـات     اتفقوا على 
ربى يـشمل   ـض التكتالت الك  ـ ولكن يف بع   ،عادة يف املشاركة يف املصادر     املتماثلة، اليت تتركز  
 كما أن الدافع الرئيسي لقيام هـذه التكـتالت هـو دافـع     ،اخلدمات والعمليات التعاون بعض

  .2"تصادياق
 ضبط بدقة تاريخ ظهور مثل هذه التجمعات إال أن حمـاوالت العمـل              ميكنناورغم أننا ال    

" consortium"مـصطلح   إذ تشري معظم الدراسات أن   ، بني املكتبات ليس بالشيء اجلديد     التعاوين

                                                
 ورقة مقدمة في  .الواقع، والطموح:  المكتبات الحكومية  األردنية)مالكونسورسيو(تجمع . صالح ، كليب، قاسم محمود القاسم، 1.

المكتبات والمعلومات ودورها في إرساء مجتمع " إطار وقائع المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول 
  . 2005/مارس/5-2تونس، ". المعرفة 

متاح على   .02/01/2006تمت الزيارة يوم  .]على الخط[. التكتالت المكتبية .وآخرون ،ز، عبد العزياهيم العمرانإبر بن ا2.
 http://www.informatics.gov.sa \informatics\ modules.php-name=Sections&o p:                     الرابط التالي

 =viewarticle&artid =90.htm                                                                                                                

http://www.informatics.gov.sa
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،  يـدويا  تمعاجلة املعلومات وتداول املطبوعا   تكاليف   انتشار ثورة املعلومات، وارتفاع   ظهر مع   
 وزيادة الطلب على اخلدمات من املستفيدين، وظهور احلاجة إىل تطوير نظم اإلعارة، والتعـاون              
         يف إنتاج الفهرس املوحد، ووسائل التخزين وتطوير اموعـات واملـوظفني، إىل غـري ذلـك                

 املصادر ترجح أن هذا املصطلح أخذ يظهر بشكل واضح بني املكتبات بعـد            فبعض  . من العوامل 
ـ اإل، مع بداية انتشار التطورات التكنولوجية واستخدام احلاسبات    1960عام    يف خمتلـف  ةلكتروني

   أعمال املكتبات، حيث اخنرطت العديد من املكتبات يف جتمعات مكتبية بغية توفري أكـرب عـدد                
  .1من مصادر املعلومات بأقل التكاليف

ضها يقدم خدمات صيانة أجهزة     مستويات وخدمات وأحجام التكتالت، فبع     وتتفاوت اآلن 
 للمستفيدين والعاملني يف املؤسسات املعلوماتية، كما        التدريب تقدميبعضها يقتصر على    الشبكة و 

مناطق واسـعة    من اجلامعات بينما يصل البعض إىل تغطية         اًبعضها عدد  تتفاوت يف احلجم ليشمل   
  .جدا لتشمل دوال بأكملها وقارات

2.1.4.5 
 والتخفـيض يف الزيـادة      املصاريفكفيل بتخفيف حدة    أي تكتل مكتيب    االنضمام إىل   إن  

راك والتشارك يف مصادر املعلومـات،  عن طريق التعاون يف الشراء واالشتطردة يف حجم امليزانية   امل
ـ  اكل مل حيل مـش    كونسورسيوم يعين تزايد ميزانيات املكتبات أن ال      وال         ل جيـب أن تنظـر      ها، ب

إىل مصادر املعلومات الضخمة اليت أصبحت توفرها للمستفيدين، واليت كانـت مـن األمـور               
املـشاركة  ة عموما على    ي تعمل التكتالت املكتب   إذ ،املستحيلة بالنسبة إليها لو ظلت تعمل لوحدها      

 واملشاركة  ،ات املعلومات لومات املتعلقة خبدم  تبادل املع و ، وبرامج الكمبيوتر  يف مصادر املعلومات  
 بفـضل   ، شأا ترشيد النفقات    اليت من  تبادل املعلومات املتعلقة باألسعار   يف خربات األشخاص و   

ـ اإلتوحيد آليات الشراء واالشتراكات اجلماعية مبصادر املعلومات املطبوعة و         دعـم  و ،ةلكتروني
عـاون يف جمـال التخـزين       التقرارات التفاوض مع الناشرين وتطوير جمموعات قواعد البيانات و        

       حتقيق استخدام أمثل للموارد البشرية واملادية واملاليـة املتـوفرة           كما أا تعمل على    .والتخطيط
 توحيد آليات العمل وأدواته وفقا      من خالل  بينها،   طر التعاون أل اتعزيز يف مكتبات أعضاء التجمع   

 ات واملكتبة الرقمية مبصادر هامة،    ثراء شبكة املعلوم   إ  مما يساهم يف     ،ية الراقية للمعايري املهنية املكتب  
                                                

   .المرجع السابق. صالح ، كليب، قاسم محمود القاسم،1. 
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  يف التكتـل   عرب االشتراك كليا أو جزئيا     أكثرإتاحة الفرصة للمكتبات الصغرية االستفادة      وبالتايل  
 .1حسب حاجاا وقدراا

    ومن هذا املنطلق بدأت التكتالت يف كثري من ااالت سواًء كانت اسـتثمارية أو خدميـة       
  أساسيةأهدافأربعة تعمل على حتقيق ي كما يرى أحد االختصاصيني يف املكتبات       ، وه  تطوعية أو

 2:هيجتمع كل ما ذكر، 

v  اخلربات فيما بينها تبادل.   
v  تقليل التكاليف املادية والبشرية.  
v  موقع قوي ومؤثر التفاوض من.  
v  توفري خدمه أفضل للمستفيدين .  

2.4.5 
مل تظهر التكتالت املكتبية إال بعد أن استحال على املكتبات االستفادة من منـابع املعرفـة                
اإلنسانية بطريقة مقبولة توازي حجم وسرعات إنتاج هذه املعارف من جهة، ونتيجـة حملاولـة               

استغالهلا فإا تضر أكثر ممـا      املكتبات إحياء دورها يف عامل يعج بالتقنية ووسائلها اليت إن مل يتم               
  .   من جهة أخرىتنفع

1.2.4.5 
            مع تنامي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف أعمال املكتبات اجلامعيـة

تبـات أنـه ال      أصبح واضحا هلذه املك    ، املعلومات اليت تطرح يف األسواق يوميا       أحجام وضخامة
ما بينها لتلبية احتياجـات     ا، وأنه يتحتم عليها أن تتعاون في      ميكنها أن جتاري هذه األوضاع مبفرده     

            كمـا هـو حاصـل       ،املستفيدين املتزايدة من املعلومات عرب التشارك يف مـصادر املعلومـات          
  .يف التجمعات املكتبية العديدة املنتشرة يف العامل

                                                
  .المرجع السابق. صالح ، كليب، قاسم محمود القاسم، .1

ــسند2.  ــراهيم الم ــتالت .إب ــى الخــط. [التك ــوم ]. عل ــارة ي ــت الزي ــالي. 2006/ 12/20تم ــرابط الت ــى ال ــاح عل  : مت
               http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=92  

  

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=92
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ن الدوافع اليت جعلت املكتبات تتجه إىل التعاون كحل للمشاكل املتراكمة           جمموعة م  هناكف 
 يف خدمات املكتبات واملعلومات كحـل       لبروز التعاون والتنسيق والتكام   اال، من بني أمهها     يف  

 نتاج الفكري وتنوعـه     من تضخم اإل   ، املعريف بأبعادها املختلفة   رأمثل للتغلب على ظاهرة االنفجا    
قتنائه وضبطه واختزانـه     مما يشكل صعوبة يف ا     ،ل والنوع واللغة والنطاق اجلغرايف    من حيث الشك  

، فضال عن تنوع احتياجات املستفيدين وتباينها بشكل يصعب معه على أي مكتبـة              واسترجاعه
 هـذه  تلـيب  أن واألجهـزة  ومهما توافر هلا من اموعـات       ، املالية والبشرية  قدرامهما بلغت   

ما توافر من التقنيـات احلديثـة يف جمـال          إىل   إضافة .الستعانة جبهات أخرى  االحتياجات دون ا  
ـ جعل الدخول يف برامج ومشروعات      ما   ، واالتصاالت واملعلومات  اآلليةاحلاسبات   بـني   ةتعاوني

     تعـاون   التبادلية وحتديد أماكن وجـود املطبوعـات وال        اإلعارةاملكتبات ومراكز املعلومات مثل     
  .ضرورة وواقع ال مفر منه، 1 والفهرسةيف جمال التزويد

   2:إضافة إىل جمموعة أخرى من الدوافع مثل
v  الزيادة اهلائلة يف العلوم واملعارف والنمو املطرد يف ميدان نشر الكتب.  
v                من قبـل   انتشار التعليم مما أدى إىل ظهور احتياجات كثرية متنوعة من اخلدمة املكتبية العامة

  .مامجهور أكثر ثقافة وتعلي
v                تقدم التقنية وما صاحبه من تأثريات على الصناعة والتجارة اليت حتمت على رجال األعمال

  . وموظفيهم ضرورة تطوير أساليبهم وخربام
v       وتقاسـم   ،نتيجة للظروف االقتصادية الضاغطة على املكتبات     التعاون بني املكتبات اجلامعية 

وإتاحتها تعاونيـا بتبـادل املعلومـات        CD-ROM أو توفري القواعد على أقراص       ،البيانات
 تطبيقا ملبدأ التبادل والتدفق احلر للمعلومات       ،ا وبشكل فعال وبدون مقابل    إلكترونيوالبيانات  

)free flow of information  ( انية عامليااخلدماتمن أجل تقدمي أكرب قدر ممكن من3 ا .  
 حبسب  كونسورسيوممن   وا يف أكثر  وهنا نشري إىل أنه ميكن للمكتبة الواحدة أن تكون عض         

حاجاا وحسب قدراا املادية أو الفنية، فقد تنضم املكتبة إىل جتمع ـدف تعزيـز مـصادرها                 
                                                

دراسات عربيـة فـي     . مدى إمكانية تعاون المكتبات ومراكز المعلومات في المملكة العربية السعودية         .  اهللا  حسين متولي، عبد   .1
  . 184.ص. 1996دار غريب، : القاهرة. 1ع .المكتبات وعلم المعلومات

: الريـاض . أسس تنظيم المكتبات والمعلومات   .  زكي المحاسني، وآخرون   ءأسما. كولن، هاريسون، بينهام، روز ماري ؛ تر       2.
  .257 .ص. 1992مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 

  .76. ص. المرجع السابق.  إيمان فاضل، السامرائي3.
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    ، أو دف تبـادل اإلعـارة       ةلكترونياإلالورقية، وقد تنضم إىل جتمع آخر دف تعزيز مصادرها          
 ألنه يذكي روح    ؛جيب العمل على حتقيقه   اخل، وهذه املرونة حبد ذاا هدف       ... أو تبادل اخلربات  

  .1كل منهم حياول تقليل التكاليفجبعل التنافس بني مدراء املكتبات ومدراء  التجمعات 
 على أعمال مكتبة جامعة فرحات عبـاس حـول           على املسؤول املباشر   ناهسؤال طرح ففي  

ود منصبة حول حتقيـق     يف التكتالت املكتبية، أوضح لنا أن اجله      موقف املكتبة ككل من االخنراط      
ومن األسباب الـيت حتفـز      . هذا املطلب، باعتبار أن املكتبة ليست على عالقة بأي تنظيم مكتيب          

  :املكتبة على االنضمام ملثل هذه التكتالت، دائما حسب حمافظ املكتبة ما يلي
v ن العملحسألنه يتم مجاعيا، ت . 
v الوصول اجلماعي للمعلومات والتنسيق بني اجلامعات . 
v إزالة األعمال املتكررة . 
v االقتناء، اإلعارة املتبادلة، الربجميات الوثائقية املعتمدة(  توحيد اجلهود والرؤى يف التسيري.(   
v                 تؤدي إىل التكتل البشري مما يزيد يف حتسني الوضعية من الناحية التشريعية وتعزيـز مكانـة 

 .املكتيب يف اجلامعة، من خالل ممارسات العمل النقايب

2.2.4.5 
 فإنـه يتحـتم عليهـا       كونسورسيوم  أي لكي تتمكن املكتبات من جين مثار االنضمام إىل       

 تتعلق بالبنية التحتية من حيث األنظمة والقوانني والتجهيزات املادية والفنيـة،            ،استحقاقات خمتلفة 
        كلما أسـرعت جبـين مثـار االنـضمام     ، األعضاء قليلة جدا   وكلما كانت الفجوة بني املكتبات    

  .كونسورسيومالإىل 
   2: ما يليكونسورسيوم  أي ولعل أهم متطلبات الدخول يف

v   مع شبكة مصادر املعلوماتباالرتباطبنية حتتية للحوسبة ومرافق شبكة تسمح .  
v   ةلكترونياإلوحدات إدارية وفنية مناسبة للبيئة. 
v  ةلكترونياإلح بتخزين مصادر املعلومات مرافق تسم. 

                                                
  . المرجع السابق. صالح، كليب، قاسم  محمود القاسم،1.
  .نفسه المرجع 2.
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v  مرافق تسمح بأرشفة املعلومات الرقمية. 
v  دورات تدريبية للموظفني على مجيع أنواع مصادر املعلومات. 
v  دورات تدريبية للمستفيدين على استخدام مصادر املعلومات. 
v  تدريب املوظفني على خمتلف أنواع التكنولوجيا املستخدمة. 
v   دين، وتطوير مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات، ومهارات البحث عن         تدريب املستفي

 .املعلومات وتنظيم البيانات، ومهارات املعلومات الشفوية لديهم بشكل عام

      فبالنظر إىل كل هذه املتطلبات املذكورة نالحظ أن املكتبة جمـال الدراسـة غـري قـادرة                 
 متتلك مقومات ذلك، وعليه البد على املكتبة أن تعمل   على الدخول يف مثل هذه التكتالت ألا ال       

املقومـات  على إعداد بيئة حتتية مناسبة، حىت ال تبقى مبعزل عن نظرياا من املكتبات، وأول هذه                
     مث رقمنة رصيدها لتـسهيل إتاحتـه        ، كخطوة أوىل  اإلنترنتموقعها على   ) حتميل(هو استضافة   

وإتاحة فرص التدريب عـن بعـد        .كتبات املزمع االشتراك فيها   على اخلط يف إطار التبادل مع امل      
  .باملكتبة واملستفيدين من خدمااللمستخدمني 

3.4.5 
ات إقامتها   أن اهلاجس الكبري الذي حيد من إمكان       رغم فوائد التكتالت املكتبية والشبكية إال     

، بالرغم  كونسورسيومألي  عدم تكافؤ الفرص يف االستفادة من نتائج االنضمام         هو التخوف من    
من تساوي حقوق االشتراك، وأيضا مركزية التسيري اليت يفرضها التكتل واليت حتـد مـن روح                

 اجلامعي ما    املكتيب جيابيات يف احلقل   من اإل  لكونسورسيوملاملبادرة لدى بعض املنخرطني، غري أن       
   .   نتطرق لذلك فيما يأيت من صفحات. يف سلبياتهيغين عن التفكري

1.3.4.5 
 بإنشاء التكتالت املكتبية نذكر     فيما يتعلق ثر املخاوف شيوعا بني املكتبات      كفمن بني أهم وأ   

 :ا يليم

 تكون علـى مـستوى    ماأا عادةاملشكلة اليت تظهر يف هذه التكتالت       حيث أن    ؛االحتكار .1
  هذا التكتل يعين خروج قواعد  وجناح مقدم خدمة يف احلصول على عقد مع،بأكملها الوالية
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  وهو احتكار تكـتالت    ا آخر ااملعلومات املنافسة من هذه الوالية بالكامل، كما يظهر احتكار        
  .الواليات وعة منمعينة على سوق بأكمله ميتد أحياناً ليغطي والية معينة وأحيانا جمم

 العمل يف هذا اجلانب وبالتايل     تتقيد املكتبة بنظام التكتل وتقل لديها مرونة      إذ   ؛التقيد والتقييد . 2
 كما أا تتقيد بآلية العمـل       ،أعضاء التكتل  املكتبة ال تستطيع أن تتخذ قراراا مبعزل عن بقية        

 واإلجراءات املتبعة يف التكتل

 حتتاج املكتبة أحياناً إىل التخاطب  حيث؛طب مع املورد بشكل مباشرلى التخاالقدرة ع عدم .3
 مورد املعلومات من أجل احلصول على بعض االمتيازات والفوائد واليت بإمكان املـورد  مع

.1 وهذه امليزة تنعدم يف ظل التكتالت،تلبيتها بشكل غري رمسي 

2.3.4.5 
التقليدية  ت والعوائق جمموعة من املشكالكونسورسيوميبدو أنه من الطبيعي أن يواجه إنشاء 
  :ات واالتصاالت، ومن هذه املشكالتوغري التقليدية اليت تضيفها تكنولوجيا املعلوم

  .يف اجلامعاتللمعلومات وتقنياا من ضمن أولويات التخطيط العام التخطيط  اعتبار عدم. 1
  .التمويل املطلوب توفر معد. 2
 .باملعلومات كأمهية ومورد اقتصادي الوعي ضعف. 3
 .املكتباتبني أحيانا انعدام التنسيق و التعاونية الربامج ضعف. 4
 وتقنياـا  لعالقة باملعلومـات ذات ا اجلهات الواضح يف املسؤوليات بني العديد من التداخل. 5

 .داخل اجلامعات
  .ويلي لتنفيذ هذه السياساتماجلانب الت ضعف رية املؤهلة معتوفر القوى البش عدم .6

 .للمعلوماتية التدريبية املخصصة الربامجضعف . 7
على إجياد تقنية  فعال  العمل وبشكلن كلي على التقنيات املستوردة دوهوبشكل شب االعتماد. 8

   .2احمللي واقعنامعلوماتية تتطابق مع احتياجات وخصوصيات 
                                                

  .المرجع السابق .التكتالت المكتبية  .وآخرون ،زعبد العزي ،بن إبراهيم العمران1. 

 .12/01/2005تمت الزيارة يوم ]. على الخط.[والتحديات السياسة الوطنية للمعلومات بين الطموحات.  السعدون،بن عقيلحمد  .2
  :متاح على الرابط التالي

 http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=69   
  .2004/ 12 / 21 ،تاريخ اإلتاحة

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=69
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3.3.4.5 
   :نذكر ما يليمن بني أهم تأثريات العمل التشابكي على املستفيدين 

v        ،واختصار أوقات الذهاب واإلياب     اختزال املسافات وإلغاء بعض احلواجز املكانية والزمانية
 حال أمكن تقدمي هذه اخلدمات مهماً يف النسبة للمستفيد، وهذا من وجهة نظر املستفيد أمراً       ب
  .اإلنترنتن خالل موقع املكتبة على م
v   متميـزة   معلومـات   املستفيد يف تقدمي خدماتاملعلومات جتاهتأكيد التزام املكتبة أو مركز

 .ترقى إىل مستوى اجلودة يف اخلدمات املطلوبة
v  لعاملني يف املكتبةحيث الوقت واجلهد واملال املبذول من قبل ا االقتصاد يف التكلفة من. 
v  ا يف جمال تقدمي خدمات املعلومات توظيف التقنيةاحلديثة وتطبيقا. 
v  املعلومات املقدمة تطوير مستوى وجودة خدمات. 
v  تقدمي خدمات معلومات جديدة يف الشكل واملضمون. 
v  طرق ووسائل جديدة للتواصل واحلوار بني املستفيد وأخصائي املكتبات واملعلومات، ظهور  

  .1وتعتمد هذه الوسائل بشكل كبري ومباشر على التقنية
باملكتبة اجلامعية،  هذا إضافة إىل جمموعة أخرى من اخلدمات اليت يستفيد منها اتمع املعين                     

لتكون كنتيجة   من أساتذة وطلبة وباحثني يف حالة انضمامها إىل مثل هذه التكتالت، خنتم بذكرها            
 يف حميط   اإلنترنت املختلفة وعلى رأسها     ةيئة اجلديدة مبؤثراا التقنية واالتصالي    ميكن أن حتققه الب    ملا  

      .املكتبة اجلامعية وخدماا
v  احلصول على عروض جيدة من مصادر املعلومات مقابل تكاليف أقل. 
v  ا حلصول على مصادر املعلومات بدون مشاكل متابعتهااوإدار. 
v  واستثمارها بشكل أفضل ل القدرة على حتديد امليزانيةاالستقرار الطويل األجل من خال.  
v       الدخول على موارد التكتل من      يستطيعونإذ   ؛خدمة املستفيدين من داخل املكتبة وخارجها

 .اإلنترنتاملكتبة ومن بيوم عرب  داخل

                                                
تمـت الزيـارة    ]. على الخط  [.خدمات المعلومات  موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت ودوره في تقديم        .، محمد صالح الطيار بن  1. 

    : التالي متاح على الرابط. 02/02/2006: يوم
http://www.informatics.gov/informatics/modules.php- name/mes course=section&op  
   =listarticles&secid=8.       

http://www.informatics.gov/informatics/modules.php-
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v  األعضاء يف التكتالت من املكتبات  ضمنتحيصلون على فـرص  اأن املستفيدين من خدما 
 .مع بقية املستفيدين من أعضاء التكتلمتساوية 

v      البحث يف عدد كبري من قواعد املعلومات من خالل حمـرك        تقدم بعض التكتالت قدرة على
 . مما يوفر يف عملية تدريب املستفيدين،موحدة  وواجهة استخداميه،حبث واحد

v      اطين املكتبات  بيانات حملية تعاجل قضايا خاصة حيتاجها مو       بعض التكتالت تقوم بإنشاء قواعد
 .وأنظمتهامعلومات تتعلق بتاريخ الوالية  يف التكتل مثل قواعد

v  اباستخدام  استغالل مصادر املعلومات يف املكتبات املشتركة يف التكتل، وتوسيع جمال خدما
 .التقنية، واملشاركة يف خربام

v      مـذه    إال أ، بأسعار أقل ألعضاء التكتالت   رغم أن الناشرين يبيعون منتجا ـم سـعداء
عريضة، كما أا تقلل من اإلزعاج الذي يسببه         سوق  يسيطرون على   التكتالت ألا جتعلهم  

 .حدة التنافس والتعامل مع كل مكتبة على
v            اإلداريـة والفنيـة    يساعد التكتل األعضاء يف تقدمي نصائح وجتارب يف جمال تطوير العملية     

 .يف املكتبة العضو
v  يف املصادر من حيث االستالم والتسليم تبادل واملشاركةالدة سرعة املساعدة يف زيا. 
v      زودهم بآخر التطـورات يف جمـال       ييف التكتل، و   تطوير مهارات موظفي املكتبات املشتركة

 .1همملهم، كما حيسن ويشجع احترافيتع

 املركزية جلامعة فرحات عبـاس حـول        وكان آخر ما طرحناه من أسئلة على حمافظ املكتبة        
ا للمستقبل، فكان جوابه بأا ضرورة البد منها،        وتطلعا اإللكتروافتراضيةقف املكتبة من البيئة     مو

تطوير املكتبـات    و ملا تقدمه من مزايا؛ كالدقة وتنوع املعلومات فيها والسرعة يف الوصول إليها،           
ليها واالندماج فيها فالدخول إ. تقنيا وعلميا، ومواكبة االنفجار املعريف مبا يوازيه من انفجار بشري

  .هو احلل الوحيد ملواءمة احتياجات الباحثني مع االنفجار املعريف العاملي
 تطلعات املكتبة للمستقبل تكمن يف استغالل هذا العامل اجلديد من أجـل خدمـة               أنكما  

       املكتبية باعتماد برجميـات وثائقيـة موحـدة، وذلـك           األعمالاملستفيد، واستثمارها يف توحيد     

                                                
  .المرجع السابق. التكتالت المكتبية .وآخرون ،زعبد العزي ،بن إبراهيم العمران1. 
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واملوارد املاديـة والبـشرية املؤهلـة        ، والتجهيزات ، على توفري الوسائل   الدءوبمن خالل العمل    
   .اجلديدةالالزمة هلذه البيئة 

وما وصلنا إليه يف آخر هذا الفصل هو أن اندماج املكتبة املركزية جلامعة فرحـات عبـاس                 
 بدءا من ضـرورة     ؛بد من رفعها  اليت ال التحديات  ب مرهون   ،اإللكتروافتراضيةداخل البيئة    بسطيف

، اإلنترنـت  علـى    ا خبدماا وجمموعاا من خالل إتاحة موقعه      ةلكترونياإلتواجدها عرب البوابات    
     الـيت ال تتـوفر بعـد        ،وإتاحة خدماته باملكتبة   لكترويناإلوضرورة العمل على إجياد سبل للنشر       

 من خالل امـتالك مقومـات       ،علوماتإضافة إىل العمل على مسايرة جمتمع امل      . على هذه اخلدمة  
نـواع  األ للمعلومات والتوفر على بنية اتصالية مواتية، وجمموعـات متعـددة            ةلكترونياإلاملعاجلة  

مع التحكم يف اللغات العاملية اليت تنشر ا املعلومات           وتدريب املستفيدين على ذلك،    ،األشكالو
ا وجمموعاا من خالل سياسة تسويقية مناسبة       والعمل على التعريف خبدما   . خاصة منها االجنليزية  

أخريا ضرورة االنضمام إىل التكتالت املكتبية اليت حتقق ومستفيديها، ولنوعية املكتبة وطبيعة حميطها   
  .الكثري للمكتبات يف حالة تبنيها
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لقد أصبح األخذ بأسباب التكنولوجيا حتمية وضرورة ملحة، حبكم ما قدمته مـن حلـول،               
شاملة خمتلف جماالت حياتنا، خاصة ما تعلق منها باملعلومات كوا العامل األساسي يف جمتمعـات               

 واقعاليت مشلت دراستنا من خالل  اليوم، إذ تأكد لنا هذا أكثر بعد اطالعنا على املوضوع عن قرب؛   
 املتعددة واملتغرية باستمرار يوما بعد      الكتروافتراضية مبتغرياا وخصائصه  املكتبات اجلامعية يف البيئة اإل    

أين توصلنا إىل جمموعة من النتائج اليت رأينا أنه من الصواب إعادة صياغتها وعرضها يف خامتة                . يوم
  :يليفكانت كما  ،ه يف اية كل فصل توصلنا إليمن خالل إعادة  إدراج ماوذلك حبثنا، 

كغريهـا مـن املكتبـات      اجلامعية املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف       الحظنا بأن املكتبة     .1
 من خالل امتالكها ملقومات املكتبة احلديثة، حيث تتوفر على رصيد           ،اجلامعية تسري يف طريق احلداثة    

ى تنوع اختصاصام وشرائحهم، انطالقا مـن       معترب ميكِّنها من خدمة حاجات املستفيدين منها عل       
 املراد اقتنائها،   تسياسة االقتناء املعتمدة على التعاون وإشراك األساتذة والباحثني يف اختيار  اموعا           

مما جعلها تكون يف مستوى  يناسب التخصصات اليت تدرس باجلامعة ككل، إضافة إىل توفرها على                
أقسامها وخدماا بطريقة شاملة ومتناسقة، مما أكسب املكتبة        نظام معلومات مطبق يف تسيري مجيع       

 وهذا ناتج عـن تطبيـق       . كما يف اخلدمات املقدمة    صفة التنظيم واجلودة يف اموعات احملتواة ا      
 بوسائلها يف جتميع، وحتليل، ومعاجلة، وتوزيع، وبث املعلومات املراد تبليغها إىل اجلهات         االتكنولوجي
 يف خدماا دون إمهال اجلانب      كتبة حنو اعتماد احلوسبة والتألية    ين الحظنا توجها للم   أ. اليت ختدمها 

 البد أن مير على     ،التقليدي فيها، وهذا إميانا من القائمني عليها بأن الوصول إىل تشييد مكتبة حديثة            
  .قاعدة تنظيمية متينة، إذ ال جمال للخلط والفوضى يف عصر التقنية واحلداثة

 ،  املكتبات اجلامعية كأي نظام معلومات     وافق مع الفرضية األوىل اليت نصت على أن       وهذا ما يت  
  .تسعى إىل مسايرة التطورات احلاصلة يف جماالت املعلومات مع تشبثها باجلانب التقليدي املطبوع

كتبة ركيزة من ركائز البيئة اإللكتروافتراضية، إال أن امل       بكات املعلوماتية احملوسبة     رغم كون الش   .2 
علق باالختيار واقتنـاء    جمال الدراسة ال تعتمد عليها بصفة واضحة وفعلية يف تأدية خدماا، إال ما ت             

ألنظمـة اآلليـة    إلمكانيـة اعتمـاد ا      وما حيسب للمكتبة جمال الدراسة هو امتالكها         .اموعات
التصال األخرى، وتنظيم    لتوفرها على البنية التحتية املناسبة من حواسيب ووسائل ا         املعلوماتية فيها، 

جيد للمجموعات، مع توفرها على نظام معلومات مميز وذو تطبيقات مناسبة للمكتبة، على شكلها              
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احلايل أو حىت إذا انتقلت إىل الشكل اآليل الكلي احملوسب، نظرا العتماد النظام املعتمد فيها علـى                 
ات تطويعها حـسب نـوع       وإمكان ابرجمية مرنة تصلح لتطبيقات أقسام املكتبة كلها، مع سهولته        

 .اموعات وثقافة العمال باملكتبة واملستفيدين منها

 فإا تتنوع حبسب التخصصات املتواجدة باجلامعة        يف املكتبة   فيما خيص املصادر املعلوماتية    أما
لكتروين ومـا هـو     لتتوزع بني ما هو تقليدي وما هو إ       األم، كما تتنوع من حيث درجة احلداثة؛        

ي على اخلط، رغم عدم وضوح الرؤية يف هذا اال بالذات لعدم متكني جمتمع املكتبة ككل                افتراض
 .من استخدام هذا النوع األخري من املصادر واقتصارها على فئات حمددة

 استرجاع املعلومات عن بعد نوعا ما، لعـدم  يف حني اتضح أن املكتبة تبقى بعيدة عن خدمة          
ليست هلا انتماء شبكي البتة، رغم ا كما أ نترنت،سرعة بالنسبة لإلال خطوط بث عالية     ها على توفر

التوجه الكبري للمكتبات اجلامعية اليوم حنو هذا النمط، من أجل تطوير خدماا والتعريـف ـا،                
إضافة إىل   .وتبادل املعارف واملعلومات مع املكتبات األخرى من الشكل نفسه أو من أشكال أخرى            

 من أجل   ،ة على ربط املستفيدين مبراكز املعلومات وقواعد البيانات بشكل مباشر         عدم اعتماد املكتب  
املساءلة املباشرة هلا والتعبري عن حاجام كما يروا ويريدوا، إذ أن اشتراك املكتبـة يف قواعـد                 

  .معلومات معينة دون أخرى يؤدي حتما إىل حرمان فئات معينة من املستفيدين
املظـاهر  فرضية الثانية يف بعض من جوانبها واليت نـصت علـى أن              ما ينفي صدق ال     وهذا
خول إىل البيئـة     باملكتبة املركزية اجلامعية جبامعة فرحات عباس بسطيف تؤسس للـد          التكنولوجية

 وباملقابل حتققت بعضا من جوانبها كـون        .التصال عن بعد  اإللكتروافتراضية، خاصة ما تعلق ببنية ا     
   . كما ذكرنابعض من مقومات البيئة االلكتروافتراضيةى املكتبة املعنية تتوفر عل

 مشلتـها البيئـة   الـيت   املتوصل إليها أيضا ما تعلق باملكتبات اجلامعيـة عامـة،            ومن النتائج    .3
 اليت مل تشهد ذلك إال يف بعض        معة فرحات عباس بسطيف   عكس جا على  بالتأثري  فتراضية  الكترواإل

جيابية تأثري البيئة املعلوماتية اجلديدة عليها بقدر ما تعرب عن سـلبيات   واليت ال تعرب عن إ،من أقسامها 
عدم اعتماد املكتبة تكنولوجيا االتصال فائقة السرعة يف تأدية خدماا، وقد اتضح ذلك من خـالل                

لكترونية عن بعـد، رغـم      ي يسمح للمكتبة بتأديتها بطريقة إ     اخلدمة املرجعية بالقدر الذ    تأثر   عدم  
بعض االجيابيات يف هذا اإلطار، كتوفر املكتبة على اشتراكات يف بعض قواعد املعلومات             تسجيلنا ل 

خصائي املراجع فـسجلنا     أما أ  .لكترونية، وتوفرها على بعض من املراجع اإل      والبيانات البيبليوغرافية 
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ـ      يف هذا املوضوع بإمعان ألمهية هذ      ، مما يوجب على املكتبة النظر     غيابه كلية  سامها ا القسم بـني أق
 تسجل تأثرا كبريا، ألا     ملوهو األمر نفسه بالنسبة للمجموعات واألوعية املعلوماتية اليت          .األخرى

 من خالل   تتتكون معظمها من أوعية ورقية، مع تسجيل تقدما بالنسبة للدوريات، وإتاحة املعلوما           
تىن كمادة مستقلة وإمنا    ، وتوفرها على جمموعة من األقراص الضوئية، واليت يف أصلها مل تق           اإلنترنت

 .تكون مصاحبة لألوعية الورقية املقتناة كتقنية تعمل ا دور النشر، خاصة العاملية منها

كما مل نلحظ تأثريا كبريا على املكتيب من حيث التماشي مع نظرائه يف البلدان األخرى، إذ أن 
     ليل، أما تأثري حماوالت املكتبة املكتبة حبد ذاا ال تتوفر على أخصائيني يف املكتبات إال بعدد ق

يف الدخول إىل عامل تكنولوجيا املعلومات على املستفيدين، فقد أتى بثماره، إذ أذى النظام اآليل 
املعتمد يف املكتبة إىل التغيري من صورا لدى املستفيد، أين زاد االحترام اجتاهها، وأصبح الطالب 

  .بة، لسهولة احلصول على حاجياته منهاأول وجهة يقصدها يف اجلامعة هي املكت
مل تشهد ر، فإن املكتبة املعنية بالدراسة فيما يتعلق بنوع املكتبة من حيث درجات التطوأما 

لكتروين مع انتفاء األشكال األخرى كلية؛ من ا القول بأا تسري حنو الشكل اإلتغيريا كبريا، إذ ميكنن
 . يةحيث انتقاهلا إىل مكتبة افتراضية أو رقم

 وأخريا فاملكتبة ال تتيح فرصة الولوج إىل جمموعات مكتبات أخرى، مع إتاحتها خلدمة 
   . كخدمة عامة فقط من خدماا ال غرياإلنترنت

كتبة اجلامعية املركزية جلامعة فرحات امل واليت نصت على أنالفرضية الثالثة وهذا ما جعل 
باعتبارها حمطة لتطبيق تقنيات املعلومات تتأثر مبظاهر التكنولوجيا احلديثة عباس بسطيف 

  .، مل تتحقق بصورة كاملةواالتصاالت وانعكاساا
 لكتروافتراضية، مرهـون  فرحات عباس بسطيف داخل البيئة اإل     اندماج املكتبة املركزية جلامعة      .4

البوابـات  التحديات اليت البد من رفعها؛ بدءا من ضرورة تواجدها عرب            انطالقا من  للتغيري   بقابليتها
رة العمل على إجياد    ، وضرو اإلنترنت على   امن خالل إتاحة موقعه   لكترونية خبدماا وجمموعاا،    اإل

إضافة إىل العمل   . لكتروين وإتاحة خدماته باملكتبة، اليت ال تتوفر بعد على هذه اخلدمة          سبل للنشر اإل  
لكترونية للمعلومات والتـوفر    ك مقومات املعاجلة اإل   على مسايرة جمتمع املعلومات، من خالل امتال      

، ، وتدريب املستفيدين على ذلـك      األنواع واألشكال    على بنية اتصالية مواتية، وجمموعات متعددة     
والعمـل  . ، مع التحكم يف اللغات العاملية اليت تنشر ا املعلومات خاصة منها االجنليزيـة فنيا ولغويا 
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تسويقية مناسبة لنوعية املكتبة وطبيعة حميطهـا       على التعريف خبدماا وجمموعاا من خالل سياسة        
ومستفيديها، وأخريا ضرورة االنضمام إىل التكتالت املكتبية اليت حتقق الكثري للمكتبـات يف حالـة       

اندماج املكتبة املركزيـة جلامعـة      ن  أليت نصت على    ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة، ا      وهذا   .تبنيها
 مـع   كتروافتراضية مرهون مبدى القابلية واالستعداد للتعامل     داخل البيئة اإلل  فرحات عباس بسطيف    

 . هذه األخرية

لكتروافتراضية بقدر ما تساهم يف املتوصل إليها يتضح أن البيئة اإلإذن ومن خالل النتائج 
 فإا تؤدي إىل اضمحالهلا وجعلها ، وخدمات املكتبات اجلامعية يف حالة تبنيهاأداءتطوير وحتسني 
 حالة حدوث العكس، وهو ما تعمل املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف على اهلامش يف

على تداركه من خالل التجربة اليت بدأت يف تطبيقها، واليت نشري إىل عدم اكتماهلا من جهة ونشجع 
ا يف الدول املتطورة من ر على ضرورة استكماهلا من أجل الِصونسمو باملكتبة إىل مصاف نظريا

نية، وملا ال حىت تكون جتربة يتم االحتذاء ا من طرف املكتبات اجلامعية اجلزائرية األخرى جهة ثا
 وهذا من خالل العمل مبا هو كائن فعال على أرض الواقع ال بالتمين .عرب كامل التراب الوطين

 .التغيري، وذلك بتوخي الطموح االجيايب  واإلرادة احلقيقية يف وانتظار ما سيكون دون أخد األسباب
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v   تتكون املقابلة من أربع حماور رئيسية، مقسمة حسب فصول الدراسة.  
v                   أدرجنا يف كل حمور أربعة أسئلة حمورية مبجموع ستة عشر سؤاال مع تفريعهـا أثنـاء

  .طرحها على املستجوب إىل أسئلة فرعية
v    اإلجابات كتابيا بالنسبة لثالث مستجوبني، مع التسجيل الصويت للمقابلة اليت           مت تسجيل 

  .متت مع حمافظ املكتبة
v        كون طبيعة الدراسة تفـرض      ملقابلة كأداة لتجميع البيانات   وقد كان الغرض من اعتماد ا 

ذلك انطالقا من كوا ترتكز على حتليل ظاهرة تقنية تستوجب العمـل مباشـرة مـع                
ا وأجهزا، وطرق   اأين متحورت األسئلة حول طبيعة املكتبة من حيث جمموع        أعضائها،  

  .وإجراءات تقدمي خدماا وتعاملها مع املستفيدين
v                مت تدعيم املقابلة بأداة املالحظة ملطابقة اإلجابات املتحصل عليها مع واقع ما هو موجود 

  .باملكتبة
v  مت تقدمي حماور املقابلة كما يلي:   

   المحور األول

  ؟ معلومايت متطور؟ وفيما يتضح ذلك هل ميكن اعتبار مكتبتكم كنظام-1
  ؟ وهل لديكم سياسة لتنمية  يف التزود باموعات يف مكتبتكم  ما هي الطرق املتبعة -2

       املقتنيات؟
  مكتبتكم ؟ وما موقع التألية يف ذلك؟ ما هي طرق املعاجلة الفنية املطبقة على جمموعات -3
  ؟ ل معلوماا إىل املستفيدين منها ما هي الطرق اليت تتبعها مكتبتكم يف بث وتوصي-4

  المحور الثاني 

  ؟ مات واالتصاالت يف تأدية خدمااهل تعتمد مكتبتكم على شبكات املعلو -1
  ؟ة للمعلومات ملكتبتكم عند تبنيهااآلليماذا ميكن أن تقدمه األنظمة  -2
  ما هي طبيعة جمموعات مكتبتكم ؟ -3



ع املعلومات عن بعـد مـن أجـل تلبيـة           هل تعتمد مكتبتكم على خدمات استرجا      -4
  ؟ مستفيديها؟ وما هي فوائد ذلكاحتياجات 

 
   مظاهر تأثر اخلدمة املرجعية مبكتبتكم يف ظل إفرازات التكنولوجيات املعلوماتية   ما هي -1

  ؟     احلالية
  ؟ حلوسبة يف حميط مكتبتكم وعناصرهاما هي مظاهر تأثري ا -2
  ؟كتبتكم لظهور أشكال مكتبات جديدةهل تؤسس جتربة م -3
كانـت أم   ، حمليـة    ات أخرى ات الولوج إىل جمموعات مكتب    هل تتيح مكتبتكم إمكان    -4

  خارجية؟ 

 
؟ وهـل   ن يف إتاحة موقع مكتبتكم من خالل بوابات املعلومات اإللكترونية          هل تفكرو  -1

  ؟ عية اجلزائريةميكن تعميم الفكرة من خالل جتربتكم على كافة املكتبات اجلام
 ؟ وما هي حتديات هـذا األخـري        تكم على فضاءات للنشر اإللكتروين     هل تتوفر مكتب   -2

  ؟للمجموعات التقليدية واملستفيدينبالنسبة 
  ؟ التكنولوجيا احلديثةر ما هي التحديات اليت تواجه مكتبتكم يف سبيل مسايرا ملظاه-3
  عاصرة؟     ما هو موقف مكتبتكم من االخنراط ضمن التكتالت املكتبية امل-4
  ما هو موقفكم من البيئة اإللكتروافتراضية؟ وما هي تطلعات املستقبل؟-5

 



 

  

 



  
Abstract 
Now days, we live a wave of development on all levels and domains, which 

had never known before. specially, what concerns the applications of 
informatics technology in universities and it's libraries, which is concedered as 
a fertile domain to produce and circulate information and its diffusion. This 
phenomenon which has  taken many forms and names has become numerous 
and various with the variety of its resources, its equipment, and its services. 
From the important and the modern names ; the electro-virtual environment In 
which joing to its has became an obligation and inevitable determinate specially 
for the university libraries. 

This has push us to chose the central library of FARHAT ABBESS'S UNIVERSITY 
of SETIF, And deal with its study in which we have treated the stat of this later in 
accordance with the new information environment up on answering on the 
problematic, Which was about "the aspects and the fields of electro-virtual 
influence on the central library of FARHAT ABBESS'S UNIVERSITY, And to which 
limit this later can be integrated into this new technological environments", 
When we have applied the method of the study of case in our search in addition 
to the analysis method by analyzing and explaining the answers which we have 
got from the interview with four in charge of the library. 

We have arrived into many results, The important one is that the library 
dealing with study really works as an information system, With its ability to 
change into the new environment information despite the registered missing, 
specially  what concerns the lack of electronic equipments and human qualified 
resource. And the non-acquisition of a clear communicative infrastructure 
permit to give information services to its users according to their different needs 
changed according to the needs of electro-virtual environment.     

Key words 
University Libraries, Electro-Virtual Environment, Ground Study, 

FARHAT ABBES'S UNIVERSITY, SETIF. 
 

    
  



Résume 
De nos jours,  Nous vivons dans un contexte caractérisé par une vague de 

développement qui couvre tous les domaines. Spécifiquement, ceux qui 
concernent les applications technologique de l'informatique et de la 
communication au niveau des universités et de ses bibliothèques. Etant donné 
que ces dernières sont considérées comme des champs fertile à la production et 
la diffusion de l'information. Ces applications technologiques ont acquis 
plusieurs appellations suivant la diversité de ces ressources, de ces équipements 
et de ces services qu'elles présentent. parmi ces appellations les plus récentes;  
l'environnement éléctro-virtuel. se conformer à ce nouveau modèle est devenu 
une nécessité inévitable. Surtout pour ce qui concerne les bibliothèques 
universitaires. 

Ce qui nous a  emmené à choisir  la bibliothèque universitaire centrale de 
l'université FERHAT ABBES DE SETIF comme terrain de  recherche, où nous 
avons proposer à travers ce mémoire une étude concernant l'état de cette 
dernière suite à  ce que présente le nouvel environnement de l'information. Et ce 
selon la réponse sur la problématique proposé concernant "les aspects et les 
domaines d'influence de l'éléctro-virtuel sur la bibliothèque centrale de 
l'université FERHAT ABBES, et à quel degrés est-il possible à cette dernière 
d'intégrer le nouvel environnement technologique". Pour cette étude Nous avons 
appliqué la méthode de l'étude du cas à  coté  de la méthode analytique. Selon 
l'analyse et l'explication des données que nous avons réunies à partir de 
l'entretien que nous avons réalisé auprès de quatre responsables des services de 
la bibliothèque. 

Les principaux résultats auxquels nous avons abouti sont; la bibliothèque 
fonctionne comme un système d'information avec l'habilité du changement pour 
un nouveau environnement des informations , malgré le manque enregistré, 
surtout en ce qui concerne le déficit des équipements électroniques, le déficit des 
ressources humaines qualifiées, le manque d'une infrastructure communicative 
qui peuvent  aider à présenter les meilleurs services informationnels pour 
couvrir les divers besoins des utilisateurs, et ce suivant les besoins de 
l'environnement éléctro-virtuel. 

 

Mots clé: 
Les Bibliothèques Universitaires, Environnement Eléctro-Virtuel,  Etude 

de Terrain, Université FARHAT ABBES, SETIF. 
 



 
ويف مجيع ااالت،    نعيش يف أيامنا هذه موجة غري مسبوقة من التطورات على كل األصعدة             

 من  ،خاصة منها ما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا اإلعالم اآليل واالتصاالت يف اجلامعات ومكتباا           
ختذت أشـكاال   هذه الظاهرة اليت ا   . حيث كوا ميدانا خصبا إلنتاج وتداول املعلومات ونشرها       

وأمساء تعددت وتنوعت بتنوع مواردها وأجهزا وخدماا، لعل من بني أهم وأحدث ما أطلـق               
لكتروافتراضية، اليت أصبح االنضمام إليها ضرورة وحتمية ال مفر منـها، خاصـة             عليها، البيئة اإل  

  .بالنسبة للمكتبات اجلامعية
 ؛ة فرحات عباس بسطيف كميدان لدراسـتنا       ما جعلنا خنتار املكتبة اجلامعية املركزية جلامع      

 وذلك من خالل اإلجابـة  ،أين تناولنا فيها حالة هذه األخرية على ضوء البيئة اجلديدة للمعلومات     
 على املكتبـة    لكتروافتراضيةعلى اإلشكالية املطروحة واليت كانت حول مظاهر وجماالت تأثري اإل         

املركزية جلامعة فرحات عباس بسطيف، وإىل أي مدى ميكن هلذه األخرية أن تندمج داخل هـذه                
 من  ؛ أين طبقنا منهج دراسة احلالة يف حبثنا وإىل جانبه املنهج التحليلي           .البيئة التكنولوجية اجلديدة  

 أربعة مسئولني قائمني علـى      خالل حتليل وتفسري اإلجابات اليت استقيناها من املقابلة اليت متت مع          
  .أعمال املكتبة

 أمهها أن املكتبة جمال الدراسة تعمل فعال كنظام معلومايت مـع            ، مت التوصل إىل عدة نتائج    
رغم النقائص املسجلة، خاصة ما يتعلق بنقص األجهزة اإللكترونية ـا ونقـص             ،  قابليتها للتغيري 

ـ وعدم امتالك بنية حتتية اتصالية واضحة املعامل        املورد البشري املؤهل، وقلة املوارد املالية،        سمح ت
ـ  وبتقدمي خدمات معلوماتية ملستفيديها      ـ م املـتغرية تبعـا      افقا حلاج تغري متطلبـات البيئـة     ل

  .لكتروافتراضيةاإل

   

  . سطيفلكتروافتراضية، دراسة ميدانية، جامعة فرحات عباس،املكتبات اجلامعية، البيئة اإل
  


