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 شكر وتقدير
  

 ،وله خطايالشكر هللا العلي القدير على توفيقه و تسديده 
الحمد حتى يرضى و له الحمد إذا رضي و له الحمد بعد 
الرضى و له الحمد على كل حال، ثم ألستاذي الفاضل 
الدكتور عبد المالك بن السبتي الذي أشرف على توجيهي 

قيمة ما ذلل و شجعني، وبدل لي من نصائحه و توجيهاته ال
الصعاب أمامي و تحمل عناء قراءة فصول هذه المذكرة 
وتصحيحها، وسماعه ألسئلتي ومناقشاتي ،لقد كان مثال 
األستاذ الذي تجتمع فيه صفة العلم و الخلق ،فبارك اهللا فيه 

  .وأدامه خادما للعلم و التخصص
 والمكتبة  واإلدارة، أتقدم بالشكر لكل أساتذة المعهدكما

دون أن أنسى طاقم مكتبة الدكتور أحمد  .ونهمعلى تعا
عروة و زمالئي في العمل، وكل من قدم لي يد المساعدة 

  .المادية و المعنوية
   .لكل هؤالء أقدم هذا العمل عربون عرفان و امتنان
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  ــــةمقدم

لقد شهدت نهاية القرن الماضي تحوالت جذرية على مستوى كل القطاعات، حيث       

ظهرت موارد جديدة إلى جانب الموارد السائدة تمثلت باألساس في المعلومـات، كمـا            

ر جديدة للتقدم والتفوق، كان أهمهـا الجـودة والدقـة وسـرعة تلبيـة               ظهرت معايي 

 متطلبـات   ه إلى المرونة والقدرة على التغير وفق مـا تقتـضي          ةاالحتياجات، باإلضاف 

  .العصر

إن عملة األلفية الثالثة ال يتعامل معها إال من يملك الوسائل واإلمكانيات إلنتاجها             

 الدول تـراهن مبكـرا      ن وهو ما جعل الكثير م     ومعالجته وإتاحتها في الوقت المناسب،    

على أهمية المعلومات وعلى دورها الفاعل في التطور والتقدم، وبالتالي جعلت عمليـة             

  1.الحصول عليها وتنظيمها وحفظها ونشرها هدفا استراتيجيا

إن المرحلة التي يمر بها قطاع المعلومات حاليا تشبه إلى حد كبير مراحل سابقة              

اع على مدار الزمن، كمرحلة االنتقال من تسجيل المعلومات على ألـواح            مر بها القط  

الطين وعظام وجلود الحيوانات إلى تسجيلها على الـورق، ومرحلـة االنتقـال مـن               

المعلومات المكتوبة بخط اليد إلى المعلومات المطبوعة، وبعدها االنتقال مـن معالجـة             

 اآللي، لنصل اآلن إلى مرحلة الرقمية       المعلومات يدويا إلى معالجتها باستخدام الحاسب     

 المحليـة   ةوشبكات المعلومات بعيدة المدى، إنها مرحلة االنتقال من المعلومات الورقي         

محدودة التوزيع إلى المعلومات الرقمية واسعة االنتشار، وتبدو أهمية هـذه المرحلـة             

  .وخطورتها في أن خطواتها واسعة ومتسارعة إلى أبعد الحدود

 ظل البيئـة    يلتـطور التكنولوجي تأثيرا كبيرا على كل القطـاعات، فف       لقد كان ل  

االلكترونية الجديدة ظـهرت العـديد مـن المفاهيم كالحـكومة االلكترونية، والتجارة               

      

                                                
. رسالة.دورها في دعم البحث العلمي بالجزائر والتقنية والسياسة الوطنية للمعلومات العلمية .ناجية،  قموح 1

  .2.ص.2004:قسنطينة : علم المكتبات :دولة هدكتورا
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االلكترونية، والجامعة االلكترونية، وقطاع المعلومات والمكتبات لم يكن بمعـزل          

 .  أخد النصيب األوفر سواء على مستوى المفاهيم أو التطبيقاتعن هذه التحوالت، حيث

 المكتبات الرقمية واحدة من نواتج هذا التطور التكنولـوجي، وظهـرت            تفجاء

بالمقابل مصطلحات عديدة استعملت بشكل تناظري في العديد من المواقع والكتابات مع            

  . االفتراضيةالمكتبة الرقمية وهي مصطلح المكتبة االلكترونية والمكتبة

 على التقنيات في الوقت الحالي،      ةإن المكتبة الرقمية تمثل ذروة المكتبات المعتمد      

 أهمية تواجد هذا النوع من      نوبخاصة تقنيات الحاسب اآللي وشبكات المعلومات، وتكم      

المكتبات في مواجهة تحديات ثورة المعلومـات واالتـصاالت الحديثـة فـي عالمنـا           

ع احتياجات الباحثين والدارسين ورغبتهم في الحـصول علـى          المعاصر، وزيادة وتنو  

معلومات سريعة وحديثة، مقابل عدم قدرة أنظمة المعلومات التقليدية على تلبيتها، كما             

 حيزا مكانيا واسعا، وال تضم سوى التقنيات الحديثة واألجهـزة ومنافـذ             لأنها ال تشغ  

  .ت المعلومات الرقميةومعدات التوصيل المختلفة، لربط المستفيد بمستودعا

إن المكتبة الرقمية بخصائصها وميزاتها وفرت على الباحثين عناء التنقل والبحث           

.  تأتيه المعلومة وهو في منزله أو مكتبة دونما الحاجة إلى وسيط           ثعلى المعلومة، حي  

 ألن يستخدمها اإلنسان وإنما قد يستخدمها نظام معلومـات          جوهذه المكتبات قد ال تحتا    

هل ستصبح المكتبات مثل محطات توليد الكهرباء       :هنا يطرح السؤال التالي نفسه    أخر و 

  أو مصانع الغاز وقصور المياه، مواقع نراها ولكن ال نذهب إليها ؟

صيانتها أضحى الشغل الشاغل للقائمين بأمر       و  تأسيس المكتبات الرقمية    عملية إن

بل ذهب األمر أبعد    ون عوائق،   ، كوسيلة لحفظ أرصدتهم وإتاحتها د     المكتبات في العالم  

 ، اتحاد المكتبات الرقمية في الواليات المتحدة األمريكية1997 فتأسس في عام ،من ذلك

الذي أخد على عاتقه مهمة وضع اإلستراتيجيات والنظم اإلدارية وتشجيع البحث العلمي   

  سها ت على نفـ فضال عن ظهور المجالت المتخصصة التي آل،لتطوير المكتبة الرقمية
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 Dlib مثـل  كتبات الرقمية في العـالم ممتابعة ونشر كل التطورات المتعلقة بال

Magazine,Electronic Library Journal.  

لقد أدركت الدول المتقدمة ما للمكتبات الرقمية من أهمية، وهذا ما يتضح بوضوح 

واليـات  تعد ال ومن خالل اضطالع العديد منها بإقامة مشاريع ضخمة للمكتبة الرقمية،           

 من خالل مبادرة المكتبة الرقميـة       ،المتحدة األمريكية من الدول السباقة في هذا المجال       

غيرها مـن دول العـالم       و الفرنسية و الكندية و  لتليها المكتبة البريطانية   ،الثانية و األولى

  .كبيرة ورائدةمشاريع بالمتقدم 

 ،باالهتمام والـدعم  وقد حضيت هذه الجهود العالمية في مجال المكتبات الرقمية،          

من خالل عقد المؤتمرات الدورية لدراسة أحدث التطورات المتعلقة بالمكتبات الرقمية،           

ومن بين المؤتمرات التي عقـدت بهـذا        . ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترضها    

فـي  "المؤتمر األول حول نظرية وتطبيق مفهوم المكتبات الرقميـة          "الخصوص نذكر   

المـؤتمر األوروبـي الثـاني      "والذي يعقد سنويا منذ ذلك الحين، و      ،1994تكساس عام   

، 1998الذي عقـد باليونـان عـام      "للبحث والتكنولوجيات المتطورة للمكتبات الرقمية      

تعـدد  :المؤتمر الدولي الثالث لمفاهيم المكتبات والمعلومات حول المكتبات الرقميـة         "و

 ،وفي آسيا عقـد مـؤتمر       1999 و الذي عقد بكرواتيا في ماي    "االرتباطات والتحديات   

 بجامعة هونج كونج، تلته ورشة عمل في        1998ومعرض المكتبات الرقمية في مارس    

  1.نفس العام، واستمر في االنعقاد سنويا

أما على المستوى العربي، فلم يلق الموضوع نفس االهتمام الذي حظي بـه فـي          

إال أن الساحة العربيـة لـم       دول العالم المتقدم، سواء على مستوى التطبيق أو البحث،          

تخل من بعض المحاوالت والمبادرات وإن كانت محتشمة، كتلك التي كانت من طرف             

، 1999االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات من خالل مؤتمره العاشر بتـونس عـام             

  الذي كـان 

                                                
، الدار المصرية اللبنانية:القاهرة .التطبيقات العملية واألسس النظرية:المكتبة الرقمية.دعيسى صالح محمد، عما 1

 .15 .ص.2006
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ومؤتمره الثاني " المكتبة االلكترونية وخدمات المعلومات في الوطن العربي "حول 

كفـاءات   و تقنيات و بنى:لفية الثالثة المكتبات العربية في مطلع األ     "شر بالشارقة حول    ع

 نشط االذي خرج بتوصيات تدعم دور المكتبة الرقمية في المجتمع العربي، كم" متطورة

 العديد من ورشات العمل في مجال المكتبات الرقمية كتلك التي عقدت ببيروت             داالتحا

المكتبة الرقمية العربية بين الواقع وتطلعـات المـستقبل         " تحت عنوان    2003في يوليو 

  .2003-ليبيا–بطرابلس "إدارة مشروعات المكتبات الرقمية "إضافة على ورشة "

وفي الجزائر يقل هذا النوع من الملتقيات العلمية إن لم نقل ينعدم، نظـرا لقلـة                

القريب يعدنا بتحركات   لكن المستقبل   . المشاريع والمبادرات في مجال المكتبات الرقمية     

علمية فعالة، خاصة وأن الجزائر تشهد انطالق بعض المبادرات في مجال المكتبـات             

الرقمية، وإن كانت متأخرة عن مثيالتها في دول العالم، حيث أن مركز اإلعالم العلمي              

 سوف ينظم بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم المعلومـات           CERISTوالتقني  

ملتقى دولي بخصوص المكتبات الرقمية بالجزائر فـي    ENSSIBت الفرنسيةوالمكتبا

  .2006نوفمبر القادم 

ونظرا لهذه األهمية المتزايدة للمكتبة الرقمية جاءت هذه الدراسة لتلقي نظرة على            

واقع تطبيق هذه التكنولوجيا في الجزائر، من خالل استكشاف الواقع برصـد الجهـود              

  :،  ولتحقيق هذا الغرض جاءت هذه الدراسة كالتاليالوطنية في هذا المجال

 ،  أهمية الموضوع وأسباب اختياره    فبعد المقدمة واإلطار العام للدراسة الذي ضم      

ات الـسابقة،   الدراس،   فرضيات الدراسة  ،  تساؤالتها و إشكالية الدراسة داف الدراسة،   أه

  :وضبط المصطلحات، جاءت الدراسة في خمسة فصول كما يلي

 حيث أن هـذا الفـصل يعـد محاولـة          )المكتـبة الرقمــية (  األول   الفصـل

  جـادة للوصول إلى تعريف منهجي للمكتبة الرقمية  من خـالل التطرق إلى ظـهور

 وتعريف المـصطـلحات المتداخلـة معـه، كالمــكتبة          ،المصطلح وتطـوره 

ة الرقمية،  االلكترونية  والمـكتبة االفتراضية، كما ضم الفصل تحديد خصائص المكتب         
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والتطورات التكنولوجية المساهمة في ظهورها، إضافة إلى بناء وتطوير المجموعات           

الرقمية بها، وأهم أشكال مصادر المعلومات المتـوفرة بالمكتبـة الرقميـة، كالكتـب              

اإللكترونية، والدوريات اإللكترونية، وقواعد المعلومات، وصوال إلى مزايا المكتبـات          

ها، وطبيعة عالقة المستفيد بها،  وأخيرا قضية المكتبة  في إطاريبتالرقمية، ودور المك

  .الرقمية وحقوق الملكية الفكرية

فيتنـاول عمليـة الرقمنـة      ) ومتطلباتهـا الرقمـنة  عملية  ( نيالفصل الثـا أما  

 التعريـف بالماسـح     إضافة إلى ا وأدواتها،   أشكالها و التحديد الدقيق لتقنياته   و بالتعريف

 والـضبط البيبلـوغرافي   ،OCRالتعرف الضوئي علـى الحـروف     الضوئي، ونظام   

، والتحتية، والمالية، ة التخطيطيالمتطلبات، مع عرض Meta dataللمعلومات الرقمية 

قامة مشاريع رقمنة، كما تطرق الفصل إلى أهم         الواجب توفرها إل   والبشرية، والقانونية 

 المحتويـات الرقميـة،     إجراءات وعمليات الرقمنة، وصوال إلى أساليب البحـث فـي         

  .  حماية المصادر الرقمية وأساليب واألشكال المعتمدة في إعداد النصوص اإللكترونية،

 يقدم عرضا لمـشاريع     ) مشاريع مكتبات رقمية رائدة في العالم      ( ثالثالفصل ال و

مكتبات رقمية رائدة على مستوى العالم، في الواليات المتحـدة األمريكيـة، وكنـدا،              

ريطانيا،وفي الصين،واندونيسيا، وفي مصر كبلد عربي، ليختتم باستخالص        وفرنسا، وب 

  .المالمح المميزة لهذه المشاريع

البنية   حيث تم عرض واقع    )مشاريع المكتبة الرقمية في الجزائر     (الفصل الرابع و

 في بداية الفصل، ليتبع بعرض المشاريع       التحتية الجزائرية في مجال المكتبات الرقمية     

في هذا المجال بالجزائر والتي تمثلت في مشروع المكتبـة الرقميـة لجامعـة              البارزة  

  األمير عـبد القـادر اإلسالمية، ومشروع المـكتبة االفتراضية للعـلوم االجتـماعية 

واإلنسانية، من حيث النشأة واالنطالق، واألهداف التي تـسعى إلـى تحقيقهـا،             

  .والممارسات والتطبيقات المعتمدة بها

فهـو يمثـل    ) واقـع مشاريع المكتبة الرقمية بالجزائر    (ما الفصل الخامس  أ    

 مـن حيـث     ، تعرض إلى إجراءات الدراسة    الجانب الميداني التطبيقي للدراسة، حيث    
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حدود الدراسة الجغرافية والبشرية والزمنية،  وعينة الدراسة ومنهجها، وأساليب تجميع           

ها،  التي تم تحليلها وفق أربعـة محـاور          البيانات، وصوال إلى بيانات الدراسة وتحليل     

  .أساسية بما يخدم فرضيات وأهداف الدراسة، فالنتائج العامة للدراسة

  .فالملخص المالحق وقائمة المراجع المعتمدة ووفي األخير كانت الخاتمة

آملين أن نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع واالحاطة بأغلب جوانبه، وأن             

المتواضع مفيدا في توضيح صورة الواقع بخصوص المكتبة الرقمية         يكون هذا اإلسهام    

  .في بالدنا، وانطالقة موفقة لمشاريع كبرى وجادة وبحوث علمية بناءة في هذا المجال
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  أهمية الموضوع وأسباب اختيار- 1

هي قضية المكتبة الرقمية ا و من أهمية القضية التي تعنى بهإن أهمية الدراسة تنبع

 أهمية تزداد مع زيادة االهتمام بهذه التكنولوجيا يآفاقها، وها وواقعه، في الجزائر

 حيث بلغت الدول المتقدمة مستوى جيد في مجال إقامة ،الحديثة من قبل العالم المتقدم

 تعرف الدول العربية اخصائصها، بينموا  مزاياهن مستفيدة بذلك م،المكتبات الرقمية

، واألخذ بالتكنولوجيا الحديثة ومن بينها الجزائر تأخرا في إقامة مثل هذه المكتبات

  .إجماال

 كمن في مواجهة تحديات ثورة المعلوماتن أهمية توافر مثل هذه المكتبات يإ

 معلومات رغبتهم في الحصول على وتنوع احتياجات الباحثين، واالتصاالت الحديثةو

عجز نظم استرجاع المعلومات التقليدية عن تلبية مثل هذه  و،حديثة وسريعة

 المعلومات دكما أن هذه المكتبات تتيح للمستفيد اتصاال مباشرا بقواع .االحتياجات

 هإلى كل ما يحتاجونوالسريع الوصول المباشر  ومن أي مكان، والمتطورة في أي وقت

ال ، واسعاا و ال تحتل حيزا مكانيفهي  إلى ذلك ضف،  بسهولة ويسرمن معلومات

 التي ،منافذ ومعدات االتصال المختلفة واألجهزة والتقنياتمجموعة من تضم سوى 

  . الرقميةتسمح بربط المستفيد بمصادر المعلومات

  الدراساتو ندرةومن األسباب التي دفعتني لتناول هذا الموضوع بالدراسة ه

باإلضافة إلى سبب آخر يتمثل في   ة الرقمية في الجزائر، الخاصة بالمكتباألكاديمية

المتمثلة في اإلعالن عن بعض ، وانطالق بعض المبادرات الجادة في الجزائر

 لما ،استكشافها و الذي استلزم رصد تلك المحاوالتر األم،المشروعات للمكتبة الرقمية

التعرف على مواطن و نا،لراهنة لهذه المكتبة في بلدله من أهمية في تحديد الوضعية ا

عند و  أ، القائمةاريع لالستفادة منها على مستوى المش،الضعف في هذا المجال والقوة

 جلب انتباه القائمين على قطاع ةوإضافة إلى كل هذا محاول .البدء في مشاريع جديدة

 كتبات ـ في الجزائر إلى االهتمام بالم،المكتبات بصفة خاصة، والمعلومات بصفة عامة
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 منطلقة من تخطيط علمي ،هادفة وإقامة مشاريع جادةعن طريق  ،لرقميةا

  .وضع تشريعات تخدم ترقية هذا المجال، ومدروس

  الدراسةأهداف- 2

 فرضت تحديات ،إن األهمية المتزايدة للمعلومات في عصر مجتمع المعلومات   

تاحتها فكان البد  أجل توفير المعلومة وإ المعلومات، منعكبيرة أمام القائمين على قطا

 طريق يوصل إلى ع باعتبارها أسر، األخذ بالتقنية الحديثة والتكنولوجيا المعلوماتيةنم

  . فكانت المكتبات الرقمية أهم هذه التكنولوجيات على اإلطالق،هذه المعلومات

  : هذه الدراسة تهدف إلى مايلينوعموما فإ

 أجل ن م،مفهومهانحو ختلفة تحديد ماهية المكتبة الرقمية ورصد االتجاهات الم*

  .صياغة تعريف اصطالحي شامل يحد من خلط المصطلح مع مصطلحات أخرى

  .تحديد المتطلبات الفنية والتقنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية*

  . واقع هذه المكتبة في الجزائرالتعرف على*

  .تحليل وتقييم المشاريع القائمة وتبيان آفاقها*

  .ق هذه المكتبة في الجزائرالتعرف على آفا*

المعلومات لتولي مهام إنشاء  وتقديم معرفة تساعد في تأهيل أخصائي المكتبات*

  . المكتبات الرقمية مستقبالاريعمش

 على مكانة المكتبة الرقمية ببالدنا، فويبقى الهدف األساسي للدراسة هو التعر

  .ا الجهود الوطنية المبذولة من أجل إرساء دعائمهفواستكشا

  تساؤالتها وإشكالية الدراسة-  3

 في مجال تقنية  هائالالقد حقق اإلنسان على مدى العصور الماضية تطور

قرية واحدة، وفى وجود ب العالم أشبه ما يكون المعلومات واالتصاالت، حتى أصبح
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 ظهرت ، بوجود شبكة اإلنترنترونية للمعلومات التي ازدادت كما وكيفالكتالبيئة اال

، ومن بين المؤسسات  والقطاعات جميع المجاالت جديدة في وتطبيقاتحاتعدة مصطل

نتج عنه حيث ، لهائل المكتبات ومراكز المعلوماتالتي استفادت من هذا التطور التقني ا

لمكتبة مثل  مسميات جديدة ل أفرزت، تطبيقات حديثة على مستوى المكتباتظهور

والرقمية التي تمثل ذروة المكتبات المعتمدة  ، والمكتبة االفتراضية،المكتبة اإللكترونية

  .على التقنية الحديثة للمعلومات

 تكنولوجيا المكتبة الرقمية باعتبارها أحدث ياليوم نحو تبنتتجه دول العالم 

عرفها قطاع المكتبات والمعلومات لحد اآلن، وذلك من خالل إقامة مشاريع يتكنولوجيا 

التقليدية، باستخدام تقنية الرقمنة لمصادر المعلومات مكتبات رقمية انطالقا من مكتباتها 

المطبوعة، أو باالعتماد على مصادر المعلومات الرقمية المنتجة رقميا، إضافة إلى 

االهتمام باألبحاث والدراسات واللقاءات العلمية الخاصة بالمكتبات الرقمية، لتوفير 

  .اتقاعدة معرفية متينة يستند عليها في إقامة هذه المكتب

وتبرز أهمية وجود مثل هذه المكتبات في تسهيل الوصول إلى المعلومات عن بعد، 

، إذ تعتمد المكتبة الرقمية على التقنية الرقمية في وإتاحتها في أي وقت وأي مكان

تخزين واسترجاع المعلومات، وتعمل في بيئة عمل تتكون من شبكات معلومات متقدمة 

  . اته من المعلومات السريعة والفوريةتمكن المستفيد من تلبية احتياج

إن التوجه الدولي المتسارع نحو مجتمع المعلومات الرقمي، يفرض على جميع 

الدول السعي جديا وراء التطوير واستخدام التقنيات الرقمية في إتاحة المعلومات بما 

خرا في يتوافر لها من امكانات مادية وبشرية، والجزائر من بلدان العالم التي تعرف تأ

  األخذ بالتقنيات الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات، وعلى رأسها المكتبات الرقمية، 

إال أنها تفطنت مؤخرا إلى أهمية إقامة مشاريع خاصة بهذا النوع من المكتبات، 

 من امكاناتها البشرية والمادية والمعرفية المتوفرة،  بعد أن أدركت مدى التخلف اانطالق

هذا المجال وحتى التبقى بمعزل عن التطور الذي يشهده العالم في مجال المسجل في 

  .المكتبات الرقمية
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إن مكتباتنا الجامعية لألسف الشديد تعاني من ضعف متطلبات الخدمة المكتبية 

 البشرية، كما د أو الموارتعلى مستواها، سواء على مستوى األرصدة أو الميزانيا

إلجراءات المتبعة بها سواء في بناء المجموعات أو تعرف هذه المكتبات عدم توحد ا

 قإضافة إلى غياب شبكة معلومات تجمعها وتتيح إمكانية االتصال والتنسي.تالخدما

تشهد الجزائر غياب سياسة وطنية للمعلومات تضبط وتنظم سيرورة قطاع  كما .بينها

ريعية الخاصة المعلومات، بما يحقق األهداف المرجوة، إلى جانب ضعف البيئة التش

  .بقطاع المعلومات عامة، وقطاع المكتبات خاصة

وألن إقامة مشاريع مكتبات رقمية متوقف على مدى توفر بنية قاعدية مناسبة، من 

حيث العتاد والموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ونجاحها مرتبط بمدى اعتماد تخطيط 

دة بالمجال توجب علينا تغطية علمي مدروس، وألن بالدنا تشهد انطالق مبادرات جا

  :   الموضوع من خالل طرح التساؤالت التالية

  هي العناصر المميزة والفارقة للمكتبة الرقمية؟ ما*

  ما هي المتطلبات الضرورية إلقامة مكتبة رقمية؟*

  واقع إنشاء المكتبات الرقمية في الجزائر؟ هو ما*

  ؟ هي المشاريع التي وضعت إلرساء دعائمها ما*

  محكم؟ علمي هل المشاريع القائمة منطلقة من تخطيط*

تطبيق المشاريع القائمة للمعايير العالمية والتطبيقات العملية في هذا مدى  ما*

  ؟المجال

ما هي المشاكل والمعوقات التي تعترض اقامة مشاريع مكتبات رقمية في *

  الجزائر؟

  فرضيات الدراسة- 4
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فقد حاولنا  1مقترح بشأن مشكلة معينة، مؤقت ربما أن الفرضية هي حل أو تفسي

تبني مجموعة من اإلجابات كرد وتفسير مؤقت على تساؤالت الدراسة، تحتمل 

 ما ستحدده نتائج الدراسة، وفي هذا اإلطار وضعنا الفرضيات االصواب والخطأ وهذ

    :التالية

ت تتوقف عملية إنشاء المكتبات الرقمية على مدى توفر مجموعة من المتطلبا* 

  .المادية والمالية والبشرية والتنظيمية

 تعرف الجزائر تأخرا في إقامة مشاريع مكتبات رقمية بسبب عدة مشاكل *

تنظيمية       ومالية وقانونية، والمشاريع القائمة ال تطبق معايير نظم المكتبات الرقمية 

  .بسبب ضعف مستوى التخطيط

 تعترض نجاح وتقدم مشاريع قضية الملكية الفكرية من أهم العوائق التي* 

 .المكتبات الرقمية في الجزائر

إن نجاح مشاريع المكتبات الرقمية يتوقف على مدى اعتماد تخطيط علمي، * 

  .تكون فيه األهداف محددة بدقة

  الدراسات السابقة- 5

    جاءت هذه الدراسة في سياق الجهود التي تدعو إلى تبني التكنولوجيا الرقمية، 

يع مكتبات رقمية على المستوى الوطني، للتمكن من اللحاق بركب التطور بإقامة مشار

السائد في الدول المتقدمة في هذا المجال، ولإلفادة من مزايا وايجابيات هذا الشكل 

الجديد من المكتبات، عن طريق تقييم الوضع الحالي لهذه المكتبة في بالدنا، وذلك من 

  عرف عليها، وفي هذا المجال تفتقر الجزائر  لمثل خالل استكشاف المشاريع القائمة والت

 الدول األخرى، حيث أن هناك دراسات عديدة في هذا عكسهذه الدراسات على 

  :المجال نورد بعضها فيما يلي
                                                

           دار الكتاب .الكويت؛القاهرة ؛الجزائر .رؤية تطبيقية مبسطة:مناهج البحث التربوي. الرشيدي،بشير صالح 1
  .    27.ص.2000الحديث،  
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 تحت 2003الدراسة األولى صدرت عن مركز األصيل للنشر والتوزيع سنة 

، وقد تناولت هذه باسلطارق محمود عشبكة االنترنت  والمكتبات الرقمية:عنوان

الدراسة في فصلها األول الحضارة المعلوماتية، بالتطرق إلى ثورة المعلومات، وأهمية 

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجتمع الحديث، والحاسب وأوعية المعلومات

وفي الفصل الثاني للدراسة تناول الباحث مجتمع المعلومات اإللكتروني، بالتطرق 

ات الجديدة للمعلومات، والحرب المعلوماتية، ومجتمع ما بعد المعلومات، إلى اآللي

وخصائص المجتمع المعلوماتي، وصوال إلى المجتمع الرقمي، والتعليم في العصر 

  .الرقمي

وفي الفصل الثالث تناول الباحث المكتبات الرقمية بالتعريف، وقام بعرض مقارنة 

قليدية، إضافة إلى خدمة االنترنيت في المكتبات بين المكتبة اإللكترونية والمكتبة الت

الرقمية، انطالقا من خدمة اإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي للمعلومات، وخدمة 

المراجع، وصوال إلى الخدمات البيبلوغرافية، كما تعرض إلى الكتاب اإللكتروني 

مصادر المعلومات بالتعريف، والنشر اإللكتروني كأحد أهم العوامل المساهمة في توفير 

  .اإللكترونية على رأسها الكتب اإللكترونية

وفي الفصل الرابع تعرض الباحث إلى قضية الفهرس الموحد لشبكة المكتبات 

العربية على االنترنيت، والمراحل المتعددة الواجب إتباعها إلنشاء هذا الفهرس، ثم 

أن تكون عليه في عصرنا تناول المكتبات العربية بسرد تاريخها وأمجادها، وما يجب 

الحاضر وذلك بإعادة النظر في أهدافها وغايتها وفق المفاهيم الجديدة، وأخيرا عرض 

  .الباحث تجربة المكتبات الرقمية الصينية

أما الفصل الخامس واألخير فكان حول األنظمة اآللية في المكتبات، وقد خص 

  .المتطوربالذكر نظام األفق، ونظام يونيكورن، ونظام المكتبة 
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 ة المكتبنحوالتحول :أما الدراسة الثانية فهي للمهندسة أسماء بشير أبوليفة بعنوان  

    .1دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف ليبيا :الرقمية في المؤسسات المصرفية

 مكتبة رقمية في مكتبة مصرف ليبيا المركزي، تبدأ إنشاء حول خطة دراسة وهي

 تأثير التقنيات تاولتن وتساؤالتها، ثم ، ومنهجها،هدافهاوأ ،بمقدمة منهجية حول الدراسة

الحديثة على المكتبات وما تضيفه من مميزات للمكتبات، ثم التعريف بالمكتبات الرقمية 

 من حيث ،، كما تعرف الدراسة بمكتبة مصرف ليبيا المركزيإنشائهاومتطلبات 

 تتناول وأخيراالتقنية بالمكتبة،  والمعدات األجهزة مع التركيز على ،المقتنيات والعاملين

  . الشكل الرقميإلىالدراسة الخطوات والمراحل العملية لتحويل المكتبة 

 التوصيات الباحثةإلىلت واستكماال لتحقيق أهدافها توصهذه الدراسة ومن خالل 

، وذلك بتشكيل دعم إدارة المصرف لمشروع التحول إلى المكتبة الرقمية -     :التالية

بالشكل الذي يحقق أهداف وحاجات ، مراحل المشروع المبدئية صة لدراسةلجنة خا

  : وتشمل ما يلي، المكتبة الجديدة

تحليل و  ودراسة النظام القائم به، إجراء مسح شامل لمقتنيات المكتبة -

  . بياناته

إعادة هندسة تصميم إجراءات العمل اإلدارية والتنظيمية والفنية بما  -

  .رقمية الجديدةيتناسب والبيئة ال

  .تحديد المقتنيات والمجموعات التي سيتم تحويلها الى الشكل الرقمي -

  .تحديد ميزانية كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع  -

                                                

 دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف :المكتبة الرقمية في المؤسسات المصرفية نحوالتحول . أسماء ،لويفةوبأير بش 1
 :  على االنترنت متاح].2005-06- 05[.]على الخط[ ليبيا المركزي

http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htm  

  

   

http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htm




 31 

  . لجميع مراحل تنفيذ المشروع، إعداد خطة زمنية واضحة المعالم -

  . بما يتالءم والتحول الجديد، تجهيز وتحسين أثاث المكتبة  -

وتوظيف نظم وبرامج عصرية  ،قاعدة علمية وتقنية للمعلوماتية بالمكتبةبناء  -

 ،لمعلوماتياؤمن اإلسناد ت بحيث ، متخصصة في جميع اهتمامات المكتبة المصرفية

 بما ينسجم مع عالمنا الذي ، وتكفل انتظام إنتاج وتوفير المعلومات الملبية للحاجات

ويساهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة  ، يتسم بالسرعة والتغير وفيض المعلومات

  .والفعالية في كافة المجاالت التي تخدم القطاع المصرفي

 يتم ربطه مع ، تصميم موقع خاص بمكتبة المصرف وفق المعايير الدولية -

  . الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي

متخصصين في مجال تقنيات وا دد مؤهلين علميجدعم المكتبة بموظفين  -

وعلى إدارة المصرف يقع عبء االعتناء ببرامج التأهيل  ،كتبات والمعلومات الحديثةالم

  . لالرتقاء بمستواهم الفني والعلمي، والتدريب المستمر وفق المستجدات التقنية

رقمنة مقتنيات المكتبة المصرفية ونشرها على شبكة اإلنترنت على مراحل  -

اد األكثر أهمية من المطبوعات والنشرات  على أن يتم التركيز على المو، خطط لهام

  . والتي تخدم أهدافه بشكل أكبر،والتقارير الخاصة بالمصرف

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق الملكية  -

  .رقمنة ونشر المؤلفات على شبكة اإلنترنتال قبل إتمام عملية ، الفكرية للمؤلفين

وخاصة  ، المكتبة مع المكتبات الخارجية عن طريق شبكة اإلنترنتتفعيل أنشطة -

باالشتراك في قواعد المعلومات الببليوجرافية والدوريات والنشرات المتخصصة في 

  .  ألنها تضم بين طياتها أحدث التقنيات والنظريات، مجال المال واألعمال المصرفية

الح محمد، مدرس المكتبات أما الدراسة الثالثة فكانت للدكتور عماد عيسى ص

والمعلومات المساعد بكلية اآلداب جامعة حلوان،  وقد صدرت عن الدار المصرية 
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األسس النظرية والتطبيقات العملية : المكتبة الرقمية: تحت عنوان2006اللبنانية يناير 

  : مايليى إلتهدف هذه الدراسةو

 لصياغة تعريف رصد االتجاهات المختلفة نحو مفهوم المكتبة الرقمية،*

  .اصطالحي للحد من إشكالية الخلط في استخدام المصطلحات الدالة

تقييم وتحليل مشروعات المكتبات الرقمية في مصر، وبيان أثر التقنيات الحديثة *

  .عنها

تحديد المتطلبات الفنية والوظيفية لبناء المكتبات الرقمية، من خالل وضع نموذج *

  .د إنشاء المكتبات الرقمية أو تقييمهاإرشادي يمكن االسترشاد به عن

وضع تصور مقترح لمقومات التنظيم الوطني المصري لمشروعات المكتبات *

الرقمية، وذلك بالتعرف على النماذج البارزة لمشروعات المكتبات الرقمية بمختلف 

  .دول العالم

وقد تناولت هذه الدراسة المكتبة الرقمية بالتعريف، مع عرض نموذج وظيفي 

للمكتبة الرقمية، كما تعرضت لمشروعات المكتبة الرقمية على مستوى العالم بعرض 

 إلى ذلك تناولت الدراسة مشروعات ةتفصيلي ألهم المشروعات والمبادرات، إضاف

المكتبة الرقمية في مصر، من أجل استكشاف الوضع الراهن واألهداف التي تسعى إلى 

ها، إضافة إلى ذلك تعرض الباحث إلى تحقيقها، وعناصر التخطيط والتنسيق بين

المتطلبات الفنية والوظيفية للمكتبة الرقمية، كما استعرض أيضا اإلجراءات المتبعة في 

الرقمنة، والمتطلبات الفنية المتاحة، واالختزان والحفظ الرقمي، من حيث أهميته 

  .يثيرهاوأهدافه والقضايا التي 

الوطني، وأهميته، واستكشاف مالمح وأخيرا تناولت الدراسة مفهوم التخطيط 

 والموارد المتاحة، تالوضع الراهن لمجتمع المعلومات في مصر، من حيث اإلمكانيا

  .والتصور المقترح لمنظومة مشروعات المكتبة الرقمية في مصر
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وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج وزعت على محاور عدة، كان من أبرزها 

  :ما يلي

يا يتضمن العناصر الفارقة في تحديد أبعاد مفهوم المكتبة تبني تعريفا اصطالح-

  .الرقمية

مشروعات المكتبة الرقمية في مصر بدأت في إطار تطبيقي وممارسات مستقلة -

 إلى غياب ة، ينقصها التنظيم والتنسيق على المستوى الوطني، إضاف1995منذ    عام 

المكتبة الرقمية، وضعف مستوى التخطيط الجيد والبرامج التنفيذية لغالبية مشروعات 

  .تأهيل وتدريب العاملين بتلك المشروعات

قواعد البيانات تمثل أولى أشكال المصادر الرقمية بالمكتبات الرقمية محل -

  . التوجه نحو استثمار ما تتيتحه االنترنيت من مصادر مجانيةعالدراسة، م

ايير الميتاداتا، ال توجد من بين المشروعات في مصر من تستخدم أيا من مع-

  .سواء عند إنشاء مصادرها الرقمية والمرقمنة أوفي ضبطها

من بين تسع مكتبات تمثل مجتمع الدراسة وجد أن خمسة منها تقوم بمشروعات -

رقمنة لمصادر المعلومات، واحتلت المخطوطات والدوريات العلمية صدارة أشكال 

  .المصادر التي يتم رقمنتها

 ضبط المصطلحات- 6

  النظام الرقمي1- 6  

 1النظام الرقمي هو نظام يشفر المعلومات في شكل ثنائي يشمل الصفر والواحد،

وهو نظام يعتمد رمزين كحد أدنى، ويستعمل في عدة مجاالت كاالتصاالت، اإلعالم، 

  .وحاليا المكتبات والمعلومات

                                                
  .312.ص.2000،  المكتبة األكاديمية:القاهرة . المعلوماتشبكات وتكنولوجيا االتصاالت .محمد الهادي،محمد 1 
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شكل  وفي تعريف آخر النظام الرقمي هو نظام يرمز ويعالج ويرسل البيانات في 

   1.متقطع وسريع

نظام يشفر المعلومات في نظام ثنائي، "أما محمد محمد الهادي فإنه يقول بأنه 

يشمل على الصفر والواحد، وهو بذلك يقسم اإلشارات إلى خطوات مجردة بحتة في 

وفي نطاق االتصال يشار إلى ... مواجهة اإلشارات التناضرية التي تشابه الموجة

ئية المنفصلة، التي تضع مخرجات الكومبيوتر أو النهايات الطرفية الرقمية بالحالة الثنا

في حالة إما مغلقة أو مفتوحة، وتقوم أجهزة الموديم بتحويل اإلشارات الرقمية إلى 

   2"موجة تناظرية، لإلرسال عبر خطوط التليفون التقليدية 

رز هذا ويتميز النظام الرقمي بقلة التشويش والضوضاء إضافة إلى السرعة، ويب

  .النظام بقوة في مجال البث التلفزيوني واالتصاالت

ومن خالل التعاريف السابقة الذكر نستنتج أن النظام الرقمي هو عبارة نظام يرمز 

المعلومات في شكل ثنائي حيث تأخذ المعلومة قيمة الصفر أو الواحد، ويتميز بالسرعة 

  . والدقة وقلة التشويش

  المعلومات الرقمية2- 6

نقلها عبر و بالمعلومات الرقمية تلك المعلومات التي تم اختزانها ومعالجتها يقصد

   3األجهزة االلكترونية والشبكات الرقمية 

 وتتمثل ببساطة Digital Signalsوالمعلومات الرقمية هي أيضا اشارت رقمية 

، في أي نوع من المعلومات يمكن تحويله إلى أرقام باستخدام األصفار واآلحاد وحدها

، وما أن يتم تحويل "bit "وتسمى باألرقام الثنائية ويسمى كل صفر وواحد بت

                                                
1 Thayse ,André. logique et théorie des systèmes digitaux. paris :Lavoisier ,2002.p.15. 

  .312.ص.سابقمرجع .،  محمدمحمد الهادي 2
مركز :كة العربية السعوديةالممل.المعلوماتيةمجلة  .مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية.فراج،عبد الرحمان 3 

  .38.ص.10ع.2005التعليم، والمصادر التربوية بوزارة التربية 
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المعلومات إلى أرقام فإنه يصبح في اإلمكان تخزينها في أجهزة الحاسب أو أي وسائط 

  bits "1"رقمية أخرى، كصفوف طويلة من البتات 

  2: والمعلومات الرقمية هي إحدى النوعين التاليين

، مثل  Born digitallyثل في المعلومات التي أنتجت رقمياويتم: النوع األول

كثير من المعلومات التي تكتب بواسطة الحاسوب ثم تنشر عبر وسيط الكتروني ككتاب 

أي اإلتاحة تكون عبر .الكتروني، أومن خالل دورية الكترونية أو بواسطة االنترنت 

  .أقراص ضوئية أو على الخط مباشرة

في تلك المعلومات التي يتم تحويلها إلى الشكل الرقمي، يتمثل : النوع الثاني

 كالكتب والدوريات،الميكروفيلم، ةاألوعية الورقي(انطالقا من مصادر معلومات تقليدية 

بصرف النظر عن وسيلة التحويل، سواء كانت عبر ) الميكروفيش أو أي وسيط آخر

 الحاسوب إلى شكل ، أو بإعادة اإلدخال يدويا عن طريقScanningالمسح الضوئي 

  . يمكن من خالله قراءتها  والتعاطي معها واإلفادة منها

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                
مركز المصادر :المملكة العربية السعودية . المعلوماتيةمجلة  .رقمنة ماليين الكتب في الغرب. الزهري،سعد1

  .32.ص.10ع. 2005التعليم، والتربوية بوزارة التربية 
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  وبين واقع الدمج االلكتروني للمصنفات : المتعددة الوسائط. احمد بدر،أسامة 2
  .9-8.ص.2004،  دار الجامعة الجديدة للنشر:االسكندرية .





 36 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 





 37 

   
إن المكتبة الرقمية كغيرها من التكنولوجيات الحديثـة حـضيت باالهتمـام مـن              

ث من أجل توضـيح مفهومهـا   المختصين بالمجال، حيث أفردت لها الدراسات واألبحا  

وخصائصها ومتطلباتها، وهذا الفصل يعد محاولة جادة للوصول إلـى تحديـد دقيـق              

لمفهوم مصطلح المكتبة الرقمية، وتفرقته عن باقي المصطلحات المتداخلة معه كالمكتبة           

 إلى التعرف على مختلف العوامل المساهمة في بروز         ةااللكترونية واالفتراضية، إضاف  

كتبة، مع توضيح طبيعة العالقة بينها وبين مجموعة من العناصر يأتي ذكرهـا             هذه الم 

  :  فيما يلي

  هتطور و المكتبة الرقمية مصطلحظهور-1

 تاريخيا لما يعرف اآلن بالمكتبة الرقمية، فـأرجع ذلـك           عمقاHarterأعطى هرتر   

  .1950لبدايات ادخال الحاسب اآللي في الخدمات الفنية للمكتبات عام 

الـذي تـضمن    " مكتبة المستقبل "  بمصطلح lickliderجاء لكاليدر   1965عام  وفي  

، التي تهـدف  Precognitive systemمتطلبات وخطط تطوير ما وصفه باألنظمة المدركة 

 مكونات مكتبـة المـستقبل      رإلى توفير ذخيرة معرفية للمستفيد،  حيث يصف لكال يد         

مميزات النظام اإلدراكـي لمكتبـة      وكأنه يصف حالة االنترنت اليوم، مؤكدا على أن         

المستقبل يقوم على االتصاالت والحاسبات مع األسالك التي تربط خزانـة الحاسـوب             

  1"بشبكة المنافع الحسية

ـ           مـصطلح المكتبـة    نولقد كان مصطلح المكتبة االلكترونية أسبق في الظهور م

 IRICد  ،  كما أورده مرص    LISA بمرصد   1977الرقمية، حيث رصد في مستخلص عام         

  .1971عام 

على  Paperless library ليطلق مصطلح المكتبة الالورقية 1978ثم جاء النكستر عام 

المكتبات التي تعمل على إدخال الحاسب اآللي والشبكات في تنظيم وإدارة واسـترجاع             

  .المعلومات

                                                
 32.ص.سابق مرجع  .الزهري، سعد 1
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الفضل في صك مصطلح المكتبة الرقمية إلى مايـك نيلـسون            "Leskليسك  "أرجع

Mike Nelson من خالل مشروعات مبادرة 1994 أحد مستشاري كلينتون وآل جور عام ،

ذلـك  .2004-1999 والمرحلة الثانية    1998-1994المكتبات الرقمية في مرحلته األولى من       

المصطلح الذي طرح في سياق حديث آل جور حول البنية التحتية العالمية للمعلومات،              

مر اإلتحاد الدولي لالتصاالت عن بعـد فـي     الذي تم تضمينه في التقرير الختامي لمؤت      

، إال أن بحث اإلنتاج الفكري أثبت خالف ذلـك،          1994بيونس آيرس باألرجنتين مارس     

 Pijnenborg-mari-F-Jباينبورج ماري"حيث تم رصد ظهور المصطلح في مقال لـ  

    1989.1عام " Patrice A.Lyonsلباتريس ليونز " ، وفي مستخلص مقال1991عام "

 بـشكل واسـع مـؤخرا مقارنـة         المكتبة الرقميـة  د انتشر استعمال مصطلح     ولق

بالمصطلحات األخرى الدالة عـن المكتبـة الحديثـة، وورد بـشدة فـي الكتابـات                

واإلستشهادات، وهذا ما أكدته العنـاوين المنـشورة فـي المجـال، وقـوائم رؤوس               

  .Google,Yahooالموضوعات، وأدلة محركات البحث المشهورة مثل 

   الرقمية والمصطلحات ذات الداللةالمكتبة-2

هناك العديد من المفردات الحديثة والمصطلحات التي ترد في مؤلفات ودراسـات            

المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، والتي تطلق على المكتبات التي تتميـز            

لـنظم   وأعمال الحوسبة، واستخدام ا    ت المكثف لتقنيات المعلومات واالتصاال    مباالستخدا

 وبثها إلى الباحثين والجهات المـستفيدة       االمتطورة في اختزان المعلومات واسترجاعه    

 ،المكتبة االفتراضية Electronic library ةمنها، وأهم هذه المصطلحات المكتبة االلكتروني

Virtual library والمكتبة الرقمية ،Digital library.  

ري الخاص بهذا الموضوع، وجدت     ومن خالل مسح بعض الدراسات واإلنتاج الفك      

أن هذه المصطلحات تستخدم بشكل تبادلي وكمترادفات للداللة عن المفهوم نفسه، ممـا             

وسنحاول توضيح  . يلقي بعض الغموض على مفهوم المكتبة الرقمية موضوع الدراسة        

دالالت ومعاني هذه المصطلحات، لنزع ا لغموض وااللتباس وتفادي الخلـط بينهـا،             

                                                
  .36.ص. مرجع سابق.دعیسى صالح محمد، عما1
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لى تعريف منهجي للمكتبة الرقمية يستند اليه كأساس في إطالق مشروعات           والوصول إ 

  .مكتبات رقمية

   Electronic library:كترونيةلالمكتبة اال2-1

تتمثـل بدقـة فـي    " أنهـا  Christine dufourو Gilles deschateletsعرفها كل مـن  

 علـى   المجموعات اإللكترونية من نصوص، وصور، وأصوات، وأفالم نجدها محولة        

  1"حوامل وأسندة الكترونية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المترابطة

تلك المكتبة التي توفر نص الوثائق في شكلها االلكتروني، سواء       " وعرفت أيضا أنها  

كانت مخزنة على أقراص مدمجة، مرنة، صلبة، تمكن الباحث من الوصول إلى البيانات             

  2" التي تقتنيهاةوثائق الورقيوالمعلومات المختزنة، بغض النظر عن ال

مكتبة تعتمد في تقديم خدماتها على وسائط الكترونية، من أشرطة          "كما عرفت بكونها  

وأقراص، وأسطوانات، إلى غير ذلك من األوعية غير التقليدية، والتي تستخدم من خالل             

  3 "ةالحاسبات االلكتروني

وخدمات، أمـا المـواد     مكتبة تشمل مواد الكترونية     " فهي   Tennantوحسب تنانت   

االلكترونية فتشمل كل المواد الرقمية إضافة إليهـا مختلـف اإلشـارات االلكترونيـة              

(Analog format)لالستخدام، مثل أشرطة الفيديو، وهـي  ا، التي تتطلب تيارا كهر بائي 

أصال إشارات الكترونية تحتاج إلى جهاز الكتروني لتكون مرئية، وعليه فان المكتبـة             

ونية تتألف من المواد التي توجد في المكتبة الرقمية إضافة إلى مصادر أخرى،             االلكتر

   4". فهي أكثر شموال غير أنها اضمحلت وقل استعمالها في أدبيات المكتبات

                                                
)1(  : Disponible sur Intrnete].2005-02-21].[neen lig.[ virtuelleSynthèse sur la bibliothèque

. virtuel20 %bibliothèque=search#.pdf.bv/doc-centr/fr.iamm.ressources://http 
  60.ص.2003دار الثقافة العلمیة، :اإلسكندریة .بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات.عبد الھادي، محمد فتحي  2
أعمال المؤتمر العاشر لالتحاد العربي للمكتبات .لكترونیة من منظور عربيالمكتبة اال.محمد تاج، أحمد علي  3

المعھد األعلى :تونس.المكتبة االلكترونیة والنشر االلكتروني وخدمات المعلومات في الوطن العربي.والمعلومات
 .390.ص.2001للتوثیق،اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر . رقمية في دولة االمارات العربية المتحدةمكتبة ونح.الحافظ إبراهيم، أحمد 4
بنى وتقنيات وكفاءات :المكتبات العربية في مطلع األلفية الثالثة .لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

 282.ص.2001االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،جامعة الشارقة، .متطورة
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أنها المكتبة التي تنشأ وتعالج وتثبـت مـن         :"أما الدكتور عبد اللطيف صوفي فيقول     

معدات الميكر والكترونيـة، وهـي تـضم        خالل نظام كومبيوتر، باستخدام توليفة من ال      

 1.مصادر تقليدية إلى جانب المصادر االلكترونية

  2: خصائص أربع للمكتبة االلكترونية وهيKenneth Dowlinوتذكر كنث داولن 

  .ادارة مصادر المعلومات آليا*

  .القدرة على اختزان وتنظيم المعلومات ونقلها للباحث الكترونبا*

  .فيدين من خالل قنوات الكترونيةتقديم الخدمات للمست*

 فـي حالـة طلـب       يقدرة العاملون بالمكتبة على التدخل في التعامل اإللكترون       *

 .المستفيد

   ويؤكد بعض المكتبيين، أن مصطلح المكتبة االلكترونية يتجاوز عمره العشرين          

اسب عام، ليشمل كل جهود حوسبة عمليات المكتبة باستخدام أجهزة الكترونية، مثل الح           

اآللي، وعبارة الكترونية تشير إلى كيفية عمل األجهزة، أكثر من أنها صفة للبيانـات              

 .التي تحويها

     ومن خالل ما سبق نستنتج أن المكتبة االلكترونية قد تكون جزء من مكتبـة              

تنـاظري أ   ( مهما كان نظام ترميزها      ةتقليدية، حيث تحوي مصادر معلومات الكتروني     

 المصادر المطبوعة المسيرة آليا، كما قد تكون مشروعا مـستقال،           إلى جانب ) ورقمي

حيث تضم مصادر معلومات الكترونية فقط، إذا الخاصية األساسية التي تميزها هـي             

اعتمادها على القنوات االلكترونية في تخزين وتسيير واتاحة المعلومات للمستفيد، مهما           

  .كان نظام ترميز هذه المعلومات

  Virtual library:الفتراضية  المكتبة ا2-2

قبل الشروع في تحديد مفهوم المكتبة االفتراضية البد من تحديد األسـاس الـذي              

 .تقوم عليه والمتمثل في الواقع االفتراضي
                                                

 .127.ص.2003جامعة منتوري،:قسنطينة.المكتبات في مجتمع المعلومات.صوفي، عبد اللطيف 1
 .44.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد، عماد 2
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  الواقع االفتراضي

يعد الواقع االفتراضي من المفاهيم المثيرة التي أضافتها تكنولوجيا المعلومات إلى           

النظر أليه على أنه بيئة وسائط متعددة قائمة على الحاسـب،           حياتنا المعاصرة، ويمكن    

  .وذات فعالية عالية

) طاقة( كقدرة   د مع الحقيقة، فاالفتراضي ما هو موجو      ضإن االفتراضية ال تتعار   

   1وليس كفعل

 أن افتراضي ال يتنافى مع حقيقي ولكن مع واقعي، كمـا   Claude Guédonويقول 

  2.ن إمكانية التواجدأن مرادفها ليس غير حقيقي، لك

    ويشمل الواقع االفتراضي استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطـورة،         

مثل الحاسب اآللي ووسائل االتصال عن بعـد والوسـائط المتعـددة، أي أن الواقـع                

 3. افتراضي للواقع حيث يعبر عن واقع البيئةماالفتراضي هو تصمي

  

  4:وعة من الخصائص هي ويتميز الواقع االفتراضي بمجم

  . حيث تحاكى الخبرة الحقيقية في بيئة اصطناعيةSimulation:المحاكاة-

 ويعني أن يستغرق العالم االفتراضـي المـستخدمين         Immersion:االستغراق-

 .فيشعروا وكأنهم في عالم حقيقي

 القائم بين المستخدمين وتلك األشياء      ل تشير إلى التفاع   Interaction:التفاعلية-

 .لتي تتواجد في العالم االفتراضيا

                                                
1 : Disponible sur Internet].2005-02-10].[En Ligne.[ce que la bibliothèque virtuelle-Qu’est 

http://sofia.univer-lyon2.fr/francophonie/abc/nlm-fr.html. 
 
  2005جامعة منتوري،:قسنطينة.المعلومات ومجلة المكتبات.من المكتبة التقليدية إلى الرقمية.محمد، طاشور 2
 .75.ص.10ع.
 عالم الكتاب:رة القاه.االتصاالت وتكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات.زيتون، كمال عبد المجيد 3
 .368.ص.2004،
 .371.ص.المرجع نفسه 4

http://sofia.univer-lyon2.fr/francophonie/abc/nlm-fr.html
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    ومن خالل ما سبق نستنتج أن الواقع االفتراضي فضاء جديد من صنع أجهزة             

يمكننا من  ،الحاسب ووسائل االتصال، موجود ولكنه غير ملموس، نتأثر به ونؤثر فيه

  .خلق عالم اصطناعي من شأنه زيادة فهمنا وإدراكنا ألبعاد ومتطلبات عالمنا الحقيقي

   والمكتبة االفتراضية من المصطلحات التي ظهرت في األدبيات إلـى جانـب            

  :مصطلح المكتبة االلكترونية والرقمية، وقد عرف تعريفات عديدة نستعرضها فيما يلي

المكتبة االفتراضية ليست فقط مجرد مكتبة رقمية أو الكترونية تمكن القارئ من            " 

مكتبه، بل هـي مجموعـة مـن القواعـد          الحصول عل الوثائق دون مغادرة بيته أو        

 جميـع   تالمتواجدة في نقط مختلفة، يتم الوصول إليها عبر واجهة واحدة، كما لو كان            

  1".محتوياتها مجمعة في مكتبة مركزية واحدة 

المكتبات التي توفر مـداخل أو نقـاط        "    وفي تعريف أخر يشير المصطلح إلى       

ك باستخدام العديد من الشبكات ومنها شبكة        إلى المعلومات الرقمية، وذل    Accessوصول  

  2"االنترنت

ذلـك  " فيقول عن المكتبة االفتراضية أنها" Hubert Fondinهيبار فوندان  "أما      

 البناء الذي يسمح بالـوصول الكوني والمباشر لكل صنف من المجموعات  والوثـائق 

 

هي أنها بدون حائط، وال      االلكترونية،  وخاصيتها األساسية      االمرقمنة أو لصوره  

يمكن تحديد موضعها، إذ ليس لها مكان محدد وهي غير موجودة بذاتها ولكنها محتملة،             

  وهو

وهي موجودة في كل مكان ألنها شبكية الشكل،    . ما أضفى عليها صفة االفتراضية    

، وال توجد إال على شاشات الحواسـيب        ...وال توجد في مكان إلقصائها عنصر البناء      

  1".طة بالشبكة الدوليةالمرتب

                                                
  أعمال المؤتمر العاشر لالتحاد العربي للمكتبات.التحدیات العربیة والمكتبات االفتراضیة.سارة، بن الغة 1
المعھد األعلى :تونس.خدمات المعلومات في الوطن العربي والنشر االلكتروني والمكتبة االلكترونیة.المعلوماتو

 .448.ص.2001المعلومات، ویق،اإلتحاد العربي للمكتباتللتوث
قسنطينة .المعلومات و مجلة المكتباتترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي؟:المكتبة الجامعية االفتراضية.كمال، بطوش 2
 .33.ص..2،ع 2،مج2005جامعة منتوري،:
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نظام يمكن المستفيد من اإلتصال بالمكتبات "بأنها  " Lavernaالفيرنا"    بينما يعرفها 

وقواعد البيانات، عن طريق استخدام فهرس المكتبة المحلي المتاح على الخط المباشر،            

                                        2".أومن خالل شبكة حاسبات تعمل كبوابات

  :فإن المكتبة االفتراضية لها أربع خصائص وهي" Fondin "وحسب فوندان 

حيث ليس هناك ورق وإنما فهارس أو صفحات        :الطبيعة المرقمنة للمعلومات  -1

الكترونية من الوثائق المختلفة، حيث المعالجة الفنية تنصب على اشارات بييبلوغرافية           

  .فقط

ات االتصال عن بعد، حيث أن كل        بفضل شبك  :سرعة الوصول إلى المعلومات   -2

  .قارئ يمكنه الوصول المباشر إلى هذه المكتبة

كل مستعمل لهذه المكتبات االفتراضية     : الصعيد العالمي  ىالرصيد الوثائقي عل  -3

  .يجد نفسه أمام أرصدة وثائقية عالمية تحت تصرفه في كل وقت

مصادر العالميـة  يمكن للمستفيد أن يرتبط في أي مكان بشبكة ال   :غياب الوسيط -4

 وال بزمان، إضافة إلى ذلك فإن عــملية البحـث           عألن العبور إليها غير محدد بموق     

  أصبحت 

أيسر بفضل منطقية تشغيل اآلالت، والمساعدات المدمجة التي توفرها البرمجيات،       

  .وبالتالي فالباحث ال حاجة له للوسيط

دمات، حيث أن المستفيد هذا باإلضافة إلى خاصية الولوج عن بعد للمحتويات والخ

يمكنه الحصول على خدمات هذه المكتبة وهو ببيته أو مكتبه أو بأي مكان يتوفر على               

  3 .حاسب مربوط بشبكة االنترنت

                                                
 

 ي الثاني عشر لالتحاد العربي للمكتباتوقائع المؤتمر العرب.قطیعة أم تواصل:المكتبة االفتراضیة.فوندان،ھیبار 1
 االتحاد العربي للمكتبات.كفاءات متطورة وتقنیات وبنى:المكتبات العربیة في مطلع األلفیة الثالثة .المعلوماتو
  .226.ص.2001، المعلومات،جامعة الشارقةو
 .46.ص. سابقمرجع. عیسى صالح محمد،عماد 2
3 Jaquesson,Alain.l'informatisation des bibliotheques.paris:édition du cercle de la librairie, 

1995.p.338. 
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ومن خالل العرض السابق نقول بأن المكتبة االفتراضية ال وجود لها فـي أرض              

يث يمكـن أن    الواقع كونها تقصي عنصر المكان، وتتوزع على شبكات المعلومات، ح         

تشمل موارد من مكتبات متفرقة نظمت في الفضاء االفتراضي مـن خـالل شـبكات               

  .فهي ال تتواجد سوى على شاشات الحواسيب .الحاسبات

  Digital library:المكتبة الرقمية -2-3

مـام المتخصـصين فـي المكتبـات        التعريف جل اهت   و لقد شغلت قضية المفهوم   

،  وقد أحصى الدكتور     تطويرها و إنشاء المكتبة الرقمية   أثر في     من لما لها ،  علوماتوالم

األسس النظرية والتطبيقات العملية،    :عماد عيسى محمد صالح في كتابه المكتبة الرقمية       

واحدا وعشرين تعريفا للمكتبـة الرقميـة، وهـي تعريفـات وردت فـي قـواميس                

ن، أو  المصطلحات، أو دوائر المعارف المتخصصة، أو أبحاث وكتابات المتخصـصي         

التي تبنتها مؤسسات مهنية وعلمية،  وسوف نحاول في هذا الطرح استعراض أبـرز              

  :يلي  المكتبة كماه المقدمة لهذالتعريفاتوأدق 

 Council of library and informationعرفها مجلس المكتبات وموارد المعلومـات  

ressource"clir" المعلوماتيـة التـي    المكتبات الرقمية مؤسسات توفر الموارد      :" كالتالي

ـ         ،  وتوزيعهـا،    اتشمل الكادر المتخصص، الختيار المجموعات الرقميـة، ومعالجته

وحفظها، وضمان استمراريتها، وانسيابها، وتوفيرها بطريقة سهلة واقتصادية لجمهور         

  1" المستفيديننم

فقد فرق بين ثالثة أنواع من المكتبات، هـي مكتبـات           " Barker"أما فيليب باركر  

والتي تحوي على أشكال مختلفـة مـن مـصادر     Polymedia libraryط المتعددة الوسائ

المعلومات المستقلة مطبوعة ومصغرات ومليزرات، إال أنها تتـشابه مـع المكتبـات             

والمكتبات االلكترونية التي تتم فيها     . التقليدية في أن عمليات التنظيم واإلدارة تتم يدويا       

 التوجه نحو انتشار االعتماد على الوسائط االلكترونية         العمليات آليا، مع زيادة في     عجمي

ـ    .في اختزان واسترجاع وتوصيل المعلومات      تختلـف عـن     يأما المكتبات الرقمية فه

                                                
 .282- 281.ص.مرجع سابق.عبد الهادي، محمد فتحي 1
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 Digital Elecronicسابقتيها، بأن جميع ما تحتويه من معلومات في شكل الكتروني رقمي 

Format1." و عن بعد، يمكن الولوج إليها إما من خالل محطات عمل محلية أ   

عبـارة عـن مجموعـة مـن        "وفي تعريف صادر عن إفال، المكتبة الرقمية هي         

الخدمات والمحتويات المنظمة، التي تتيح للمستفيد الولوج إلى معلومات رقميـة عبـر             

  2."شبكات الحاسبات

أنها المكتبة التي تتشكل من المصادر االلكترونية والرقمية وال تحتاج          "وقيل عنها   

، وشبكة تربطها بالنهايات الطرفيـة      Servers وإنما إلى مجموعة من الخوادم       إلى مبنى 

، والمكتبة الرقمية تمثل الوجه المتطور للمكتبة االلكترونية، مـن حيـث            ...لالستخدام

تعاملها مع المعلومات كأرقام ليـسهل تخزينهـا وتناقلهـا فـي تقنيـات المعلومـات                

نيا، بأشكال رقمية بقـدر عـال مـن الدقـة           واالتصاالت، واستثمارها وتداولها الكترو   

   3."واالستخدام عبر مختلف مدارات العالم

المكتبـة  "أما أسامة لطفي فقد أشار للمكتبة الرقمية في رسالته للدكتوراه على أنها             

التي تقدم خدمات المعلومات لمستفيد غير موجود داخل جـدران المكتبـة، باسـتخدام              

ودة داخل المكتبة بعد تحويلها رقميا وإتاحتهـا مـن          مصادر المعلومات المتاحة والموج   

   4."خالل شبكة االنترنت

ومن خالل التعاريف السابقة نخلص إلى بعض المالمح التي تختص بها المكتبـة             

  :الرقمية وهي

  .كل ما تحتويه المكتبة الرقمية ينبغي أن يكون في شكل رقمي-
                                                

 .39ص.ص.مرجع سابق.عيسى صالح محمد،عماد 1
2 the ifla general conference and council71 :world library and information congress.IFLA  

:nternetIisponible sur D].2005-07-92].[en ligne.[ 

.htm.programme/71ifla/iv/org.ifla.www://http 
متاح على ] 2005-07- 10].[على الخط.[آمال المستقبل والبیئة الرقمیة بین سلبیات الواقع.مكاوي،محمد محمود 3

 :الشبكة

& viewarticle=op & sections:name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http

htm.86=artid 
  .42.ص.سابقمرجع .، عمادصالح محمد عیسى 4
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  . حيث الوظائف واألهدافالمكتبة الرقمية تتشابه مع المكتبة التقليدية من-

  .تستخدم نظم وتقنيات متقدمة في البحث واالسترجاع واإلتاحة-

  .إتاحة خدماتها يكون عبر شبكات المعلومات-

ومن خالل الطرح السابق تمت صياغة التعريف التالي للمكتبة الرقميـة والـذي             

  .اعتمدته الدراسة

 سـواء   ،اء أرصدة رقميـة   المكتبة الرقمية هي تلك المكتبة التي تهدف إلى إنش        "

تتم ، و )المرقمنة(التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي     و   أ ،المنتجة أصال في شكل رقمي    

االستفادة  و يتاح الولوج إليها  وعملية ضبطها بيبلوغرافيا باستخدام نظام آلي متكامل،        

و موسـعة أ  و   كانت محليـة أ    ءمن خدماتها المختلفة عن طريق شبكة حاسبات، سوا       

  " االنترنتعبر شبكة

من خالل تعريف المصطلحات الثالثة نستنتج بأن المكتبة االلكترونية تشير إلـى            

آلية توصيل المعلومات، فهي تعكس آلية للتعامل، تعتمد على األجهزة االلكترونية بدال            

أما المكتبة الرقمية فهي تدل على طريقة التعامل مع المعلومات، من خالل            .عن التقليدية 

 ي، حيث تعتمد على مواد رقمية محضة تخزن وتتاح عبر أجهزة الكترونيةالنظام الرقم

بينما يعكس مصطلح المكتبة االفتراضية بيئة عمل المـستفيد         . من خالل النظام الرقمي   

في التعامل مع المصادر الرقمية غير الملموسة، واستخدام المكتبة في غيـر التواجـد              

  .المادي

ت الثالثة تشترك في خاصـية أساسـية وهـي          ورغم هذه االختالفات فإن المكتبا    

  .اعتمادها على التشغيل االلكتروني

  : خصائص المكتبة الرقمية-3

 ظاهرة جديدة في عالم تقنيات المعلومات، وقد جـاءت نتيجـة            إن المكتبة الرقمية  

لدمج تقنية االتصاالت وتقنية الحاسب وما يرتبط به من صناعة البرمجيات وتقنيـات             

رة للمعلومات في مجال المكتبات، وعموما فإن المكتبة الرقمية تتميـز           التخزين المتطو 

  :بمجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي
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  :الصيغ الرقمية للمعلومات-

حيث أن مصادر المعلومات بالمكتبة الرقمية تتمثل في مجموعـة مـن األعمـال              

 تكـون مـصادر     الرقمية، أين تكون المعلومة ممثلة بسلسلة أرقام، وهذه المصادر إما         

  1. مطبوعة حولت إلى الشكل الرقمي، أو مصادر منتجة رقميا في األصل

  :حتوىتنظيم الم-

 من خالل   ،حيث تنظم المصادر الرقمية تنظيما فكريا لوصف الكيانات المعلوماتية        

، الـضبط االسـنادي   ، و  والتكـشيف  ،فالتصني، و )الميتاداتا(إنشاء واصفات البيانات    

در المطلوبة بأقـل    اهذا ليسهل على المستفيد الوصول إلى المص      و،  االستخالص اآللي و

  .أسرع وقت وجهد

  :حيادية الموقع-

فالمكتبة الرقمية متوفر ة للمستفيد في أي وقت ومن أي مكان يتوفر فيه حاسـوب               

  2.مرتبط بشبكة إتاحة

  :التشبيك-

لـى  تعمل المكتبة الرقمية وتتطور في بيئة الشبكات، حيث أن وصول المـستفيد إ            

، كما أنه يمكن أن     )الشبكة المحلية للمؤسسة  (المكتبة يمكن أن يكون محددا باألنترانات       

 . يكون ممتدا عن بعد من خالل االنترنت

  . التطورات التكنولوجية المساهمة في ظهور المكتبة الرقمية-4

تعد المكتبة الرقمية النتيجة المنطقية لمجموعة من التطورات التقنية واالختراعات          

التكنولوجية التي ظهرت في مجال المعلومات، والمتمثلة باألساس في مجموعـة مـن            

 :األجهزة والتقنيات الحديثة والتي نستعرضها كما يلي

  . الحاسب اآللي4-1

                                                
 .اتالمعلوم ومجلة المكتبات. في تطور البیئة األكادیمیة العربیةالرقمیة وأثرھاالمعلومات .الصباغ،عماد عبد الوھاب 1

 .19.ص.2،ع1مج 2002جامعة منتوري،:قسنطینة
  .34.ص.سابقمرجع .، سعدالزھري 2
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يعد الحاسب اآللي من األجهزة التكنولوجية الحديثة التي أحدثت تأثيرا واضحا في            

 الحاسب اآللي بدخوله هذا القطـاع        حيث غير  ،أهمها قطاع المعلومات  ،  عدة قطاعات 

 تخزينهـا إلـى إتاحتهـا      و  بدءا مـن اقتنائهـا     ،من طرق التعامل مع هذه المعلومات     

  .استرجاعهاو

، مثبتـة   E-chipجهاز مكون من رقائق الكترونيـة       "والحاسب اآللي هو عبارة عن    

ل على بطاقة الكترونية، مجهزة الستقبال البيانات وتخزينها ومعالجتهـا بـدون تـدخ            

العنصر البشري، ويتم ذلك من خالل مجموعة من البرامج التطبيقية المختزنة بـذاكرة             

  1"الحاسوب

آلة الكترونية تستقبل البيانات وتقوم على معالجتها بتنفيذ جميع العمليـات           "كما أنه 

الحسابية والمنطقية، دون تدخل بشري في عملها وفقا لمجموعة من التعليمات واألوامر            

، المنسقة تنسيقا منطقيا حسب خطة موضوعة وإعطاء المعلومات الناتجة          الصادرة إليه 

 2"عن عملية المعالجة

جهـاز  "وقد عرفه المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات على أنه         

الستقبال بيانات محددة الشكل، وتنفيذ عمليات تشغيل معينة عليها، ثم إخراج نتائج هذه             

 يمكنهـا الـتحكم     ة كهر بائي  تما على هيئة بيانات أو إشارا     العمليات بأشكال محددة، إ   

أتوماتيكيا في تشغيل بعض اآلالت والعمليات األخرى،  ومعالجة البيانات تتم بعمليات            

حسابية ومنطقية بصفة آلية ودون تدخل بشري أثناء التشغيل، وهو يعمل عادة بالترقيم             

   3"الثنائي

نات الخام إلى معلومات قابلة لالستخدام،       وتهدف منظومة الحاسب إلى تحويل البيا     

  .كما يقدم امكانات هائلة في مجال تخزين المعلومات

                                                
   .2001میة،ـقافة العلـدار الث:اإلسكندریة.مراكز المعلومات وكتباتـي المـسبة فـم المحـالنظ. دسوقيمنداري، إبراھیـالب 1

  .17 .ص
  423.ص.1997الشروق،دار:عمان.معلومات والالمرجع في علم المكتبات.ھمشري،عمر أحمد،علیان،ربحي مصطفى 2
 
-انجلیزي:المعلومات والمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات.الشامي محمد أحمد،حسب اهللا،سید 3

 .291.ص.1998دار المریخ،:السعودیة.عربي
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  1:ويتكون نظام الحاسوب عادة من مكونين أساسين هما

  Hardwareالمكونات المادية *

 Softwareالمكونات البرمجية *

  : المكونات المادية:أوال

، وتكون عـادة تحـت سـيطرة        وهي األجزاء والمكونات الملموسة من الحاسوب     

البرمجيات التي ال تكون فعالة من دونها، هي بدورها تنقسم إلـى مكونـات أساسـية                

  .وأخرى ثانوية

  : البرمجيةتثانيا المكونا

 امن تلقاء نفسه، لذ    بأعمال ومهام  غير قادر على القيام    معلوم أن الحاسب  و  كما ه 

سياق منظم لتعريفه بمـا يجـب أن         في   ةأوامر محدد  و بحاجة إلى تغذيته بتعليمات   و  فه

  .مهام ويقوم به من أعمال

   

 المكونات المادية للحاسوب مـا      رتعليمات منظمة تخب  :"والبرمجية هي عبارة عن   

 الوظائف المختلفة، ومن دونها فإن المكونات المادية تكـون          إنجازينبغي عمله، وكيفية    

  2"دون فائدة

  :ا وهناك نوعين أساسين من برمجيات الحاسب هم

وهي التي تتحكم وتشرف علـى عمـل        ) التشغيل(برمجيات النظام   : النوع األول 

   …MS.DOS ,WINDOWS,UNIXمنظومة الحاسب بأكمله نجد منها 

برمجيات التطبيقات وهي البرمجيات التي تعد خصيصا لحل مشكلة         : النوع الثاني 

ها المستعمل،  معينة تواجه المستعمل،  وهي على عكس برمجيات التشغيل التي اليلمس          

حيث صممت خصيصا وطورت لكي تخدم المستعمل، ومن أشهرها برمجيات معالجة            

                                                
 اءاتاستثمار امكانات الحواسیب في إجر:المكتبات) أتمتة(حوسبة .مرائي،ایماناضل السفا قندیلجي،عامر،ابراھیم  1
 .74-73.ص.2004دار المسیرة،:عمان.مراكز المعلومات وخدمات المكتباتو
 .96.ص.المرجع نفسھ 2
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برمجيات تصميم المواقع،برمجيات إعداد قواعـد       النصوص،برمجيات معالجة الصور،  

  ...البيانات،

والحاسب اآللي كان جهازا مهما وممهدا لظهور المكتبة الرقميـة كونـه يتميـز              

  :بالخصائص التالية

ü 1، 0له النظام الثنائي استعما. 

ü طاقة تخزينية كبيرة للمعلومات. 

ü قدرات كبيرة في استرجاع المعلومات. 

ü إمكانية التشابك  بين عدد معين من الحاسبات. 

ü القيام بعدد كبير من التطبيقات والمعالجات. 

  : شبكة االنترنت4-2

لدعامـة  تمثل االنترنت ثورة حقيقية في عالم المعلومات، كونها أصبحت اليـوم ا           

األولى في الحصول على المعلومات أينما تتواجد دون مشقة وبأقل تكلفة،  وإذا كـان               

مجتمع االنترنت هو السمة المميزة لهذا العصر، فعدد مستخدمي الشبكة يتزايد يوما بعد        

يوم، حيث أصبح بامكان أي شخص مرتبط بالشبكة الحصول على ما يريـده وقـراءة        

إن .ين مراكز المعلومات والجامعات والمؤسسات في العالم      المعلومات التي توفرها مال   

شبكة االنترنت هي أقصى تطور عرفه قطاع المعلومات، حيث جمعت بـين طياتهـا              

  .العديد من التقنيات، وجلبت معها الكثير من المزايا والخصائص

 في الواليـات المتحـدة   بالتحديد و1969وترجع البدايات األولى لالنترنت إلى عام       

سيب  بربطها ألربع جامعات تمتلك حوا     ، كشبكة عسكرية لألغراض الدفاعية    ،مريكيةاأل

مت إليها جامعات أمريكية أخـرى، ثـم   ضنا، لكن سرعان ما)Super Computer(كبيرة 

  1. فالمؤسسات االجتماعية والتجارية،دولية، ثم الشركات العمالقة

                                                
رؤية : موضة عابرة أم خيار استراتيجي : نـوادي االنترنيت بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة  .وش بط،الكم 1

:  على االنترنت متاح- ]2005- 06- 05].[على الخط[ .مستقبلية
http://www.cybrarians.info/journal/no5/netclubs.htm  

http://www.cybrarians.info/journal/no5/netclubs.htm
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نترنـت إلـى حـوالي      وفي نهاية السبعينات وصل عدد الحاسبات المتـصلة باال        

 اإلشراف علـى الـشبكة      NSFتولت الهيئة القومية للعلوم      1986وفي عام   ،  حاسب254

 تم تحويل اإلشراف إلى القطاع الخـاص        1995أفريل من عام     وفي   ،الرئيسية لالنترنت 

وأتيحت ألول مرة الخدمات التجارية على شبكة االنترنـت، وقـدر عـدد الـشبكات               

 ب شبكة وعدد الحاسبات المرتبطة بها إلى ما يقـر         500.000 المرتبطة باالنترنت حينها  

  1.ماليين حاسب10من

 عبارة عـن    هي" االنترنت يتمثل فيما يلي    ةمفصل لشبك  و فيما يلي تعريف موسع   و

تـستخدم الحواسـيب    ،  و  سيب المرتبطة مع بعضها البعض    عشرات األلوف من الحوا   

مين  لتأTCP/IP هنت الذي يرمز لبروتوكول انتر، والسيطرة والمرتبطة بروتوكول النقل

تـزود  ، حيـث     لهذا فهي أوسع شبكات الحواسـيب فـي العـالم          ،االتصاالت الشبكية 

بالعديد من الخدمات كالبريـد االلكترونـي، ونقـل الملفـات واألخبـار،             المستخدمين  

والوصول إلى اآلالف من قواعد البيانات، كذلك فإنها تزودهم بخدمات الـدخول فـي              

خاص آخرين حول العالم،  وممارسة األلعاب االلكترونية، والوصـول          حوارات مع أش  

إلى مكتبة الكترونية كبيرة من الكتب والمجالت والصحف والصور وغيرها من المواد            

  2."والخدمات

تطور في جميـع    هم الرئيسي فيما يشهده العالم من       اولما كانت هذه الشبكة المس    

ومات، على رأسها المكتبات الرقمية نتيجة سمحت ببروز أنظمة حديثة للمعل، المجاالت

  :لمجموعة من الخصائص وهي

  :الالمكان

حيث تتخطى االنترنت كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالت منـد فجـر             

    3.التاريخ دون انتشار األفكار، وامتزاج الناس، وتبادل المعارف

                                                
 .198- 197.ص.سابقمرجع .ابراهيم دسوقي، البنداري 1
 .مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر االنترنت.عامر ابراهيم،عليان،ربحي مصطفى، قنديلجي 2

 .325.ص.2000دار الفكر،:عمان
عين :الهرم.تحديث المجتمع ودراسة في نظم المعلومات:العصر الرقمي وثورة المعلومات.،محمدصالح سالم 3

 .79.ص.2002للدراسات والبحوث،
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  :الالزمان

ت عبر الشبكة تسقط عامل الـزمن       إن السرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلوما       

، وأنت الذي تقـرر متـى تريـد        24/24من الحساب، كما أن الشبكة تتيح معلوماتها        

  .الحصول على المعلومات

  :تنوع التطبيقات

إن التطبيقات والخدمات التي تقدمها االنترنت كثيرة ومتنوعة فمنهـا التعليميـة            

  .والتربوية والتجارية واالتصالية

  :السهولة

حتاج المرء ألن يكون خبيرا معلوماتيا أو مهندسا أو مبرمجا حتى يـستخدم             ال ي 

  . معلوماتية بسيطة أن يستخدمهاةاالنترنت،  فبإمكان أي شخص ذو ثقاف

ونتيجة لهذه المميزات كانت شبكة االنترنت البيئة التي نمـت فيهـا المكتبـات              

تها الرقميـة   الرقمية وتطورت، فبفضلها استطاعت هـذه المكتبـات إتاحـة أرصـد           

  .تغيرت غاياتها من جمع األوعية إلى إتاحتهاللمستفيدين في كل مكان، و

  : النشر االلكتروني4-3

إن النشر االلكتروني كغيره من التقنيات السابقة الذكر ساهم في التمهيد لظهـور             

المكتبة الرقمية، بتوفيره تقنيات حديثة في تخزين واسـترجاع المعلومـات وفرضـه             

ترونية رقمية جاهزة، شكلت فيما بعد لب المكتبات الحديثة إجماال والمكتبة           منتجات الك 

  .الرقمية خصوصا

الميكروفيش (وقد كانت البدايات األولى للنشر االلكتروني مع المصغرات الفلمية          

، للتخفيف من وطأة استخدام الكم الهائل من مـصادر المعلومـات ذات             )والميكروفيلم

دور استخدام الحواسيب االلكترونية ذات االمكانات الهائلـة        األصول الورقية، ثم جاء     

في التخزين واالسترجاع، وبعده األقراص الليزرية التي يؤمن القرص الواحد منهـا            

  .تخزين األلوف من الوثائق الورقية

  : ويمكننا التعرف على النشر االلكتروني من خالل التعاريف التالية
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ع تطويعهـا وبثهـا وتوصـيلها وعرضـها         هو االختزان الرقمي للمعلومات م    "

، عبر شبكات االتصال، هذه المعلومات قـد تكـون فـي شـكل              االكترونيا، أو رقمي  

  1" معالجتها آليا منصوص، رسوم،  صور، يت

استخدام األجهزة االلكترونية في مجاالت إنتاج وإدارة وتوزيع        "وعرف كذلك بأنه  

و أن المادة العلمية تسجل علـى       المعلومات، بغرض استخدامها في مجاالت شتى، وه      

 ".وسائط ممغنطة ومليزرة، أومن خالل شبكات الكومبيوتر كشبكة االنترنت الدولية

  2:وللنشر االلكتروني ثالث طرق معروفة وهي كالتالي

  :أقراص الليزر والنشر االلكتروني عن طريق األقراص المرنة-1

لـصورة الثابتـة    وهي وسائط تستوعب إلى جانب النص المكتوب، الـصوت وا         

  .والمتحركة ولقطات الفيديو

   :النشر عن طريق الكتب االلكترونية-2

عبارة عن جهاز محمول بحجم الكتاب العادي وقادر على تخزين عـشرات              وهو

-Eالكتب، ويمكن تحميل المزيد منها عبر االنترنت، ويرمز لهذا الوسيط االلكترونـي             

Book.  

  :النشر عن طريق شبكة االنترنت-3

ناك طريقة أخرى للنشر االلكتروني، وهي النشر عن طريق شبكة االنترنت على ه

  .صفحات الويب

  :     والنشر االلكتروني تميزه مجموعة من الخصائص وهي

                                                
. 1996دار الغريب، :القاهرة.االرتباطات الموضوعية وةيدراسات في النظر:المعلومات وعلم المكتبات.أحمد، بدر 1

 .309.ص
-93.ص.2003التوزيع، ومركز األصيل للنشر:مصر .شبكة االنترنت والمكتبات الرقمية.محمود عباس،طارق 2

94. 
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Ø  حيث أنه بوسع المستفيد شراء قرص مدمج يحتـوي علـى مئـات      :قلة التكلفة

ت بأسعار معقولة   المجلدات، أو الحصول على ملفات الكترونية عبر شبكات المعلوما        

  .وفي متناول الجميع

 تحتلهـا   التي يعد النشر االلكتروني وسيلة مثلى لتوفير المساحات       :توفير المساحة 

متوسطة على قـرص  و  حيث يمكن وضع محتويات مكتبة صغيرة أ ،المطبوعةق  الوثائ

فيه توضع  Server يمكن استبدال تلك المساحات بجهاز كمبيوتر خادمكما  ،مدمج واحد

  .اإللكترونيةلوثائق ا

Ø فـي فالمستخدم ال يحتاج إلى أن يبحـث عـن كتـاب معـين           :ت الوق اختصار 

رسـالة   و يحصل علـى بحـث أ  كيوال يحتاج إلى مراسلة باحث معين  ،المكتبات

معين  موقع  دقائق عبر اإلنترنت عن طريق زيارةفييتم  كل ذلك يمكن أن. دكتوراه

 .للمنشورات االلكترونية

Ø تقنية النـشر االلكترونـي توظـف قـدرات        :ة في عملية البحث   الدق و السرعة

الحاسب المتمثلة في سرعته ودقته وجودته ومخرجاته،  فلو أردت أن تبحث عن كلمة       

 في قاموس أو موسوعة ورقية فسوف يستغرق ذلك جهدا كبيرا، ولكن هذه العملية ال             

يـات النـشر    تستغرق إال ثواني معدودة من خالل أجهـزة الحاسـب اآللـي،  وتقن             

 االشتقاقي،  ث بالمفهوم، البح  ثااللكتروني تقدم للمستخدم عدة صور للبحث منها البح       

  . إلى البحث المنطقي، وذلك باستخدام الروابط المنطقيةةإضاف

Ø ـ  أن يمكـن   التيالروابط  أوباستخدام ما يعرف بنقاط التوصيل:التفاعلية   ل صت

يـضغط القـارئ     حيث ،واقع اإلنترنت  م  على رئ أثناء قراءته بمعلومات إضافية    القا

  .مواد إضافية على كلمة معينة لينتقل إلى

Ø  النشر االلكتروني ال يكتفي بمجرد نشر المادة المكتوبـة         :الصوت و دمج الصورة

والصور فقط،  بل يضيف إلى ذلك إمكانية دمج المواد بصور ولقطات فيديو متحركة              

  .وأصوات وهو ما يعرف بالوسائط المتعددة
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Ø  فهـي تحـت     ،  عالوة على انتفاء مشكلة نفاد النسخ      :وسرعته التوزيع   ةسهول 

 ماليـين  إلـى  فنسخة واحدة من الكتاب كافية للوصول ، مكان وزمان الطلب في أي

  1.العالم في الوقت ذاته القراء في أنحاء

ومن خالل ما سبق نستنتج أن النشر االلكتروني ظاهرة تقنية حديثة ساهمت في             

ومات الكترونية، وتقنيات متقدمة في مجال تخـزين واسـترجاع          طرح مصادر معل  

  .المعلومات نتج عنها تغير جدري في أنظمة المعلومات

  : تطور تكنولوجيا االتصال4-4

تاريخها جملة من التطورات، جعلتها تلعـب       شهدت أنظمة االتصال على امتداد      

مكتبات استفاد من هذه    قطاع ال ودورا تتزايد أهميته في مختلف مجاالت حياة اإلنسان،         

التطورات في تقريب خدمات المعلومات من المستفيد وضمان سرعتها والتحكم فيها،           

 في استحداث أنظمة جديدة للمعلومات، وطرق إتاحـة أكثـر           افكان لها تأثيرا واضح   

 .تطورا أهمها على اإلطالق المكتبات الرقمية ذات الخدمات عن بعد

أي بلد هي العمود الفقري الذي يمكن من خاللـه          والبنية التحتية لالتصاالت في     

االستفادة من التطبيقات والخدمات المختلفة للمعلومات، وهي تتمثل عادة في خطـوط            

        2.التليفونات، الكابالت، األقمار الصناعية، واأللياف الضوئية

ولعل أهم حدث عرفه قطاع االتصاالت وجعله يتحول إلى قطاع محـوري فـي              

 النظام الرقمي إليه، حيث اجتاحت التقنيات الرقميـة         للمعلومات هو إدخا  مجال نقل ا  

وسائل اإلرسال واالتصال، وأصبحنا نتحدث عن اإلرسال الرقمي الـذي مكـن مـن            

تطوير قدرات شبكات المعلومات إلى درجات خيالية، وبالتالي قدرات هائلة وسـرعة            

  .كبيرة في توصيل المعلومات

                                                
متاح ].2006- 03- 15].[على الخط.[مصادر المعلومات بين اإلتاحة والتملك . خالد، الجبرينعبدا لرحمبن  1

  :على الشبكة
http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name:sections  & op=viewarticle& 

artid=123.htm 

 .26.ص.2001دار األمين للنشر والتوزيع،:القاهرة.االنترنت والمعلومات بين األغنياء والفقراء.محمد صالح أحمد 2

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name:sections
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 الوسائط األكثر أهمية في الشبكات الرقمية  وتراسـل          وتعد األلياف الضوئية من   

  البيانات الرقمية المسموعة منها والمرئية، لما تقدمه من قدرات فـنية عالية وضمانات 

أمنية متميزة، وهي عبارة عن خيوط زجاجية أو ألياف مصنوعة مـن الزجـاج              

ويـل النبـضات    النقي، المكون من السليكون النقي القادر على نقل الضوء وذلك بتح          

  1.الكهربائية إلى ضوء وبالعكس

وفي هذا اإلطار برزت أنماط عديدة لالتصال البصري، أهمها أنظمـة تراسـل             

 جيغابيت في 5، 2بصرية جديدة كنظام الهرم الرقمي المتزامن، الذي تصل سعته إلى         

 ألف مكالمة متزامنة لكل ليف بصري واحد، إضـافة          39الثانية، أي ما يعادل ارسال    

 40لى ظهور تقنية االتصال المتعدد األطوال الموجية، التي بلغت سرعة التدفق بها             إ

  2ألف مكالمة متزامنة لكل ليف بصري واحد625جيغابيت في الثانية، أي ما يقارب 

إن تكنولوجيا االتصاالت الرقمية الحديثة تهتم بنقل المعلومات إلى مسافات بعيدة           

 اإلشارات االلكترونية،  ويتيح نظام االتـصال        وبسرعة كبيرة، على هيئة سلسلة من     

  :الرقمي العديد من المزايا نذكر منها

ü            يتسم االتصال الرقمي بالنشاط والقوة التي تجعل االتصال كوحدة متكاملة عالية

 3الجودة

ü يعمل عل دمج الصورة والصوت في خط هاتف واحد وارسالها إلى أي مكان. 

ü      معلومات وتنفيد المهارات بدقـة وسـرعة       توفير الوقت والجهد للحصول على ال

 .وسهولة

                                                
الوراق للنشر والتوزيع،   :عمان.تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.ن، فاضل السامرائي، ايمارابراهيم قنديلجي، عام 1

 .221.ص.2002
      :متاح على الشبكة].2006- 01- 17].[على الخط.[مظاهر الثورة الرقمية. عليدالعمر، محم 2

html.index/com.aqlamonline.www://http      
 وطنية لتوظيف ة استراتيجيونح:ظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليموسياسات واستراتيجيات ت.بادي،سوهام 3

 .187.ص.2005: قسنطينة:علم المكتبات: ماجستير.مذكرة. في التعليمتكنولوجيا المعلومات
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وأخيرا نخلص إلى أن تكنولوجيا االتصاالت الحديثة من كوابل وألياف ضـوئية            

أتاحت فرص كبيرة لتبادل المعلومات وتلبية مختلف احتياجاتنا اليومية، بأقـل كلفـة             

  .ممكنة وأسرع وقت

  :مصادر المعلومات الرقمية-5    

ـ       إن مصادر المعلومات ا     التكنولوجيـا، وتعـددت     هلرقمية هي أبـرز مـا أنتجت

المصطلحات الدالة عليها، كالمصادر الرقمية والوسائط المتعددة وأخيـرا المـصادر           

الرقمية للمعلومات وهو المصطلح المشهور والمتداول حاليا وفقا ألهم خاصـية فيـه             

 Marilyn Deegan وقد عرفت مـارلين ديجـان     . وهي نمط إنشاء المعلومة وقراءتها

 ممثلة في Electronic Impulsesسلسلة من النبضات االلكترونية "المصادر الرقمية بأنها

مجموعة من البتات، التي تعتمد في عرضها ومعالجتها على الحاسبات ويمكن تراسلها            

  1"عبر الشبكات 

  

أما بالنسبة ألنواع مصادر المعلومات الرقمية فتختلف تبعـا لعوامـل التقـسيم،              

ثر التقسيمات التي عرفتها المصادر الرقمية ما كان وفقا للمحتوى والشكل واإلنشاء            وأك

  :واإلتاحة والتصميم وهذا ما سيتضح من خالل الشكل الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .172.ص.سابقمرجع . عيسى صالح محمد،عماد 1
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  .  المنشأ:             المستوى األول                                          

  

ــستوى                                                              المــــ

  .اإلتاحة:الثاني

  

ــستوى                                                              المــــ

  .التصميم:الثالث

  

ــستوى                                                               المــــ

  الوسائط:الرابع

ــستوى                                                         المـــــــ

  .المحتوى:الخامس

  

    

  .الشكل:السادس                            المستوى                           

  :                              المستوى السابع                               

.                                                                                                                   أشكال الملفات

  1تصور لتصنيف المصادر الرقمية متعدد المستويات :01شكل رقم

  

                                                
 .176.ص.المرجع نفسه 1

 متعددة الوسائط وسيط منفرد

 رقمية  نصية فيديو جغرافية

 دوريات صحف مراجع كتب

ةجداول الكتروني صور نصوص  قواعد البيانات 

 خطية غير خطية

 وسائط اختزان شبكية

 مرقمنة رقمية

 المصادر الرقمية
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  :ة الرقمية في المكتبةلرقميطوير المصادر ات وبناء-6

 الرقمية هي تلك المواد الرقمية التي تم اختيارهـا          ر     المجموعات أو المصاد  

وتتمثل المـصادر   . وتنظيمها بشكل مهني من أجل تسهيل الوصول إليها واستخدامها        

  :يالرقمية في أي مكتبة رقمية فيما يل

ة التي تتم على مـستوى      مصادر مرقمنة ويتم توفيرها عن طريق عمليات الرقمن       -

  المكتبة  

  ).أقراص مليزرة، معلومات على الخط،قواعد بيانات (مصادر رقمية في األصل -

  .:ومن أهم الطرق المتبعة في تنمية المصادر المنشأة رقميا نذكر مايلي

عن طريق االقتناء، حيث تقوم المكتبة باقتناء هذه المصادر من قبل الناشـرين              §

 .والموردين

 االشتراك بالمصادر الخارجية وإتاحتهـا مـن قبـل المكتبـة دون             عن طريق  §

  1امتالكها

   والمكتبة الرقمية ينبغي أن ترسم سياسة لتنمية المصادر الرقمية بهـا، وهـذه             

السياسة البد أن ترتكز على تحديد أسس اختيار المصادر الرقمية بمـا يخـدم طبيعـة         

  :ذها بعين االعتبار هيواحتياجات المكتبة، وأهم األسس التي ينبغي أخ

ü وهو األساس الذي يتعلق بالمحتوى العلمي والشمولية والدقة والحداثة         : المحتوى

 .ومكانة المؤلف والناشر

ü 2: التقنية والوظيفيةالخصائص 

  :وتتضمن مايلي

  .سهولة االستخدام-

                                                
متاح ].0620-01- 17].[على الخط.[تنمية مجموعات المكتبة الرقمية.الشائع،عبد اهللا 1

 pdf.alshaya/dl/sa.gov.informatics.www://http.:الشبكةعلى
 .182- 181.ص.مرجع سابق.عيسى صالح محمد،عماد 2
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 معيارية أشكال الملفات المتاح فيها المحتوى، أم أنها تتطلب برمجيات مخصصة -

  . والتصفحللعرض

  .سهولة التركيب والتحميل والصيانة-

  .الجودة-

  أدوات المساعدة والتدريب-

  ).األدلة والمرشدات(عناصر التوثيق-

 عدم تعطيل برمجيـات أخـرى       ىالثبات في أداء المصدر أثناء استخدامه، بمعن      -

  . المفاجئ دون أسبابجأثناء التشغيل، أو الخرو

ü شروط االستخدام والترخيص: 

 من أجل   Licencesو مصادر المعلومات الرقمية اتفاقيات ترخيص       رديفرض مو 

حماية منتجاتهم وضبط حسن استخدامها،  وأخصائي التزويد بالمكتبة الرقميـة عليـه             

مراعاة هذه االتفاقيات لما قد تشتمل عليه من التزامات ومسؤولية قانونية، يمكن أن تقع             

  .على المكتبة عند اإلخالل بهذه الشروط

ü 1:لفةالتك 

حيث أن هناك مجموعة من البدائل للمكتبة في سياسات تسعير المصادر الرقميـة             

  :والمتمثلة فيما يلي

وأهم ما يميز الشراء التعـاوني هـو ذلـك الخـصم            :الشراء الفردي والتعاوني  -

والتخفيض في السعر الناتج عن مشاركة المكتبة عددا من المكتبات األخرى في شراء             

  .المصدر الرقمي

وهي من الطرق المستحدثة التي بدأ الناشرين والموردين في         : شتراك الحزمة  ا -

تطبيقها، وفيها يتم تجميع مجموعة من الدوريات االلكترونية أو الكتب االلكترونيـة أو             

مراصد البيانات معا، وفقا للموضوع وإتاحتها بمقابل خـاص، فـي حـين ال يـسمح                

                                                
 .186.ص.المرجع نفسھ 1
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وفي هذه  . ترويج المصادر ضعيفة الطلب   باالشتراك في مواد المجموعة منفردا بهدف       

الحالة البد ألخصائي المعلومات تحري الدقة في تقييم مزايا المجموعة المتكاملة مـن             

  .حيث السعر والقيمة

ومن خالل ما سبق نقول أن أي مشروع مكتبة رقمية البد أن يتبنى سياسة تنميـة                

 علـى المـصادر     ر ال تقتص  مقتنيات، ألنه كما عرفنا سابقا مجموعات المكتبة الرقمية       

 المرقمنة فقط، وإنما تتعداها للمصادر الرقمية الجاهزة، لـذلك البـد علـى              ةالمطبوع

المكتبة أن تضبط سياستها بما يخدم تخصصها واحتياجاتها، مستعينة في ذلـك بلجـان              

  .التزويد واألخصائيين

   : مصادر المعلومات في المكتبة الرقمية أهم أشكال-7

الرقمية على جمع وتخـزين المعلومـات فيهـا بالـشكل الرقمـي             تقوم المكتبة   

 وكما ذكرنا سـابقا تتغـذى المكتبـة         1وقراءة المعلومات على الشاشة     ) االلكتروني(

الرقمية من عدة مصادر إضافة إلى المصادر المرقمنة، والمتمثلة في المصادر التـي             

   ءأقـراص مدمجة أو شراعلى  تخزنها المكتبة رقميا، سواء عن طريق اقتنائها  محملة

  

على أنــها   "AFNORالمعلومات على الخط وقد عرفت هذه المصادر من طرف  

تلك التقنيات التي تسمح بتجميع مجموعة من العناصـر الـسمعية والبـصرية علـى               

  : ونخص بالذكر هنا أهم هذه المصادر وهي كالتالي 2"وسـيط واحد 

  : الكتب اإللكترونية7-1

دثها جوتنبورغ في مجال الكلمة المطبوعة باختراعه للحـروف         إن الثورة التي أح   

المعدنية المنفصلة، كانت النواة والركيزة األساسية لتطور عملية الطباعة وتقدمها فيما           

بعد، وحتى وقتنا هذا، واآلن ونحن على مشارف األلفية الثالثة تفاجؤنـا التكنولوجيـا              

                                                
 جامعة منتوري،:قسنطينة.الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية والمراجع الرقمية.عبد اللطيف، صوفي 1

 .169.ص .2004
2 Association des bibliothécaires français .le métier de bibliothécaire. paris :édition du 

cercle de la librairie,1996.p.153.   
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 شكل أهم أشكال مـصادر المعلومـات        بمنتج جديد أال وهو الكتاب االلكتروني، الذي      

  .االلكترونية المتاحة حاليا

والكتاب االلكتروني هو إعادة إصدار الكتروني لكتـاب أو إصـدار الكترونـي             

نسخة الكترونية من كتـاب مطبـوع       "بأنه2001خالص،  وقد عرفه معجم أكسفورد عام        

  1"لغرضيمكن قراءتها عبر الحاسوب الشخصي، أو عبر جهاز يدوي خاص بهذا ا

والكتاب االلكتروني من أهم مصادر المعلومات التي يمكن العثور عليهـا علـى             

مستوى المكتبة الرقمية، سواء كان كتاب مطبوع تم تحويله إلى الشكل االلكتروني، أو             

  .كتاب تم إنتاجه الكترونيا

 طرح في السوق كتابين همـا       ا األولى للكتب االلكترونية عندم    توقد كانت البدايا  

Rocket E- Book   وهو بـحجم الكتاب ذي الغـالف الورقي الصغير، بلغـت ســعته 

 صفحة من الكلمات المطبوعة والصـور  وهذا الكـم الهائل                             4000التخزينية 

 بلغت سـعته التخزينيـة سـت    Soft E-Bookكتاب آخر يدعى و، روايـات 10يعادل 

  2.روايات

نجد أن مشروعات كثيرة على شبكة االنترنت قد بدأت في           1994وفي بداية عام    

ـ            إلـى أشـكال     ةاإلعالن عن نفسها وأهدافها، والتي تتلخص في تحويل الكتب الورقي

الكترونية وخاصة ما يهم التراث البشري بوجه عام، ومن أهـم هـذه المـشروعات               

 كتب إلى تحويل عشرة آالف كتاب من  الذي كان يهدف    ،  1971عـام  وتمبورغجمشروع  

إلى الشكل االلكتروني   المؤلف حقوقالتي لم تعد خاضعة لقوانين حماية      تراث اإلنسانية 

، واستطاع مشروع جوتمبورغ بجهود تطوعية أن يستمر ويحقق مـا           2001قبل عام   

كان يهدف إليه، وهو خلق مكتبة رقمية للكتب متاحة عبر شبكة االنترنت، على الرغم              

واجهت المشروع حيث أن القانون األمريكي الذي كان        من الصعوبات التشريعية التي     

                                                
 .54.ص.سابقمرجع .، عبد اللطيفصوفي 1
 .ص.55ع.2004مجلة العربي،:الكويت..كتاب العربي.ب االلكتروني يغير وجه القراءةالكتا.الشناوي،جيهان 2
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 عاما فقط عند بدء المشروع، تطور وأصـبح اآلن يحمـي            15يحفظ حق المؤلف لمدة   

  1 سنة50حقوق المؤلف لالستخدام العلني لمدة 

إن مشروع جوتمبورغ لم يكن المشروع الوحيد في هذا المجال بل بدأ التسابق بين            

 في إقامة مشاريع شبيهة، حيث لم تنتظر التطور الحادث          كثير من الهيئات والمنظمات   

 لتكنولوجيا األجهزة بل كانت على يقين أن التطور حادث ال محالة،  وقد اتخذت سـبل               

عدة منها ما هو من خالل الماسح الضوئي، ومنها ما هو من خالل اإلدخـال الكامـل                 

لفهرسة االلكترونية، للنص،  وفي نفس الوقت كان أخصائيو المعلومات يضعون قواعد ا

  .إلتاحة سبل معترف بها من االستشهادات المرجعية

وفيما يلي قائمة بالمواقع التي تنشر الكتاب االلكتروني وتقـدم بعـض المقـاالت              

  2:واألبحاث المرتبطة به

1-Patchogue-MedFord Public Library 

http://www.pml.suffolk.lib.ny.us/htdocs. 

2-Rocket E-Book Reader. 

http://barnesandnoble.com/ebooks/ 

3-Other E-Book Reader 

http://www.ebooknet.com 

http://www.everybook.net 

http://www.softbook.com 

4-Araange of E –Book Publishers. 

http://www.amazon.com  

http://www.bn.com 

http://www.duskuspublishing.com 

http://www.netbooks.com 

                                                
 بي للمكتباتوقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لالتحاد العر..الكتاب االلكتروني.مصطفى صادق،أمينة 1
 و االتحاد العربي للمكتبات.كفاءات متطورة وتقنيات وبنى:العربية في مطلع األلفية الثالثةالمكتبات . المعلوماتو

 .305-304.ص2001المعلومات،جامعة الشارقة، 
 .314- 313.ص.المرجع نفسه 2

http://www.pml.suffolk.lib.ny.us/htdocs
http://barnesandnoble.com/ebooks/
http://www.ebooknet.com
http://www.everybook.net
http://www.softbook.com
http://www.amazon.com
http://www.bn.com
http://www.duskuspublishing.com
http://www.netbooks.com
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http://www.onlineoriginals.com 

http://www.simonsays.com 

5-E-BookFirBraille. 

http://www.nist.gov/itl/div895/isis/projects/braille project.html 

6-Arabic book. 

http://www.arabic.bookstore.com 

 

  : الدوريات اإللكترونية7-2

الدوريات المطبوعة هي السائدة في مقتنيات المكتبات، حتى قبيل نهايات          لقد ظلت   

القرن الماضي،  ومند بضع سنوات تسارعت خطى النشر االلكتروني حتى أصـبحت             

نسبة كبيرة من الدوريات العلمية تنشر الكترونيا بجانب النشر الورقي، األمـر الـذي              

  .النشر واإلصدار،  وسهل عملية توزيعها ووصولها إلى المهتمين بهاخفض من كلفة 

وكانت الدوريات االلكترونية كغيرها من مصادر المعلومات االلكترونيـة محـل           

اهتمام المكتبات الحديثة، وعمدت إلى توفيرها ضمن مقتنياتها عن طريق شرائها فـي             

أهم منافـذ األفكـار وتبـادل       "ا  شكلها االلكتروني أو باالشتراك المباشر بها باعتباره      

الخبرات ونشر المعلومات الحديثة متفوقة بذلك على نظيراتها من مصادر المعلومـات            

 فكانت بذلك من أهم مصادر المعلومات االلكترونية التي نجدها          1بواسطة معيار الجدة،  

  .في المكتبات الرقمية

  

                                                
  :متاح على الشبكة]2005-07-10].[على الخط.[الدوریات العلمیة:من مصادر المعلومات.بن سعد العسسیري،سعید 1

& viewarticle=op  & sections:name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http

=artid123htm. 
  

http://www.onlineoriginals.com
http://www.simonsays.com
http://www.nist.gov/itl/div895/isis/projects/braille
http://www.arabic.bookstore.com
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 بـصفة الكترونيـة،     ونعي بالدورية االلكترونية، دورية ذات منتوج نهائي متـاح        

 أولم تخضع، وتعد شبكة االنترنت من جهة        ممكونة من مقاالت قد تكون خضعت للتقيي      

   1 المدمجة من جهة أخرى الوعاءين االلكترونيين الرئيسيين لهذه الدوريات صواألقرا

والدورية االلكترونية هي دورية تعد وتوزع بصورة الكترونيـة وهـي إحـدى             

 نمكن إعدادها على شـكل وسائط متعددة، عـادة مـا تكـو          مصادر المعلومات التي ي   

  محملة على 

أقراص مدمجة، أو موضوعة على الخط المباشر، ويمكن الحصول عليها بواسطة           

  .كالبيع أو االشترا

   2:والدوريات االلكترونية متنوعة ويمكن تقسيمها كالتالي

دوريات بـشكل الكترونـي فقـط أي لـيس لهـا بـديل أ وأصـل ورقـي                   -1

  .Electronic Format only.ابقس

 دوريات متوفرة بشكل الكتروني بعد أن كانت تظهر ورقيا، أي كان لها أصل              -2

 Electronic only of printed gournals.ورقي ثم توقف

  Electronic & printed format دوريات متوفرة بالشكلين الورقي وااللكتروني-3

-CDا متوفرة على أقراص مـضغوطة       وعموما فإن الدوريات االلكترونية نجده    

ROM  في شكل مطبوع ويتم تحويلهـا إلـى الـشكل           ن على الخط، أو تكو    ة أو متوفر 

وفيما يلي قائمة بمصادر الحصول علـى الـدوريات         . االلكتروني عن طريق الرقمنة   

  :االلكترونية ومواقعها على الواب

  

                                                
المؤتمر العربي الثاتي عشر .الدوریة كنمودج:النشر االلكتروني لإلنتاج الفكري المكتوب بالغة العربیة.رجاء، بنیس 1

االتحاد العربي :الشارقة.تقنیات وكفاءات متطورة وبنى:لعربیة في مطلع األلفیة الثالثة  كتباتالم.المعلومات وللمكتبات
 339.ص.2001للمكتبات والمعلومات،جامعة الشارقة،

المؤتمر العربي . ومستقبلھا في المكتبات العربیة، ماھیتھا،وجودھا:الدوریات االلكترونیة .السامرائي،ایمان فاضل 2
تقنیات وكفاءات  وبنى:العربیة في مطلع األلفیة الثالثة  المكتبات.المعلومات وباتالثاتي عشر للمكت

 .321-320.ص.2001االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،جامعة الشارقة،:الشارقة.متطورة
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URL Name 
http://www.nla.gov.au  1-Australian journals.  
http://www.bulb.ac.uk  2-Bulb information service  
http://www.arl.org  

  
3-Directory of electronic journals ,newsletter 
and academic discussion lists  

http://www.ingenta.com  4- Base de donné ingenta  

/eeese/uk.ac.eevl.www:/http  5-Enegeneering E- journals  
-nic.www://tpht

htm.ezp/eppp/ca.bnc  
6-Natinal library of canada’s Electronic 
collection    .  

  : قواعد المعلومات7-3

من أهم مصادر المعلومات التي نجدها على مستوى المكتبة الرقمية إلـى جانـب              

الكتاب االلكتروني والدورية االلكترونية قواعـد المعلومـات، ونقـصد بهـا قواعـد              

المعلومات المـنشأة على مستوى المـكتبة الرقمية لتـخزين وتنظيم المواد المرقمنة،          

ت الخارجية المستقلة عن مشروع المكتبة الرقمية والتي يتم االشتراك  المعلومادقواع أو

  . وإتاحتها للمستفيدافيها من قبل المكتبة الرقمية أو اقتنائه

وقبل التفصيل في هذا العنصر سوف نحاول إعطاء فكرة عـن ماهيـة قواعـد                

  .المعلومات، خصائصها وبنيتها

نظمة، التي يمكن الوصـول إلـى       هي مجموعة من البيانات الم    قاعدة المعلومات   "

  1"محتوياتها وإدارتها وتحديثها بسهولة، وهي مجموعة من التسجيالت والقيود

مجموعة منظمة ومتكاملة من المعطيات، محفوظة عادة في وحـدات          "وهي كذلك   

  2"ذاكرة ثانوية 

 من ملفات معلومات    ةرصيد من المراجع البيبلوغرافية أو مجموع     "كما عرفت بأنها  

لها عالقة بفرع من فروع المعرفة وتحتوي مواصفات الوثائق التي يتم تخزينهـا             التي  

   3"واسترجاعها بواسطة الحاسوب

                                                
 .142.ص.سابقمرجع .جي،عامر، فاضل السامرائي،ايمانابراهيم قنديل 1
 .160.ص.2000قصر الكتاب،:البليدة.العتاد والبرمجيات:مدخل إلى المعلوماتية .ط، عبد الحق 2
   .2001، دار المسيرة:عمان.مراكز المعلومات والمكتبة المدرسية والتكنولوجيا الحديثة.عيل الصوفي،عبد اهللااسما 3

 .53. ص

http://www.nla.gov.au
http://www.bulb.ac.uk
http://www.arl.org
http://www.ingenta.com
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وقواعد المعلومات نوعان، قواعد معلومات بيبلوغرافية تمكن من استرجاع بيانات          

. وإشارات بيبلوغرافية،  وقواعد معلومات نصية تمكن من استرجاع الـنص الكامـل            

  :               في الشكل التاليحجزاء ووحدات كما هو موضأ المعلومات من وتتكون قاعدة

  
 
 

  1البيانات مكونات قاعدة : 02الشكل رقم

 وحدة يتعامل معها الحاسوب وتمثل بخانة من خانات النظـام           ر هو أصغ  :البت-1

ـ     ن، ونظرا لكو  1و0الثنائي أي     مـع الحـروف والكلمـات       ل نظام الحاسوب ال يتعام

االعتيادية فإنها تتحول إلى مجموعة من البتات المناسبة،  وعلى هذا األساس فإن لكل              

  .حرف موجود أو مرسوم على لوحة المفاتيح بايت خاص به

 من البتات، وهو بيانات تمثل وحدة واحدة من القيـد أو            ةوهو مجموع :الحقل  -2

  . الكامل للمؤلف أو عنوان كتاب وهكذاالتسجيلة، فقد يمثل الحقل الواحد االسم
                                                

 .145.ص.المرجع نفسه 1

 Bytes   البايتات

 Fieldsالحقول

التسجيالت/القيود Records 

 Files    الملفات

 Database عدة البياناتقا
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وهو مجموعة من الحقول المترابطة تخص وحدة واحدة من         :التسجيلةو  القيد أ -3

  .موضوع القاعدة

  .وهي تمثل مجموعة محددة من القيود في قاعدة المعلومات: الملفات-4

    إن قاعدة المعلومات من أهم مصادر المعلومات على مستوى المكتبة الرقمية،           

إذ تمثل مستودعا للمعلومات، حيث تخزن المعلومات الرقمية والمرقمنة على مـستواها        

  .وسواء كانت نصية، وسائط متعددة، صور، صوت، فيدي

  : مزايا المكتبات الرقمية-8

  :للمكتبات الرقمية العديد من المزايا نجملها كالتالي

ü        إلى المستفيد حيث    القضاء على عائق المكان، فالمكتبة الرقمية تحمل مجموعاتها 

 .هو، إذ بإمكانه االتصال بها عندما يتوفر له حاسب الكتروني مرتبط بالشبكة

ü  تجاوز عائق الزمن حيث أن المعلومات متاحة بصورة دائمة وعلى مدار الساعة 

ü سهولة تحديث وتحيين المعلومات. 

ü 1.تإمكانية استخدام مصدر المعلومات من قبل عدد من المستفيدين في نفس الوق 

ü 2.القدرة على اختزان ونقل المعلومات إلى الباحث من خالل قنوات الكترونية 

ü   تتبنى المكتبات الرقمية تعزيز مفهوم المشاركة في       حيث  ،المشاركة في المصادر

 .  يفتح مجاال للتعاون والمشاركةالمصادر الذي 

  : المكتبي في إطار المكتبة الرقمية-9

ر كبير في إعادة توزيع المهام والمهن والوظائف        أث المعلومات   اإن لتكنولوجي     

 مهنة المكتبي عن القاعدة فقد شهدت       دوخاصة تلك المتعلقة بقطاع المعلومات، وال تش      

  .تطورات عديدة لمواكبة متطلبات هذا العصر عصر الرقمنة والشبكات

                                                
 .118.ص.2004ي،جامعة منتور:قسنطينة.محاضرات في تكنولوجيا المعلومات.بن السبتي عبد المالك 1
  .مرجع سابق. أسماء،لويفة وبأبشير  2
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 ،تباينت اآلراء بخصوص مستقبل ودور المكتبي في إطار المكتبـة الرقميـة           وقد  

ظهر اتجاهان بخصوصه، اتجاه أول يشير إلى تضاؤل أو محدوديـة دوره فـي         حيث  

 فـي أداء    هظل تأثير التقنيات الحديثة،  واتجاه آخر يشير إلى تأييد دوره واستمرار يت            

  .مهامه إضافة إلى مهام جديدة

فاالتجاه الخاص بتضاؤل دور المكتبي يستند إلى التقنيـات الحديثـة باعتبارهـا             

يدا للتوسط المعلوماتي، فالمعلومات االلكترونية سـواء علـى الخـط           أضافت بعدا جد  

المباشر، أو ضمن قواعد البيانات أصبحت داخل وخارج المكتبة متاحـة للمـستفيدين             

دون وجود حاجز للوصول إليها، في أي وقت وأي مكان إذا كـانوا متمكنـين مـن                 

بتأييد احتفاظ المكتبي بدوره    مهارات البحث الوثائقي التقني، أما االتجاه الثاني الخاص         

ومكانته، فيشير إلى أن المكتبي يمثل حلقة وصل بين المستفيد والمعلومة، حيث أنه في             

ظل تراكم المعلومات وقواعد البيانات يأتيه الباحثين باختالف درجاتهم العلمية يبحثون           

ـ   عن معلومات بعينها وال تجيبهم عنها إال خبرة سابقة، وال تعالجها إال مم              ةارسـة حي

  1.على دراية كافية بكل أوعية المعلومات بمختلف أنواعها

إن مهام ووظائف المكتبي تغيرت في ظل المكتبة الرقمية كما تغير اسمه، حيـث              

أخـصائي  2أصبح يلقب باستشاري المعلومات، مدير المعلومـات، موجـه األبحـاث          

ـ المعلومات، مهندس المعرفة، ووسيط المعلومات للقيام بعمليات م         المعلومـات،   ةعالج

وتفسيرها وترجمتها وتحليلها، وإتقان مهارات االتصال لإلجابة على أسئلة المستفيدين،          

  .وكذلك االرتباط ببنوك وشبكات المعلومات وتسهيل مهمات الباحثين

ويجمع الخبراء والباحثين على أن المكتبة الرقمية ستزيد الطلب على اخصاصي           

  :ييدة نجملها فيما يلالمعلومات وتلقي عليه مهام جد

                                                
متاح على ]2005- 07-10].[على الخط. آمال المستقبل وسلبيات الواقع البيئة الرقمية بين.محمود مكاوي،محمد 1

    :الشبكة
 &viewarticle=op  & sections:name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http

=artid86htm.. 

أعمال المؤتمر العاشر . المعلومات و على العاملین بالمكتبات وأثرھاالمكتبة االلكترونیة. عمر المحیرق، مبروكة2      
.  المعلومات في الوطن العربي وخدمات االلكتروني والنشر المكتبة االلكترونیة. والمعلوماتلالتحاد العربي للمكتبات

  .598.ص.2001لعربي للمكتبات والمعلومات،  االمعھد األعلى للتوثیق، االتحاد: تونس
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  .القيام باختيار الوثاثق للرقمنة-

رقمنة الوثائق المطبوعة، والصور، والمواد السمعية البـصرية، وغيرهـا مـن            -

  .المصادر

  1.إنشاء قواعد البيانات وإتاحتها للمستفيد-

  .إدارة العتاد والبرمجيات المستخدمة في تحويل المصادر إلى الشكل الرقمي-

  .فيدين وتوجيههم إلى مصادر المعلومات أكثر استجابة الحتياجاتهممساعدة المست-

  .التأكد من توافق المجموعات الرقمية مع متطلبات الملكية الفكرية-

  .إنشاء ملفات بحث وتقديمها للمستفيدين عند الطلب-

  .إجراء عمليات الضبط البيبلوغرافي للوثائق الرقمية-

  .لى الشبكة العنكبوتية الرقمية بشكل فعال عتعرض المجموعا-

  .تدريب المستفيد على استخدام مصادر المعلومات الرقمية والنظم االلكترونية-

   2الرد على االستفسارات من خالل الشبكات وإجراء الحوارات المتبادلة -

  3.تقييم المصادر الرقمية لتقدير مدى المالئمة-

  .أداء بعض المهام اإلدارية ذات الصلة-

ير عثمان إلى أن الوظيفة األساسية التي يقوم بها أمين المكتبـة                 ويذهب سم 

الرقمية هي تحديد مكان المعلومة المطلوبة منه، سواء أكان طالب المعلومـة رجـال              

أعمال أو شركات أو باحثين،  وسواء كانت المعلومة خاصة بمنافسة تجارية أ وتتعلق              

  4. ية بحثية لموضوع ماء بتحديد خلفقبدراسة موضوع علمي أو صناعي أو تتعل

                                                
 .61.ص.مرجع سابق.محمد، عبد الهادي 1
أعمال المؤتمر العاشر لالتحاد العربي .  والمعلومات تأثير النشر االلكتروني على خدمات المكتبات.عوف، نادية 2

المعهد : تونس. في الوطن العربي المعلومات  وخدمات االلكتروني والنشر المكتبة االلكترونية. والمعلوماتللمكتبات
 .548.ص.2001المعلومات،  واألعلى للتوثيق، االتحاد العربي للمكتبات

اإلتجاهات .في.رؤية مستقبلية:إعداد اختصاصي المكتبات والمعلومات في بيئة الكترونية .عبد الهادي،محمد فتحي .3
  .17.ص.10ع.2002  المكتبة األكاديمية،:القاهرة.الحديثة في المكتبات والمعلومات

  .106-105.ص.58/59ع.1998.عالم الكتاب.أمين مكتبة المستقبل.عثمان،سمير 4
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ويعرفنا موقع مكتبة الكونجرس على بعض هذه المهام الجديدة للمكتبي، من خالل            

  1:إتاحة الموقع لبعض الخدمات التي يتولى تنفيذها المكتبي مباشرة وهي

   Chat with librarian:خدمة تحدث مع المكتبي-

 طريـق مـنح     وهي خدمة مساعدة من طرف أخصائي المراجع للمستفيدين، عن        

 زواال  4 إلـى    2فرص للتحدث والمناقشة معهم، وهي متاحة على الموقع من الساعة           

  .من االثنين إلى الجمعة

  Ask a librarian:خدمة اسأل المكتبي-

ويتم الحصول على هذه الخدمة عن طريق ولوج المستفيد إلى صـفحة الخدمـة              

 المعرفيـة  والشخـصية   وطرح السؤال في المكان المخصص له، مع تعبئة البيانـات  

المطلوبة في الصفحة، كالبريد االلكتروني، والدرجة العلمية، والبلد ورقم الهاتف ليـتم            

  .الرد على السؤال

  Report an error: خدمة تقرير الخطأ-

هذه الخدمة تتعلق بالمشاكل التقنية التي يواجهها المستفيد في تعامله مع المكتبـة             

  .صة بإرسال تقارير الخطأ لالستعالم واالستفسارالرقمية، حيث خصصت صفحة خا

إن مثل هذه المهام تتطلب مكتبيين مؤهلين ولديهم مهارات تقنيـة وفنيـة عاليـة        

للتعامل مع البيئة الرقمية الجديدة، ولمواكبة التطـورات الـسريعة فـي تكنولوجيـا              

  .الجديدالمعلومات واإلتصاالت وتقديم خدمات شاملة ومتجددة تتماشى وروح العصر 

وقد حدد النكستر المتطلبات التأهيلية للمكتبيين للتعامل مـع التقنيـات الحديثـة،             

والمتمثلة في المعرفة التامة بمصادر المعلومات المقروءة آليا وكيفية استغاللها بـأكبر            

قدر من الفعالية، ومعرفة جيدة بصياغة استراتيجيات البحث، ومعرفة استخدام تقنيات           

  .يق أقصى قدر من التفاعل في تسهيل طلبات المستفيديناالتصال،  وتحق

                                                
:nternet Iisponible surD].2006-02-12].[en ligne.[The library of congress1 
.html/.index/contact/ammem/gov.loc.memory: //http 
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إضافة إلى هذا فأخصائي المعلومات عليه أن يكون ملما بمهارات أخرى نـذكر             

  :منها

  .مهارات إتقان اللغات األجنبية-

  .مهارات إدارية وتنظيمية-

  . النظم االلكترونيةممهارات في تجهيز واستخدا-

لعبه المكتبي في مشاريع المكتبات الرقمية فقد تم        ونظرا للدور التقني المهم الذي ي     

تحديد برنامجا خاصا لتكوينهم وإكسابهم مهارات تساعدهم على القيام بوظائفهم بنجاح           

فـي دفتـر    في مثل هذه المشاريع، وفيما يلي سوف أعرض برنامج التكوين المقترح

  1:يةواإلنسان شروط المكتبة االفتراضية الجزائرية للعلوم االجتماعية

  . مستوى أول     مدخل إلى التصنيف العشري ديوي  :1المقياس -

  . مستوى ثاني     Rameauراموقائمة رؤوس الموضوعات :2المقياس -

  .مستوى ثاني         Unimarcأشكال التخزين :3المقياس -

  .مستوى ثاني    (SGBD)نظم تسيير قواعد البيانات :4المقياس -

  . مستوى ثاني     (GED) للوثائق التسيير االلكتروني:5المقياس -

  . مستوى أول          مدخل إلى االنترنت:6المقياس -

  .مستوى أول    ISBD التقنين الدولي للوصف البيبلوغرافي :7المقياس -

  .مستوى أول             تقنيات وثائقية:8القياس -

  .  مستوى ثاتي  .مدخل عام لقائمة رؤوس الموضوعات العربية:9المقياس -

  .  مستوى ثاني    مدخل إلى التصنيف العشري العالمي:10المقياس -

  . مستوى ثاتي  LINUX,WINDOWS NTتحت  تسيير الشبكات:11المقياس -

                                                
1 Minister de l’enseignement superieure et de la recherche scientifique.cahier des 

prescritions generales et technique.Alger,2005.p.47-48. 
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  . مستوى أول وثاني        إنشاء مواقع الواب:12المقياس -

  :مع العلم أن 

مخصص لموظفي المكتبة الذين لم يتلقوا أي تكوين في مجـال           :توى األول ـالمس

  .المكتبات

هو مخصص للموظفين الـذين تلـق وتكوينـا فـي مجـال             :انيستوى الث والم

، بحيث يحتاجون إلـى تـدريب وتكـوين بخـصوص           )ليسانس،تقني سامي (المكتبات

 ).األجهزة والتقنيات(التكنولوجيا الحديثة

  : المستفيد والمكتبة الرقمية-10

 المـستفيد  تلبية احتياجاتو إن الهدف من إدخال التقنيات الحديثة للمكتبات ه            

المكتبة الرقمية ساعدت المستفيد في التغلب على الكثير من         ، و أقل التكاليف وبأقل جهد   

كما مكنته مـن  ، المتصلة بكم ونوعية المعلومات التي يحتاجها و المشكالت المستعصية 

ـ      ،مكتبهو  مرتاح في مسكنه أ   و  ه و التواصل عبر الشبكات عن بعد     و  في حـين ال يخل

  :لمكتبة الرقمية من المشاكل والصعوبات والتي نجملها فيما يليل، استعمال المستفيد

ü ـ   األمر الذي سوف   ين الثقافة الحاسوبية لدى المستفيد    ضعف نعكس سـلبا علـى     ي

كيفية استعماله يعيقه علـى      و  أن جهل المستفيد بالحاسوب    ثنتائجه، حي  و طريقة البحث 

 .مباشرة بحث جيد في هذه المكتبات

ü     ستخدام تقنية المعلومات، فبعض البـاحثين تقليـديون وال         عدم رغبة المستفيد في ا

يرغبون في التغيير، في حين أن التعامل مع مصادر المعلومات االلكترونيـة أصـبح              

ضروريا لكل باحث يريد أن يكون علـى اتـصال مباشـر مـع آخـر االبتكـارات                  

 .واإلختراعات ونتائج أحدث البحوث

ü       ألوعية المعلومات الرقمية تعتمد على لغة      إن عملية الضبط البيبلوغرافي والتنظيم

التوثيق، من خالل نظم التصنيف والفهرسة والتكشيف واالسـتخالص، وكثيـر مـن             
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الباحثين ال تتوافر لديهم الدراية الكافية بهذه التقنيات، مما سينعكس سلبا على مقـدرتهم             

 1.في الوصول إلى مصادر المعلومات

ü       حيث أنه   )النص الكامل (ويات المكتبات   عدم تمكن الباحث من الوصول إلى محت ،

 .في بعض األوقات ال يسترجع إال إشارات بيبلوغرافية أو مستخلصات

 

ü                يجد الباحث نفسه أمام كم كبير من الوثائق المسترجعة مما قد يؤدي به إلى متاهة

 .وضياع، قد يستغرق البحث فيها ساعات للتمكن من تحديد األنسب منها

ü   ة تضع رسوما مقابل استغاللها،  األمر الذي ال يتوفر لكـل            بعض المكتبات الرقمي

 .المستفيدين

  : ويمكن إلغاء هذه الصعوبات أوالتقليل من حدتها بإتباع المقترحات التالية

تدريب المستفيدين في مجال استخدام الحاسوب وشبكات المعلومات، وكذلك في          -

 2.التعامل مع الكشافات والمستخلصات

ن حول كيفية الوصول إلى مصادر المعلومـات االلكترونيـة          تدريب المستفيدي -

 3.بمختلف أنواعها

     إن المستفيدين بحاجة إلى تكوين وتدريب مستمر حتى يتمكنوا من اسـتخدام            

األوعية واألدوات الخاصة بالمكتبة الرقمية، لذلك يجب تكوينهم بـصورة فرديـة أو             

معارفهم ، ويجب أن يأخذ التكـوين       داخل دورات تكوين جماعية بعدة مستويات تبعا ل       

بعين االعتبار حسن استخدام قواعد المعلومات وتقنيات البحث واستراتيجيته، كما يجب           

                                                
أعمال . الصعوبات التي تحد من استخدام الباحث العلمي للمكتبة االلكترونية.  يوسف، عاطف.يوسف،عاطف 1

خدمات   والنشر االلكتروني  وونية المكتبة االلكتر.المعلومات  والمؤتمر العاشر  لالتحاد العربي للمكتبات
 المعهد األعلى للتوثيق، االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،: تونس. المعلومات في الوطن  العربي

 .531.ص.2001
 .534.ص.ع نفسهجالمر 2
3 Charton ;Ghislaine.les chercheures et la documentation numérique.paris :edition du          

cercle librairie, 2002.p.151. 
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أن تنظم المكتبة دورات متتابعة لمستويات التكوين، شرط أن تكون عملية تطبيقية أكثر   

  1.من كونها نظرية

ن بعـد، حيـث يتكـون       وهناك نوع آخر من التكوين تقوم به المكتبة ولكنه ع  

المستفيدون وهم في أماكن عملهم أوفي منازلهم، إضافة إلى التكوين علـى موضـوع           

  . معين من التقنياتبمحدد مختار، أوجا ن

   ويوجد في جامعات الواليات المتحدة األمريكية مختلف أنواع التكوين الـسابقة      

 الرقميـة والمراجـع      المكتبـات  مالذكر، أهمها دورات التكوين المستمر على استخدا      

  2:االلكترونية ونعرض فيما يلي أهم موضوعات التكوين

  .معلومات تاريخية ونظرية مركزة-

  .البنى األساسية للمكتبات الرقمية-

  .معلومات تنظيمية عن المكتبة الرقمية-

  .تطوير المجموعات في المكتبة الرقمية والصيانة-

  .الدخول إلى المعلومات وسبل االستخدام-

ائل اجتماعية، واقتصادية تتصل بالمعلومـات وسياسـة النـشر وحقـوق            مس-

  .الناشرين

  .األمور المهنية وإدارة المكتبة الرقمية-

  :الفكرية حقوق الملكية و المكتبة الرقمية-11

 علـى   حما اصـطل   تعد حقوق الملكية الفكرية بمعناها الواسع حقوقا ذهنية وهو        

ؤلفات، وتعكس إبداع أفكار أصحابها لـذلك تـسمى         تسميته بالملكية األدبية والفنية للم    

بالملكية الذهنية، وتنتمي عادة إلى القانون المدني وهي نوع جديد من أنواع الملكيـة               

  .يتميز عن ملكية األشياء المادية

                                                
 .213- 212.ص.سابقرجع م.، عبد اللطيفصوفي 1
 .215.ص.جع نفسهرالم 2
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ومن وجهة نظر المشرع الجزائري فحق الملكية الفكرية يعـرف مـن الناحيـة              

سع الحقوق العينية نطاقا، إذ تخول لصاحبه       القانونية على أنه حق عيني مطلق، وهوأو      

  1.سلطة كاملة، منها حق االستعمال، وحق االنتفاع بثمار الشيء وحرية التصرف فيه

   إن حقوق التأليف تحمي المالكين من مؤلفين أو ورثتهم وهم وحدهم أصـحاب        

  قيـد اإلطـالع    االحقوق في نشر أعمالهم واستغالل أفكارهم التي ابتكروها، ووضعه        

 والمكتبات وما في حكمها فال يحق لها اسـتغالل أي مـن هـذه               رالعام،أما دور النش  

  .المؤلفات إال بموافقة مالكيها أو من في حكمهم بعد وفاتهم خالل فترة الحماية

   ولم تكن القوانين حتى مطلع العصور الحديثة تحمي الملكية الفكرية، بل كانت            

 الفرنسية وأصدرت أول تشريع لحمايـة حـق         نهبا مشاعا، حتى جاءت قوانين الثورة     

، ثم توالت بعدها التشريعات في الصدور مع العمل على تحـديثها            1791المؤلف عام   

  .وجعلها تتماشى مع الواقع على المستويات الدولية والوطنية

عـام   وتعد معاهدة برن أولى المعاهدات التي وقعت لحماية حقوق المؤلـف     

 التي كانت أكثر شمولية فيمـا يخـص  " الغات"ت اتفاقية  وضع1948 وفي عام ،1886

التي  "الويبو"ت المنظمة العالمية للحماية الفكرية أ أنش1971 وفي العام ،الملكية الفكرية

لتعدد را   نظ ،نيواالختصاصي حتى اآلن بين أوساط المشرعين       مازال الجدل فيها قائما   

  2.مصادر المعلومات وتنوعها وتطور أوعيتها

ال توجد مشاكل   الفكرية في مجال المواد المطبوعةة الملكيوألحقوق النشر  ةبالنسب

 وبـأي عـدد مـن    ،عارتها لمن تريدإالمطبوعة يخولها  كبيرة، فشراء المكتبة للنسخة

  ما أن ـمالك حقوق النشر، ك صول على أي ترخيص منـ الح الحاجة إلىالمرات دون

المعلومات ثـم يقـوم بإعادتـه     عارة وعاءالمستفيد من المكتبة التقليدية يقوم باست

   .بإعارته لشخص آخر للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك

                                                
دراسة ميدانية مع األساتذة الباحثين المسجلين بمخابر :حقوق التأليف الرقمية وأمن المعلومات . بن ضيف اهللا، فؤاد 1

 .30.ص.2004:نةقسنطي: علم المكتبات:يرماجست. رسالة. بحث جامعة منتوري قسنطينة
 :متاح على الشبكة].2006-01- 10].[على الخط. [الحماية الفكرية بين الواقع والتطبيق 2

http://arabcin.net/modules.php?name=. News&file=article&sid=533 

http://arabcin.net/modules.php?name=
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 تماماً، فال توجد هناك عملية استعارة أساسـاً         امختلفراألم بينما في المكتبة الرقمية   

مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الـشبكة   فالمستفيد يقوم بعملية إنزال

أن المكتبة تتيح أي عدد مهما بلغ من عمليات إنزال   كما له، لكاملة اةلملكيامما يخوله 

 .مصدر المعلومات الرقمي

حقوق النشر والملكية الفكرية في هذه الحالة من  ويخشى كثير من المهتمين بحماية

 ربما ينتج عنه فقد معلومات المؤلف ،غير نظامي غيره بأي عمل وقيام هذا المستفيد أ

 تظهـر بيانـات   قـد سمه، كما أنه إبغير  قد توضع وت الرقمي، أمن مصدر المعلوما

 ،المؤلف صحيحة وسليمة ولكن يحدث تغيير في محتويات مصدر المعلومات الرقمـي           

 والتي ربما تـؤدي إلـى   ،المؤلف ورغبته حذف محتوياته بغير علم ووذلك بإضافة أ

  1 .همعتقداته وقناعات أفكار تختلف مع وظهور اسم المؤلف على مادة أ

ومع استمرار ثورة المعلومات الحديثة وتطور تقنياتها وزيادة انتشار المكتبـات           

الرقمية، أصبحت القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية عرضـة للتعـديل بـشكل             

يختلف عن أي وقت مضى، نظرا الختالف أوعية المعلومات الحديثة اختالفا جـذريا             

  ت الرقمية والنشر االلكتروني وما يتصل بـه عن تلك التي عرفت من قبل، فالمعلوما

من وسائط جعل تعديل هذه القوانين يأخذ اهتماما كبيرا، ألن المشاكل الناشئة عن             

النشر االلكتروني وما في حكمه أصبحت تستدعي مثل هذا االهتمام بما يضمن حقوق             

  .الجميع المالكين والمستفيدين

قوم على تحويل المطبوعة إلى الـشكل       إن ظهور أنظمة المكتبات الرقمية التي ت      

الرقمي برقمنتها، أو اقتناء مصادر معلومات رقمية في األصل سواء علـى أقـراص              

مدمجة أو على الخط وإتاحتها عبر الشبكات، طرحت مشكلة الملكية الفكريـة بـشدة،              

                                                
 ].2006-03- 10].[على الخط.[المكتبة الرقمية وحماية حقوق النشر والملكية الفكرية. حمد، بن ابراهيم العمران 1

  :ةالشبكمتاح على 
  

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16 
 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16
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وفي هذه الحالة تواجه المكتبة مشكلة تحصيل الموافقات من أصحاب األعمال الفكرية            

  .وجودة ضمن رصيدها، طبقا لما يقتضيه القانون من أجل استغاللها ونشرها رقمياالم

ومن الثابت قانونا أن مجرد ترقيم المصنف يعد نسخا له، ومن ثم فإن هذا الترقيم               

يستمد مشروعيته مما سيسفر عنه التفاوض مع أصحاب الملكية الفكرية لهذه األعمال،            

ويعتقـد  " ص وموانع ترخص أو تمنع استخدامها     هذه الملكية التي تتحرك بمقتضى رخ     

المؤلف كازانود أنه ال وجود لنظام وثائقي دون قواعد لإلتاوة الماليـة ودون ضـبط               

  1".لتكاليف االستعمال

وقد بدأت في السنوات األخيرة تظهر قوانين جديدة تخـص مجـال المعلومـات              

ن األوروبـي لحقـوق     الرقمية وسبل إتاحتها،  وظهر في هذا السياق مشروع البرلما         

 ، وقد رآه المكتبيون األوروبيون أنه سيؤثر سـلبا          1997التأليف الرقمية في ديسمبر     

  2:على المكتبة والمكتبيين من خالل مايلي

إن المشروع يحد من أعمال المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيف، بل وحتى           *

تفاقيات مسبقة مع المؤلفين أو     الجامعات،  ويمنعها من القيام باألمور التالية دون عقد ا         

  .الناشرين أومن في حكمهم

  .عرض الوسائل الرقمية التي يحميها هذا القانون على شاشاتها في محيطها-  

السماح للمستفيدين في محيطها باإلطالع على الوسائل الرقمية الموجودة لديها          -  

اء كان ذلك ألغـراض     والمحمية بحقوق التأليف أو االستماع إليها، أو البحث فيها سو         

  .علمية أ ودراسية أو ألعمال بحثية خاصة

السماح للمستفيدين بالحصول على نسخ من األعمال الرقمية المحمية لـديها،           -  

  .سواء كان ذلك ألغراض علمية بحثة أو غيرها

                                                
المجلة العربية .من ال أرس ميموزيا إلى كاسانادو:المكتبة االلكترونية .سعاد التريكي.ترجمة.مانيان،يانيك 1

  .110.ص .2،ع16مج .1995العلوم، وفةالثقا والمنظمة العربية للتربية:تونس .للمعلومات
  :متاح على الشبكة].2006- 01-10].[على الخط.[المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروني 2
.529=sid&article=file&News=. name?php.ulesmod/net.arabcin://http 
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نسخ األعمال الرقمية األصلية المحفوظة لديها لغايـات أرشـيفية أو لتعمـيم             -  

  .يادة عدد النسخالحفاظ عليها أو ز

 أو  FTPإرسال الوسائط الرقمية المحمية بالقانون عبر بروتوكول نقل الملفات          -  

 إلى أي مكتبة أخرى، أو إلـى الطلبـة والبـاحثين أو             E-Mailعبر البريد االلكتروني    

  .الزمالء العاملين في مؤسسات أخرى

بين المكتبـات   إن كل التصرفات السابقة الذكر يجب أن تخضع التفاقيات ثنائية           

والمؤلفين أو الناشرين ومن في حكمهم في مشروع البرلمان األوربي، بـرغم كونهـا            

ليست ذات صفة تجارية، إال أن هذه الصفة ستكون واضحة دون شـك عنـد توقيـع                 

االتفاقيات الثنائية، حيث ستجد المكتبة نفسها مضطرة إلى دفع مقابل لقاء السماح لهـا              

ا العلمية والبحثية، وبالتالي ستكون هذه الرسوم عائقا أمامها         بالعمل على تحقيق أهدافه   

وأمام المستفيدين منها مهما كانت أغراضهم وحاجـاتهم، ولـذلك طلبـت اتحـادات              

  وجمعيات المكتبات األوروبية من البرلمان األوروبي إعادة النظر في هـذا المشروع 

تخداماتها غير التجارية ومواده بالتفصيل، حتى يكون الدخول الحر للمعلومات واس

  .متوافر للجميع

إذا على مشاريع المكتبات الرقمية مراعاة حقوق التأليف بالنسبة للمواد الرقميـة            

التي يتكون منها رصيدها،  ونخص بالذكر المصادر المرقمنة والوسائط المنتجة رقميا            

  .وهذا لتتجنب المشاكل القانونية مع أصحاب هذه األعمال الفكرية
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ة الرقمنة في تحويل أرصدتها الورقية إلى الشكل تقنيتعتمد المكتبات الرقمية على 

الرقمي، ويتناول هذا الفصل هذه العملية بالتعريف، والوقوف على متطلباتها، وأشكالها، 

 .الممارسات العالمية في هذا الصددوطرق تنفيذها، والتقنيات المستخدمة في 

 :الـرقمنة- 1

الرقمنة هي أحد أقوى التحوالت النوعية الكبرى التي عرفها قطاع المعلومات مند 

 طرق جديدة لحفظ المعلومات تأكثر من عقدين من الزمن، إذ بفضلها استحدث

  .واتاحتها، وهي تمثل قلبا جذريا لألنظمة المعلوماتية

 :رقمنةـتعريف ال1- 1

عرفت الرقمنة على أنها عملية استنساخ راقية تمكن من تحويل الوثيقة مهما كان 

 يواكب هذا العمل التقني عمل ،chaine numériqueنوعها ووعاؤها إلى سلسلة رقمية 

فكري ومكتبي لتنظيم ما بعد المعلومات، من أجل فهرستها وجدولتها وتمثيل محتوى 

  1.النص المرقم

هي عملية تحويل البيانات إلى شكل  " Digitizationالرقميوالرقمنة أو التحويل 

رقمي، وذلك ألجل معالجتها بواسطة الحاسب االلكتروني، وفي سياق نظم المعلومات 

سواء كانت صور (عادة ما تشير الرقمنة إلى تحويل النصوص المطبوعة أو الصور

خدام نوع ما من أجهزة ، باستSignals binaryإلى إشارات ثنائية ) فوتوغرافية أو خرائط

 2"  التي تسمـح بعرض نتيجة ذلك على شاشة الحاسب Scanningالمسح الضوئي 

  

إن عملية الرقمنة تسمح بترميز وتحويل الصور واألصوات والنصوص إلى لغة 

الحاسب، والبيانات المرمزة يمكنها االنتقال في شكل الكتروني ضوئي، عن طريق 

                                                
  
 للمكتباتل المؤتمر العاشر لالتحاد العربي أعما. مستفیدیھا وإشكالیة المكتبة االلكترونیة. الدلھومي، صالح 1 

المعھد األعلى : تونس.  المعلومات في الوطن العربي وخدمات االلكتروني والنشر المكتبة االلكترونیة.والمعلومات
  .72.ص.2001المعلومات،  وللتوثیق، االتحاد العربي للمكتبات

   38.2.ص.مرجع سابق.فراج،عبد الرحمان





 82 

 موجات هرتزية، وهذه البيانات المرمزة يمكن حفظها األلياف الضوئية، أو عن طريق

 CD-ROM,DVD. 1على أقراص صلبة أو أقراص مضغوطة 

وتتم الرقمنة بالنسبة للوثائق الورقية عن طريق التصوير الضوئي، حيث توضع 

 ماسح ضوئي، ليتم تصويرها وتحويلها إلى الحاسب قالصفحة المراد تصويرها فو

إذا .ي يحفظ المعلومات القادمة إليه على مستوى القرص الصلبالمرتبط بهذا الماسح الذ

الصفحة تصبح مرمزة في لغة يفهمها الحاسب اآللي واسترجاع هذه الوثائق المرقمنة 

  .يكون بواسطة استعراضها عبر شاشة الكومبيوتر

إن عملية الرقمنة ليست مقصورة على الوثائق الورقية ومصادر المعلومات 

نما تعدت ذلك إلى التسجيالت الصوتية والميكروفيلم والميكروفيش، المطبوعة فقط، وإ

حيث أن األصوات سواء كانت كالما أو قطعا موسيقية يمكن رقمنتها بواسطة برامج 

متخصصة تثبت على الحاسوب، مع ربط هذا األخير بواسطة ميكروفون ينقل الصوت 

  .2ه على مستواهإلى الحاسب الذي يقوم بتحويله إلى الشكل الرقمي وتخزين

ومن خالل ما سبق نخلص إلى أن الرقمنة هي العملية التي بمقتضاها يتم تحويل 

البيانات إلى شكل رقمي، لمعالجتها بواسطة الحاسب، سواء كانت هذه البيانات نص 

مطبوع أو صور أو أصوات، وذلك عن طريق استخدام أجهزة الرقمنة المناسبة 

  .كالماسحات الضوئية

  :رقمنةـداف الـأه 1-2

لماذا نرقمن ؟هذا السؤال يستدعي تحديد األهداف التي نسعى إليها من وراء 

  :عملية الرقمنة ،وهي عدة أهداف تتوزع على المستويات التالية

  :الحفظ- 

                                                
: nternetIisponible sur D].2005-10-10].[igneLn E[.. numérisationQue’ est ce que la 1 

  html.quoi/free.hildebert.vincent://http 
:  nternetI isponible surD].2005-10-10].[igneLn E[..Comment numériser 2                 
.html.comment/free.hildebert.vincent://http 
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  حيث أن الوسائط الرقمية تعد أقل عرضة للتلف والضرر، مقارنة بالوسائط 

  .الورقية التي تتعرض لعدة أخطار

  :التخزين- 

خصوص التخزين فإن قرص مضغوط يمكنه تخزين آالف الصفحات، فما أما ب

  . الكثير من المساحاتا إذا الرقمنة توفر علينDVDبالك بقرص رقمي 

  :االقتسام- 

من خالل الشبكات وخصوصا شبكة االنترنت سمحت الرقمنة باإلطالع على نفس 

  .الوثيقة من قبل مئات األشخاص في نفس الوقت

  :االستخدامهولة االسترجاع وسسرعة- 

 حول الموادـ عندما ت، حيث أنه في االسترجاعرةـي كببسرعةتتميز النظم الرقمية 

 دةـن عـ مثوان بدالفي رقمي يمكن للمرء استرجاعها  إلى الشكل الالمكتبية والوثائقية

  .دقائق

  :إضافة إلى أهداف أخرى تتمثل في

  .توصيل المعلومات للمستفيد دون التدخل البشري-

لربح المادي من خالل بيع المنتج الرقمي سواء على أقراص مليزرة أو إتاحته ا-

على الشبكة، وال يقصد بالربح هنا االتجار بقدر ما هو الحصول على عائد مادي يغطي 

 . استمرار العملياتنهامشا من التكلفة لضما

  :منةـكال الرقـأش 3- 1

  : التاليتينتتم عملية التمثيل الرقمي للنصوص بإحدى الطريقتين

 ويتم ،هي التي يكون فيها كل حرف ممثل لوحده بشكل رقمي :الطريقة األولى- 

ة طأو بواس لجة النصوص،االحصول عليها أما باإلدخال المباشر عن طريق برامج مع

  . في شكل صورة مرقمنة انطالقا من وثيقةOCRالتعرف الضوئي على الحروف 
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 ،عملة في أغلب مشاريع المكتبات الرقميةالمست وهي المطبقةو: الطريقة الثانية

تعطينا و ،باستخدام الماسحات الضوئية تتم  عملية التصوير الضوئي التيتتمثل فيو

  :ونميز فيها ثالثة أشكال وهي للوثائق  رقميةصورا

 Mode image1 : الرقمنة في شكل صورة1- 3- 1

تل مساحة كبيرة  على الرغم من أنها تحوهي من أنواع الرقمنة األكثر استعماال

عند التخزين، ولها أهمية كبيرة في مجال الكتب والمخطوطات القديمة وخاصة للباحثين 

  .والمختصين بدراسة القيم الفنية وليست النصية

 وكل بيكسال يمكن Pixelوالصورة تتكون من مجموعة نقاط تدعى بيكسال 

  :ترميزه ب

   Noir et Blancوأسود بايت لصورة أبيض 1-

   Niveaux de gris لصورة في مستوى رمادي  بايت8-

 En couleure. بايت أو أكثر لصورة ملونة24-

  :و على هذا األساس يمكن أن نميز بين ثالث أنواع للترميز في شكل صورة

v أحادي البايت:Mode bitonal 2 

 يمثل ببايت واحد، وهو بذلك يفرض أحد هاتين pixelيكسال في هذا النوع كل ب

ض أو أسود، وهي طريقة جد اقتصادية من ناحية الحفظ، وهي سهلة القيمتين أبي

التطبيق على الوثائق الحديثة وشديدة الوضوح، بينما تلقى صعوبة في التعامل مع 

الوثائق القديمة التي تعرضت للرطوبة والتلف، حيث أن الماسح الضوئي ال يعرف هذه 

  .اآلثار ويمكن أن يعتبرها كنقط ويترجمها إلى األسود

v الرماديالمستوى : Niveaux de gris  
                                                

 ].2005-10-10].[igneLn E.[ numérisation les modes de: es bibliothequesNumérisation d 1

Disponible sur Internet : 
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/du/1image.htm #01. 

Disponible sur ].2005-10-10]. ].[igneLn E[.procédés de balayage: Numérisation.OCLC 2

.htm.default/copyright/policies/fr/ca/org.oclc.www://http : Internet 

http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/du/1image.htm
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عدد البتات المستخدمة ، وهو نوع يتطلب مساحة أكبر على مستوى الذاكرةو

هذه التقنية تسمح عكس النوع السابق بحفظ الوثائق القديمة جدا ،  كبيرالبيكساللترميز 

  .رثية التراثية القديمةحيث استعملتها مكتبة الكونغرس في رقمنة أرصدتها اإل

v األلوانب:Mode couleur  

بيكسال يقابله في الترميز 1لديه نفس مبدأ النوع السابق ويختلف عليه في كون 

، كل لون من هذه األلوان )RVB(، األزرقرثالثة ألوان أساسية هي األحمر، األخض

، ويؤخذ على هذا النوع أن حجم الملفات كبيرة Les bitsيرمز بعدد معين من البتات 

  . مع النوعين السابقينجدا بالمقارنة

  :وعموما فإن هذا النوع من الرقمنة له سلبيتان أساسيتان هما

  .يقصي كل فرص البحث داخل النص-

 . الملفات تحتل مساحة كبيرة على وسائط التخزين-

  Mode texte: الرقمنة في شكل نص 2- 3- 1

 عممباشرة حث داخل النص، فهو يسمح بالتعامل وع يتيح الفرصة للبنهذا ال

 استعمال برمجية يتم وللحصول على هذا النوع .نص الوثيقة االلكترونية على أنها

حيث أن ،  من وثيقة مرقمنة في شكل صورةانطالقاOCR التعرف الضوئي على الحروف

كما  ،البرمجية تقوم بتحويل النقاط المكونة للصورة إلى رموز وعالمات وحروف

 هذه البرمجيات قاموا بتطوير منتجاتهم، إن منتجي.تسمح بالتعديل وتصحيح األخطاء

حيث أصبحت هذه البرمجيات مصحوبة بقواميس وأدوات التحليل النحوي، وهذا النوع 

 الوثائق التي تضم عدد كبير من أسماء العلم وأشكال نحوية قديمة أو مكتوبة في بيناس

  .لغات عديدة

  Mode vectoriel:الرقمنة في شكل اتجاهي 1-3-3

ثالث للرقمنة وهو الرقمنة في شكل اتجاهي، وهي تقنية تعتمد         يوجد شكل 

على العرض باستعمال الحسابات الرياضية، وهي تستعمل خاصة في مجال الرسوم 
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والتحول من الشكل الورقي إلى الشكل االتجاهي عملية طويلة  1.بمساعدة الحاسب اآللي

  .ومكلفة

ها ـ تقنية طورتهي  و PDFو       ويتواجد حاليا شـكل للتـقديم اإلتجاهي وه

ر وتبادل المعلومات المقروءة ـدف إلى نشـ وهى ته،1993عام  Adobe شركة

 :تبادلها الجوانب التالية  يتمالتيإلكترونياً بشكل يحفظ للمادة 

عه ـ وضالذي Page Layout فحةـيق الصـتنس PDF فظ تقنيةـبحيث تح: الدقة

إعادة تنسيقها   ال يتمPDF وملفات. تهـوثيقاء تصميمه لـقة أصالً أثنـمم الوثيـمص

مية ـ يعد صورة رقPDF  فملف،فحـرنامج التصـن طريق بـارئ عـل القـبمن ق

 .للصفحة المطبوعة

اعد على نقلها بسرعة عبر ـ وذلك يس،غيرة الحجمـ صPDF ملفات: الحجم المضغوط

 .اإلنترنت

ام ـ نظأيريق ـوعن طتخدم ـ مسأيل ـمن قب PDF قراءة ملف كنـ يم:التوافقية

 فصيغة ،Adobe المتوفر مجاناً على موقع Acrobat Reader تخدام برنامجـغيل باسـتش

PDF ال تعتمد نظام تشغيل معين. 

 قراءتها لى جودة عندـخدم أعـتحفظ للمست PDF اتـملف: ودة العرض والطباعةـج

ون تأثر الحروف  د،زاء من الصفحةـأج ح للقارئ بتكبيرـكما أنها تسم، ن الشاشةـم

  .ودون تشويه لشكل الصفحة

  :   لماسح الضوئي أساس عملية الرقمنة ا- 2

يعتبر جهاز الماسح الضوئي أحد ملحقات الحاسوب ومن األجهزة الهامة 

والمحورية في عملية الرقمنة، والماسح الضوئي هو جهاز يقوم بتحويل أي شكل من 

عة والمصورة والمخطوطة والمرسومة إلى أشكال البيانات المتوفرة في الوثائق المطبو

إشارات رقمية قابلة للتخزين في ذاكرة الحاسوب، وتكون نتيجة المسح الضوئي عبارة 

 وعن طريق ،TIFF ,GIF,JPGاستعماالصور رقمية متعددة األشكال أهمها وأكثرها 

                                                
1 IBID. 
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 التعرف على معالم الملفات الرقمية في شكل صورة من خالل يمكنOCRبرنامج 

ا ومعالمها الخارجية، حيث تتم عملية مقارنة تلقائية بين رموز النص المصور خطوطه

ورموز موجودة ومخزونة في البرنامج، لغرض اختيار أفضل تخمين أو خيار يطابق 

   1.رموز النص

  :و الماسح الضوئي له عدة أنواع

  :الماسح الضوئي المسطح- 

تها للحاسوب داخل الماسح وهذا النوع يعمل من خالل تثبيت الورقة المراد تغذي

  .وتبقى ثابتة مكانها، ويمسح ضوء الماسح الورقة

  

  الماسح الضوئي المسطح :03شكل رقم 

  2:الماسح الضوئي ذو التغدية اليدوية- 

  لتتعرض لمصدر ضوئي،مل من خالل سحب الورقة داخل الماسحهو يع   و

  . المحمولةثابت، ويتميز بصغر حجمه ويستخدم عادة مع الحاسبات

                                                
  .86-85.ص.مرجع سابق.مرائي،إیماناضل السفا قندیلجي،عامر،إبراھیم  1
  :متاح على الشبكة ].2006-03- 07].[على الخط.[كيف يعمل الماسح الضوئي.الموقع التعليمي للفيزياء 2

http://www.hazemsakeek.com/QuandA/scanner.htm                           

 

http://www.hazemsakeek.com/QuandA/scanner.htm
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  اليدويةالماسح الضوئي ذو التغدية :04شكل رقم 

  

  :الماسح الضوئي اليدوي- 

وهو ال يعطي صورة عالية ، يقوم بالمسح بطريقة يدوية وو هو األصغر حجما

  .الجودة

  

  .الماسح الضوئي اليدوي :05شكل رقم     

  :ألسطوانيا ماسح الضوئيال- 

، وتفوق دقته كل األنواع السابقة الذكر، كما يستخدم في مؤسسات النشر    

تختلف فكرة عمله عن الماسحات األخرى، حيث تثبت الورقة على أسطوانة زجاجية 
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ويسطع ضوء من داخل األسطوانة ليضيئ الورقة، ويقوم جهاز حساس للضوء يسمى 

  . ليحول الضوء المعكس إلى تيار كهربائيPhotomultiplierأنبوبة تكبير الفوتونات 

  

  

 ألسطوانيا الماسح الضوئي :06شكل رقم 

  : الضوئي الرأسيالماسح- 

 بالحد من مخاطر اتالف المصدر أثناء تتميز، و ماسحات الكتب    وتسمى كذلك

 باإلضافة إلى تغلبها على مشكلة إنحناء أو تقوس الصفحات بسبب المسح الضوئي،

 وهو األمر الذي يحتاج إلى مزيد من الجهد في تحرير الصور إذا ما استخدمت ،التجليد

  1.ماسحة مسطحة، وهي مرتفعة األسعار مقارنة بالماسحات األخرى

  
                                                

  .239.ص.مرجع سابق.صالح محمد،عمادعیسى  1
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   الضوئي الرأسيالماسح:07شكل رقم 

  

  :ويتكون أي جهاز ماسح ضوئي من المكونات الرئيسية التالية

 زجاجي، ح المسح، لوسمرايا، رأ، Charge-coupled deviceالشحنةجهاز مزدوج 

 تثبيت، ح، لوم، حزا)مرشحات(، فالترء ذو الخطوات، عدسات، غطاكمصباح، محر

 . تحكمة التوصيل، دائردمناف

هو عبارة و، CCDفي هذه المكونات هو الجهاز مزدوج الشحنة     وأهم عنصر 

عن شريحة الكترونية مستخدمة منذ زمن طويل وتسمى أحيانا بالعين االلكترونية، 

وكانت تستخدم في اإلنسان اآللي وفي المراصد الفلكية، وكذلك في كاميرات تصوير 

 لتصبح معروفة يرافالفيديو، وحديثا تم استخدامها في كاميرات التصوير الفوتوغ

  .بالكاميرات الرقمية

 الشحنة من شريحة مربعة تحتوي على مجسمات ج    ويتكون الجهاز مزدو

 مرتبة في شكل صفوف متوازية عندما تكون الصورة عليها يتم ،Diode)الديود(ضوئية 

، ويقوم المعالج باحتساب قيمة الشحنة ليتم تخزين قيم عددية ةتحرير شحنة كهر بائي

 ديود في الذاكرة المثبتة بالكاميرا، التي تحتوي على معلومات عن موضع الديود لكل

وشدة الضوء الذي سقط عليه لتكوين صورة رقمية للجسم الذي تم التقاط صورته في 

   1النهاية

  :و فيما يلي مختلف الخطوات التي تتم بها عملية المسح الضوئي

  . وضع الوثيقة على اللوح الزجاجي-1

  . بغرض إضاءة الوثيقة محل المسحاستخدام مصباحيتم ا-2

الرأس الذي يقوم بعملية المسح الضوئي يشتمل على المرايا، الفلتر، العدسات، -3

وجهاز الشحنة المزدوجة، هذا الرأس يقوم بالتحرك بشكل بطيء على الوثيقة مرة 

                                                
                                 .مرجع سابق.الموقع التعليمي للفيزياء 1
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واحدة وبشكل مكتمل عن طريق حزام موصول بمحرك ذو الخطوات ويتم عكس 

وبعد االنتهاء من عملية .  ة الوثيقة من خالل فلتر على جهاز الشحنة المزدوجةصور

 الفلترة يقوم البرنامج الخاص بالماسح الضوئي بتجميع الصور في صورة واحدة شاملة 

األلوان، إال أن النسبة الغالبة من أجهزة المسح الضوئي اليوم تستخدم طريقة 

 .المسح عبر مرحلة واحدة

اسحات الضوئية فيما بينها من حيث درجة نقاء الصورة ووضوحها، وتتفاوت الم

  . نقطة في اإلنش300والحد األدنى لنقاء الصورة في أغلب أجهزة المسح الضوئي هو 

بعد المسح البد أن يتم نقل الصور إلى جهاز الحاسب، وهو األمر الذي يتم عن 

د أن يتوفر الحاسب على كما الب طريق الكابل الموصل بين الماسح والحاسب اآللي،

برنامج التعرف على الماسح الضوئي، واللغة الرئيسية التي تتعرف عليها معظم أجهزة 

 ، وهي التي توفر امكانية استخدام الماسح Twainالمسح الضوئي تعرف باسم توين 

 الضوئي عن طريـق أي بـرنامج لتـحرير الصور متوفر وليـكن أدوب  فوتوشوب

 Adobe  photoshop .   

  1:إن الماسحات الضوئية تقدم مزايا وفوائد كثيرة يمكن إيجازها كما يلي

ü  يستخدم الماسح الضوئي كبديل مفضل على لوحة المفاتيح التي

  .تحتاج إلى جهد أكبر ومشاكل كثيرة

ü  إمكانية الحصول على صور طبق األصل من األصول الورقية

غض النظر عن الشكل األصلي والوثائقية المطلوب معالجتها بالماسح الضوئي، ب

للوثيقة، وذلك عن طريق التحكم في حجم الوثيقة المصورة، مع إمكانية التصغير 

  . الحاجةبوالتكبير حس

ü  ضمان إنتاج نوعية عالية من المخرجات حتى في حالة كون

الوثيقة األصلية ضعيفة الجودة أو يشوبها التشويش بفضل إمكانات البرامج 

  .المستخدمة
                                                

  .86.ص.مرجع سابق.مرائي،ایماناضل السفا قندیلجي،عامر،إبراھیم  1
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 ما سبق نقول بأن الماسح الضوئي هو الوسيلة التكنولوجية الفعالة التي ومن خالل

سمحت بتحويل الوثائق والصور إلى ملفات رقمية، يتعامل معها الحاسب لتتم عملية 

  .معالجتها وحفظها ونشرها على شبكات المعلومات

   : OCR نظام التعرف الضوئي على الحروف - 3

روف تفيد في االقتصاد في جهد ووقت وتكلفة إن عملية التعرف الضوئي على الح

عملية إدخال البيانات لعدد كبير من النصوص، حيث يعمل على جعل صورة النص 

مقروءة بواسطة الحاسوب بأقل عدد من األخطاء، وذلك عن طريق التعرف على 

  ).أي الكلمة كاملة (الحروف المكونة للنص بصفة انفرادية في البداية ثم بصفة مجمعة

  :جودة عملية التعرف الضوئي تتوقف على عوامل عدة منهاو 

  .دقة ووضوح الصورة الملتقطة للنص-

  .توضيحيةاشتمال النص على جداول ورسوم -

حيث أنه كثيرا ما تقع في %100 ال تصل أبدا إلى معرفة جيدة OCR    إن أنظمة 

ظيمية جديدة له من أخطاء، األمر الذي قاد الباحثين في هذا المجال إلى وضع تقنيات تن

  .أجل التقليل من األخطاء، وتحسين النتيجة العامة

    وقد أجرى الدكتور أسامة لطفي تجربة الختبار أداء برمجيات التعرف الضوئي 

العربية والتحقق من جدواها في إدخال البيانات يدويا، وذلك باالعتماد على حساب عدد 

ئة، كأساس لحساب نسبة النجاح في التعرف الكلمات الصحيحة مقابل عدد الكلمات الخاط

وعقدت مقارنات بين أداء التعرف الضوئي على الحروف العربية واإلنجليزية . الضوئي

نقطة في البوصة،  600×600إلى 100 ×100في درجات وضوح ودقة مختلفة، تراوحت مابين 

  1 :وكان من نتائجها

يزية عنها في النصوص ارتفاع نسبة النجاح في التعرف على النصوص اإلنجل-

  .العربية في جميع درجات الدقة

                                                
  .241- 240.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد،عماد 1
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 هي الدرجة الوحيدة التي يصبح التعرف الضوئي على 300×300تعد درجة الدقة -

الحروف العربية معها مجديا، حيث أن زيادة أو خفض الدقة يؤدي إلى خفض نسبة 

  .%60النجاح إلى أقل من 

ة النجاح في التعرف على لوحظ أن هناك أكثر من عامل يؤدي إلى خفض درج-

  :الحروف العربية وتتضمن مايلي

 .استخدام أكثر من نوع من أنواع الخطوط في النص الواحد •

 .النصوص ثنائية اللغة •

 .درجة وضوح األصل •

 . عيوب في المسح الضوئي نفسه كميل الصفحة وتقوس السطور •

  1: يمكنها ارتكاب عدة أخطاء وهي نوعينOCRو برمجية *

  ):التجزئة(ة بالتقسيمأخطاء خاص)أ

 تحليلها إلى وحدات على شكل مقاطع نصية أو مرسومة،  تقسيم الوثيقة يؤدي إلىإن

  . األخطاء التاليةىوالتقسيم السيئ للوثيقة يؤدي إل

  :الدمج األفقي للمساحات النصية-

هذا الخطأ يؤدي إلى تداخل األسطر المتجاورة لتظهر على شكل أعمدة متفرقة، 

  .يؤثر في ترتيبها عند القراءة كما يوضحه الشكل المواليوهذا األمر 

  

  

  

  
                                                

1A.Blaid,L.Pierron,L.Najman,D.Reyren.la numérisation de documents :principes et 
évaluation des performances.Cours INRIA 9-13 octobre 2000 Bibliothèque  numériques. 

paris :ADBS ,2000.p.63-64.  
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  النصيةج األفقي للمساحات الدم:08رقم شكل 

  :الدمج العمودي للمساحات النصية- 

 ينجم عنه ضم وتجميع فقرتين بشكل يشوه القراءة كثيرا، وتصحيح هذا هذا الخطأ

  .الخطأ ضروري جدا من أجل ترتيب وتنظيم النص

  .ضم عنوان النص مع الهوامش:ثالم

  : وهي أربعة أخطاء كما يلي:أخطاء متعلقة بالحروف)ب

  :الخلط- 

و ذلك بتعويض حرف بحرف آخر، خاصة إذا كانت هذه الحروف متقاربة من حيث 

    c,( ),(n,h)), (o ,0),(s,5):الشكل مثل

  :الحذف-

 .لصورةمتجاهال أحد الحروف، و ذلك عن طريق اعتباره تشويش مرافق ل

  :الرفض- 

بحيث تقوم البرمجية برفض أحد الحروف، سواء ألن هذا الحرف ليس معروفا من 

  .قبل النظام، أو أنه غير متأكد من معرفته وفي هذه الحالة يقترح النظام حرفا خاصا

   
 
 

  1الفقرة    
          2الفقرة    
3الفقرة      
           4الفقرة    

 
 
 

         تقسيم صحييح                               تقسيم غير صحيح

1الفقرة  

4الفقرة 2الفقرة   

3الفقرة  
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  :اإلضافة- 

  .و ذلك بمضاعفة الحرف إلى حرفين يشبهانه من حيث الشكل

 (w,vv),(d,cl),(m,rn): مثال

  Meta data :ضبط البيبلوغرافي للمعلومات الرقمية ال- 4

من القضايا األساسية التي أثارتها مصادر المعلومات الرقمية مشكلة ضبط وتنظيم 

هذه المصادر لتيسير استكشافها واسترجاعها، حيث تصبح البيانات البيبلوغرافية الخاصة 

حب مصدر المعلومة بياناته بها قابلة للتبادل في بيئة االنترنت، وقد ظهرت فكرة أن تصا

الواصفة التي تيسر تحديد هويته واسترجاعه وضبط استخدامه تحت تسمية الميتاداتا، وهو 

، حيث أستعمل مفهوم الميتاداتا المفهوم نفسه الذي ألفه تخصص المكتبات  باسم الفهرسة

  .بكاتلتفرقة فهرسة المصادر التقليدية عن فهرسة المصادر الرقمية المتاحة على الش

األساس أو الوسيلة المستخدمة لتحديد واستخدام وحفظ المحتويات "والميتاداتا تعني 

ومصادر المعلومات الرقمية، أو البيانات المصممة والمنشأة والمعدة لتطوير مجاميع 

  1"رقمية وكيفية الحصول عليها 

تبطة بكيان البيانات المتضمنة في كيان ما أو المر" الميتاداتا بأنهاISOو قد عرفت 

 2"ما، حيث تصف هذا الكيان وتساعد في إخراجه

    بيانات عن البيانات تصف أجزاء النصوص  تضمصيغة في معايير محددة"وهي

  3"تستخدم في البيئة الرقمية..) مؤلف، عنوان(

معلومات عن المعلومات وتحديدا هي تقسيم للوثيقة االلكترونية إلى :"وهي أيضا

 dataالمعلومات، ومن الممكن أيضـا أن نسميها بالحقولجزيئات أو عناصر مـن 

element   1"مثل العنوان والمؤلف لكي يسهل استرجاعها عند البحث  

                                                
  .34.ص.سابقمرجع . إبراهيم،فاضل السامرائي،إيمانقنديلجي،عامر 1
  .190.ص.سابقمرجع .، عمادح محمدصال عیسى 2
 :متاح علىالشبكة].2006-01-17].[على الخط [.أسالیب تنظیم المكتبات الرقمیة وطرق.مساعد، الطیار3 

.pdf.altayar/dl/sa.gov.informatics.www://http  





 96 

ومن خالل التعاريف المقدمة سابقا يتبين لنا بأن الميتاداتا تختص بوصف المواد 

اج  أن المفهوم موجود من قبل واألمر الذي سمح بروBradالرقمية، حيث يقول براد 

مصطلح ميتاداتا هو التزاوج الذي حدث بين تخصص المكتبات والتخصصات األخرى 

  . المعنية بقضايا المعلومات وعلى رأسها تخصص الحاسبات وشبكات المعلومات

  :وهناك ثالث طرق لربط الميتاداتا بالمصدر

حيث يتم إنشاء الميتاداتا في وقت إنشاء المصدر نفسه تضمينه مع لغة :التضمين- 

  .كوين الوثيقةت

ويتم فيها إنشاء ملف يحتوي على الميتاداتا، ويصاحب أو يزاوج ملف : المصاحبة- 

  .المصدر محل الوصف

ويتم فيها االحتفاظ بالميتاداتا بمستودعات وأماكن مستقلة عن : االستقاللية- 

  .المصادر، وغالبا ما تكون مختزنة في قواعد معلومات

  :والميتاداتا ثالثة أنواع رئيسية

   Descriptive metadata:ميتاداتا وصفية - 

 وهي أشبه بالفهرسة التقليدية، تستخدم في تحديد خصائص المصدر المعلوماتي، 

، المستخلص، الكلمات المفتاحية فالعنوان، المؤل:حيث يتم إعطاء عناصر عدة منها

  . المادةد المستخدمة، تاريخ إعداةالدالة، اللغ

    Structural Metadata:ميتاداتا التركيب المادي-

 ويشتمل هذا النوع وصفا متكامال للمواد ومصادر المعلومات، من حيث تسلسل 

الصفحات وأعدادها، وكذلك أعداد الفصول والكشافات والمراجع التي كانت موجودة في 

  .وهي بيانات تستخدم في عرض وتصفح المصدر الرقمي. األصل الورقي
                                                

 
 ث عشر للمكتبات المؤتمر العربي الثال..XML المخطوطات العربیة المرقمنة باستخدام لغة  عاسترجا.ھالة، كیلة 1

االتحاد العربي للمكتبات :تونس.الجودة والكفاءات والمعارف:إدارة المعلومات في البیئة الرقمیة .المعلوماتو

  .138.ص.2003 للتربیة والثقافة والعلوم،  العربیةةوالمعلومات، المنظم





 97 

  :ميتاداتا ادارية-

 تتعلق بأسلوب اإلتاحة واإلدارة والحفظ الخاص بالمصادر الرقمية،  وهي بيانات

  .مثل حجم الملف ونوعه وكيفية فتحه واستخدامه إضافة إلى ما يعرف بحقوق االستخدام

  :وللميتاداتا أهمية كبيرة في مجال المكتبات الرقمية نجملها كالتالي

  .اجدهاتسهيل اكتشاف المصادر من خالل تحديد هويتها وأماكن تو-

إمكانية تبادل البيانات دون ضياع المحتوى بغض النظر عن اختالف العتاد -

  .والبرمجيات وواجهات التعامل

  .توفر محددات رقمية ثابتة ومتميزة تساعد في التمييز بين كيان معلوماتي وآخر-

و فيما يلي سوف نستعرض أشهر معيار للميتاداتا، والذي يعد األساس الذي بنيت 

  :لبية معايير الميتاداتا وهوعليه غا

  Dubline core:معيار دبلن كور

     يستهدف المعيار استكشاف المصادر االلكترونية على الشبكة العنكبوتية 

ووصفها، حيث يوجه لكل المنشغلين بالمعلومات من أخصائيي مكتبات وموردين 

 المعلومات على ومطوري المحتوى الرقمي، ويعتبر هذا المعيار حال لمشاكل البحث عن

 الهيئة OCLCويعد مركز .شبكة االنترنت، كما يرفع كفاءة استرجاع هذه المعلومات

   .المتعهدة للمعيار والمهتمة بتحديثه

 عنصرا موزعة على ثالث فئات 15ويشتمل المعيار على مجموعة مكونة من 

  :المحتوى، الملكية الفكرية، واإلصدار كما يوضحها الشكل التالي
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      العنوان  

                                                                       الموضوع

                     المحتوى                                          الوصف    

                                                                        المصدر 

                                                                     العالقات   

                                                                        التغطية

                                                                        اللغة

  

                                                  المنشئ                       

                               الملكية الفكرية                            الناشر 

                                                                         المشارك

                                 الحقوق                                                          

                                                                        التاريخ

                                                                        النوع

                                  الشكل                              االصدار

                                                                       المحدد

  دبلن كورعناصر بيانات معيار :09شكل رقم 

  

  :و قد روعي في تصميمه عدة أمور أهمها

  .  سهولة اإلنشاء والصيانة-

  . المرونة وقابيلة التوسع-
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  .طلحات شائعة استخدام مص-

  1: معيار دبلن لثالثة مستويات هي Bradeو يقسم براد 

  Unqualified Dublin Core)البسيط:( المحدد غير معيار دبلن- 1

  .و هو المستوى األساسي للمعيار، والذي يشمل على الخمسة عشرة عنصرا السابقة

 Qualified  Dublin Core:معيار دبلن المحدد- 2

خصيصا لتوفير متطلبات التشغيل الالزمة، فعلى سبيل المثال وقد طور هذا المستوى 

في حالة وصف العنصر يمكن تحديد مصدر بيانات الوصف بإضافة محددة العنصر 

  )قائمة المحتويات أو المستخلص أو محدد نظام التكشيف(

  Community Dublin Coreِ: معيار دبلن المرتبط المتخصص- 2

ويرها من قبل مجموعات عمل متخصصة في  العناصر تم تطنو هو مجموعة م

.                                                                                                                                                                                                   مجاالت مختلفة مثل التعليم

  : متطلبات عملية الرقمنة- 5

 وأي ، إن نجاح عملية الرقمنة يتوقف على مدى توفر المتطلبات الالزمة لذلك

   :مشروع رقمنة عليه أن يقوم بتوفير المتطلبات التالية

  :         التخطيط 1-  5

على كل مكتبة تريد خوض مشروع رقمنة تحديد خطة انطالقا من مجموعاتها 

عملية منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات "وومستعمليها، والتخطيط ه

 كافة اإلمكانات ة للوصول إلى أهداف محددة وعلى مراحل معينة، مستخدمتوالقرارا

  2"المادية والبشرية والمعنوية المتاحة حاليا ومستقبال أحسن استخدام 

  والتخطيط لمشروع رقمنة يجب أن يسند إلى لجنة تشرف على المشروع، تعرف 

اسم فريق عمل المكتبة الرقمية، والتي يجب أن تتكون من عناصر يشهد لها بالكفاءة ب
                                                

  .194.ص.سابقمرجع .، عمادصالح محمد عیسى 1
  .290.ص.2001دار النهضة العربية، :القاهرة .تصميم البرامج التعليمية.أحمد خيري كاظم.ترجمة.جيرولد، كمب 2
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 واتصاالت، برمجيات، تمكتبات، حاسوب، شبكا:العلمية والعملية في المجاالت التالية

   1:ي تقوم بوضع خطة مناسبة لمراحل تنفيذ المشروع وأبرز عناصر هذه الخطة هثحي

  .تحديد أهداف المشروع-

الوسائل (جدوى يتم فيها تحديد المتطلبات الضرورية لعملية الرقمنةدراسة -

  ). البشرية توالتجهيزات، اإلطارا

  .تحديد تكاليف المشروع و إقرار ميزانية مناسبة للمشروع مع تبويبها-

  .وضع خطة زمنية واضحة لمراحل تنفيذ المشروع-

لفنية بما يتناسب والتحول إعادة هندسة اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية والعمليات ا-

  .الجيد

تحديد اإلجراءات التي سوف تتخذ بخصوص المشاكل التي سوف تعترض -

  .المشروع

 بمكتبة NDLP    ولقد حدد فريق عمل برنامج المكتبة الرقمية الوطنية 

الكونجرس عدة تحديات، يجب أخذها بعين االعتبار عند التخطيط إلنشاء المكتبات 

  :اليالرقمية جاءت كالت

  .بناء المصادر:أوال

  .تطوير تقنيات رقمنة المصادر-

  .تصميم أدوات البحث واالسترجاع-

  .تصميم أدوات فهرسة ووصف المصادر-

  .التشغيل البيني:ثانيا

  .التي تدعم إنشاء المكتبات الرقمية بناء البروتوكوالت والمعايير-

  .الملكية الفكرية:ثالثا

                                                
  .المرجع السابق.  اسماء،لويفةوبأبشير  1
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  .ة بإتاحة وبث ونسخ المصادر الرقميةتحديد القضايا القانونية المرتبط

  .ةاإلتاحة الفعال:رابعا

توفير أدوات أكثر مرونة وكفاءة في تحويل المحتوى الرقمي بما يتالءم واحتياجات 

  .المستفيد النهائي

  :التكنولوجية  البنية التحتية2- 5

  : هييتعلق األمر بتوفير ثالث عناصر أساسيةو

  .المعدات واألجهزة:أوال

  : مشروع رقمنة توفر األجهزة التالية يتطلب أي

وهذه الحواسيب البد أن تتوفر على مجموعة من الخصائص وهي  :الحواسيب*

  :كالتالي

   Serveure:الموزع)أ

  .3GHZ إلى 2.5 من  Intel  pentium 4المعالج يكون من نوع -

  .1Go إلى Mo 512ذاكرة قدرها -

  .  40Goاحد أقراص صلبة سعة القرص الو3:الطاقة الداخلية-

  . بطاقة فيديو-

  .10/100:بطاقة شبكة -

  . واط250:تغذية كهربائية اختيارية-

  .Vitesse 16:قارئ أقراص مضغوطة -

  .قارئ أقراص مرنة-

  .بطاقة صوت-

  . بوصة17:شاشة -
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  ).ثنائية اللغة(لوحة مفاتيح -

  .فأرة-

  Clients:العمالء)ب

  .GHZ 2.8:المعالج-

  .256Moإلى  128Moذاكرة -

   40Goقرص صلب بسعة :القدرة الداخلية-

  .بطاقة الفيديو-

  10/100:بطاقة شبكة -

  .Vitesse 16:قارئ أقراص مضغوطة -

  .قارئ أقراص مرنة-

  .بطاقة صوت-

  . بوصة17:شاشة -

  ).ثنائية اللغة(لوحة مفاتيح -

  .فأرة-

ة للكتب ويتم اختيارها تبعا للوثائق المراد رقمنتها، وبالنسب : الماسحات الضوئية*

  :يفضل   اختيار الماسحات الرأسية، والتي يجب أن تتميز بالخصائص التالية

  .آلي تصوير ظهر وبطن بتزويد-

  . صفحة في اليوم5000قدرة عمل تصل إلى -

  .Mo 256 إلى64بـذاكرة تقدر -

  .ppp 300الوضوح الضوئي -

  :هذا باالضافة إلى 
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  .طابعات ليزرية*

 .نات مع مراعاة قدرتها على التوسعوسائط التخزين وحفظ البيا *

 :شبكات المعلومات:ثانيا

تقوم الشبكة المحلية للمعلومات على الربط بين مجموعة من الحاسبات داخل مبنى 

 والبد من توفر هذه الشبكة بالمكتبة التي 1، متجاورة من خالل كابل رئيسييواحد أو مبان

تلف محطات العمل الموجودة تنوي إقامة مشروع مكتبة رقمية، حيث تربط بين مخ

  . يجب االرتباط بشبكة االنترنتابالمشروع وهذا لضمان سيرورة العمل بسهولة ودقة، كم

  .البرمجيات:ثالثا

التطبيقات  وحتاج إلى مجموعة من البرمجيات تبعا للوظائفترقمنة الع يراإن مش

  :لية، وأي مشروع رقمنة هو بحاجة إلى البرمجيات التاالمشروعبالمستعملة 

  .Windows xpو أهمها وأكثرها استعماال نظام :أنظمة التشغيل-

  :برمجيات التطبيقات-

  .MS Officeحزمة األوفيس 

   Adobe photoshop ,Adobe photodeluxeبرمجيات معالجة الصور 

  . Winzip,Winrarمثلبرمجية ضغط الملفات 

  .Unixبرمجيات التشابك -

  :يانات قواعد البإدارةنشاء وإ برمجيات -

،  حيث  ويعد نظام أوراكل من األنظمة الناجحة هناك العديد من هذه األنظمة، 

صمم ليعمل على بيئة م ويتميز بأنه ،  على نظام إدارة قواعد البيانات العالئقيةيعمل بناءا

                                                
: علم المكتبات:ماجستير. مذكرة..الشبكة المحلية لجامعة مسيلة:الشبكات المحلية .بلخيري، صالح 1

  .38.ص.2005:قسنطينة
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ظمة اليونكس ـويمكن استخدامه من خالل أن، أنظمة مفتوحة ومن خالل أجهزة مختلفة

UNIXلية المباشرة والتي تضم واإلتاحة اآل ظمة فرعية للفهرسة،م أن، ويتضمن النظا

 كما يضم ،  والتحكم في تداول مصادر المعلومات ،OPACخدمات الفهرس اآللي المباشر 

 ويوفر أيضاً إمكانيات كتابة ، الت ماركيسجتالنظام برامج تستخدم لتحويل وتحميل 

، هذا باإلضافة برمجية   .The Oracle SQL Reportt Writer التقارير من خالل برنامج

CDS/ISIS.  

بروتوكوالت لربط نظم استرجاع المعلومات على كما تحتاج هذه المشاريع إلى 

  .الخط

  :العنصر البشري3- 5

المكتبة  وعوامل نجاح المشاريع، وتعتبر الطاقات البشرية المؤهلة من أهم أسس

 ،كافية من حيث العدد وية مؤهلةالرقمية كغيرها من المشاريع تتطلب توفر إطارات بشر

ويختلف عددهم من مشروع رقمنة إلى آخر حسب رصيد ، تقوم بمختلف عمليات الرقمنة

 المادية المتوفرة على مستوى ت اإلمكانياوحسبالمكتبة المراد رقمنته 

ومشاريع الرقمنة ال تتطلب عددا كبيرا من الموظفين بقدر ما تتطلب كفاءاتهم .المشروع

 في المكتبات نالعلمية والمهنية، حيث أن هذه المشاريع بحاجة إلى متخصصووقدراتهم 

  .واإلعالم اآللي والشبكات بالدرجة األولى

وهناك بعض المكتبات التي ال تعتمد على الكوادر البشرية المتوفرة لديها، وتقوم 

من بمنح مشروع الرقمنة إلى متعاملين خارجيين متخصصين في مجال الرقمنة إلنجازه، 

البداية إلى آخر مرحلة،  وذلك بموجب عقد بين المتعامل ومسؤول المكتبة، يحدد فيه 

  .المدة الزمنية التي سوف يستغرقها إنجاز المشروع والتكلفة اإلجمالية له

 هذه ل إلنجاز مثةو يرجع تفضيل بعض المكتبات اللجوء إلى مؤسسة خارجي

  :المشاريع لألسباب التالية

  .وباقي المتطلبات) التجهيزات( لتوفير عتاد الرقمنة التكلفة الكبيرة-

  .نقص الخبرة المكتبية، و انعدام العمالة المؤهلة والمتخصصة في عمليات الرقمنة-
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وفي كل األحوال فإن تبني قرار االعتماد على مؤسسة خارجية البد أن يرتكز على 

صفات المتفق عليها في اتفاق مسبق معها، بخصوص االلتزام بالمعايير واألشكال والموا

  .عمليات الرقمنة، و اإلخالل بهذه المواصفات يلزمها التصحيح دون تكاليف إضافية

  : الموارد المالية 4- 5

، وتشغيله  الدعم المالي القوي الذي يساعد على تنفيذ المشروع تتطلب عملية الرقمنة

رورية وصيانة العطب  ينبغي توفير ميزانية كافية القتناء التجهيزات والوسائل الضثحي

  . تكاليف المتعامل في حالة التعاقد مع متعامل خارجيدوالمشكالت المحتملة، ولتسدي

  :اإلجراءات القانونية5- 5

يجب على المكتبة وضع الترتيبات الالزمة لحفظ حقوق المؤلفين في ظل االستخدام 

 الملكية  حقوقضذلك حتى ال تتعرواآللي بالمشروع والنشر على شبكة االنترنت، 

  . الضياع في ظل فوضى االستنساخ غير المشروع ألوعية المعلوماتى إلالفكرية

ويتحقق هذا األمر عن طريق رخص االستخدام وهي نوع من االتفاقيات النظامية 

 وتتم هذه االتفاقيات مع 1التي تلزم األطراف المتفقة بالبنود والشروط المتفق عليها 

  .رية محل الرقمنة أو الناشرينالمؤلفين أصحاب األعمال الفك

 : الرقمنة  وإجراءات عمليات- 6

 كانـت اعمليات الرقـمنة بنوعية المصـادر المرقمنة، كما تتأثر بما إذترتبط 

على العموم فإن أهـم وستتم داخل المكتبة أم سيعهد بها إلى شركـة متخصصة، 

  :إجراءات وعمليات الرقمنة المتعارف عليها هي

  :ار الوثائق للرقمنة اختي6-1     

تتم عملية اختيار الوثائق للرقمنة من طرف لجنة اختيار، يتم تحديد أعضائها من بين 

موظفي المكتبة التي سوف تقوم بمشروع الرقمنة، على أن يتوفر فيهم عامل الخبرة، 

والدراية الكافية برصيد المكتبة، وتتحكم في االختيار عدة عوامل بحسب تخصص المكتبة، 
                                                

  .166.ص.سابقمرجع .ر بكوالهوش،أب 1
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 مهما كانت طبيعة اضوع مشروع الرقمنة، والمجتمع الذي تخدمه المكتبة، وعمومومو

  : تأخذ األولوية هييالمشروع ونوعية الوثائق المراد رقمنتها فإن عوامل االختيار الت

  .تخصص المكتبة صاحبة مشروع الرقمنة-

  ).التقادم(حالة الوثائق المادية -

  .طلبات المستفيدين-

  .قوق نشر المحتوى، أو سقوط حقوق التأليف عن المصادرامتالك المكتبة لح-

امتالك ترخيص برقمنة المحتوى وإتاحته بموجب اتفاقيات مسبقة مع المؤلف أو -

 .   الجهة الناشرة

وبعد عملية االختيار يتم تجهيز المصادر للعملية التالية، وذلك بسحبها من الرفوف 

عة والصيانة المادية إذا لزم األمر، كما وفحص التكرارات، وتخصيص رقم متسلسل للمتاب

  .يتم تدوين المالحظات حول الصفحات واألعداد والمجلدات المفقودة

  : المسح الضوئي2- 6

في هذه العملية يتم تحويل الوثائق المختارة إلى الشكل الرقمي، وذلك باستخدام 

راد رقمنتها، الماسح الضوئي، ويتوقف اختيار الماسح الضوئي على طبيعة المصادر الم

فإذا كانت صور مسطحة أو أوراق سائبة فنستخدم الماسحات المسطحة، أما المجلدات 

والكتب والمصادر المسطحة كبيرة الحجم مثل الخرائط فتستعمل الماسحات الرأسية 

  .والكاميرات الرقمية

وهناك مجموعة من االعتبارات واإلجراءات التي يجب ضبطها قبل البدء في المسح 

 :وهي

 والتي تختلف من Tiff ,Gif, Jpg,تحديد نوع ملف الصورة وأشهر األنواع المستعملة هي-

   . Tiff حيث الجودة والحجم، ويوصى باستخدام شكل

االعتدال في تحديد دقة الوضوح، حيث كلما زادت ظهرت المزيد من التفصيالت وزاد -

  .حجم الملف والوقت المستغرق في المسح





 107 

حة البد أن يتناسب حجمه مع أقل معدالت السرعة بالشبكة لتقليل بالنسبة لملف اإلتا-

  .الوقت المستغرق في عرضه وتحميله

  : وأفضلها هيوالتوحيد لضمان جودة المسح Paramètresضبط الخصائص والمحددات -

  

  

  

  

    وينتج عن عملية المسح الضوئي عددا من الملفات التي تنتمي لكيان أو مجموعة 

 أم PDFنظر عما إذا كان من المقدر لها أن تعرض في ملف تجميعي مثل  الضمعينة، بغ

 لضمان عدم ة الالزمتأنها سوف تعرض كملفات مستقلة، ولذلك البد من اتخاذ االحتياطيا

تكرار تسمية هذه الملفات من خالل وضع خطة محكمة لذلك، فمثال بالنسبة للدورية يتم 

  .م الصفحات وهكذاتسمية الملفات داخل كل عدد تبعا ألرقا

  :الميتاداتا تسجيلة انشاء3- 6

الرقمية على اعتبار وتتم في هذه المرحلة عملية الضبط البيبلوغرافي للمصادر      

ويكون ذلك باستخدام معايير  أن الرقمنة هي عبارة عن إعادة إنتاج الوثائق األصلية،

 الرقمي وطريقة الولوج الميتاداتا المشهورة مثل دبلن كور الذي يحدد مواصفات الملف

 خاصة UNIMARCإليه نظرا لخصوصية الملف الرقمي عن الوثائق المطبوعة، ومعيار 

  حيث تخزن التسجيالت في قاعدة 1. المتعلق بإدارة حقوق االستخدام856الحقل رقم 

، أو يتم تضمينها مع الملفات الرقميةالمكتبة بيانات بيبلوغرافية على مستوى نظام 

هذه البيانات البيبلوغرافية سوف تساعد على سهولة استرجاع الملفات الرقمية الرقمية، و

  .بسهولة عبر الشبكة العالمية انترنت

                                                
-05-13].[en ligne.[catalogage des documents numérisés:ation des bibliotheques Numéris1

 : nternet Disponible sur I].6200
html.catalog/dll/fr/numerisation/mrt/culture/fr.gouv.culture.www://http 

  12.5الطول              
  8.18العرض            

  125شدة اإلضاءة        
  130التباين              

  .نوع الصورة    أبيض وأسود
    Tiffنوع الملف         
  600×600دقة الوضوح     
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  :ضبط الجودة و المعالجة6-4      

تهدف هذه العملية إلى ضمان جودة نتائج المسح الضوئي وتوحيدها دون اإلخالل 

 تصحيح بعض األخطاء الناتجة بالمحتوى، وفيها تستخدم برمجيات خاصة لذلك من أجل

 حعن المسح الضوئي، كتنظيف البقع والشوائب والتشوهات الموجودة على الصور، وتنقي

 أشهر البرمجيات ننسبة اإلضاءة والتباين اللوني، وتصحيح ميل واتجاه الصورة، وم

  .Adobe photoshopالمستخدمة لهذا الغرض نجد برنامج معالجة الصور 

  :رف الضوئي على الحروف التع6-5        

بعد عملية المسح الضوئي والمعالجة تأتي عملية ال تقل عنهما أهمية وهي التعرف 

، OCRالضوئي على الحروف، باستعمال برمجـية التعرف الضوئي على الحـروف 

التي تسمـح بتحويل الصور الناتجة عن المسح إلى نصوص، يمكن التعديل فيها والبحث 

  . فهي تتيح خدمة البحث في النص الكاملداخلها، و بالتالي

  : االختزان الرقمي6- 6 

في هذه العملية يتم اختزان الملفات الرقمية الناتجة بمستودع الوثائق الرقمية وربط 

كل ملف بتسجيلته البيبلوغرافية، ويتم التخزين بطريقة منظمة في قاعدة معلومات المكتبة 

ا بعد، وتستمر عملية التخزين باستمرار العمليات الرقمية ليسهل استرجاعها وإتاحتها فيم

  .السابقة لها، حيث أن جميع الوثائق التي يتم رقمنتها يتم تخزينها فورا

  

  : تصميم الواجهة7-6

تعد واجهة المكتبة الرقمية العنصر الذي يتم من خالله التعامل مع نظام المكتبة 

وعرضها والحصول عليها، الرقمية من قبل المستفيد، على مستوى بحث المصادر 

  .وبناءا عليه يجب عند تصميم هذه الواجهة اختيار انسب الطرق الفنية والوظيفية

  :وأشهر النماذج استخداما في تصميم الواجهات هي
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الذي يقوم فيه المستفيد بالبحث في فهرس أو كشاف، ثم : النموذج الكالسيكي-

  .لبها من مستودع المصادر الرقميةيختار المادة الرقمية من النتائج المسترجعة ويط

 أكثر وويعتمد على استخدام الروابط التشعبية بين الملفات، وه:نموذج الويب-

  .تالنماذج انتشارا الرتباط إتاحة المكتبات الرقمية بشبكة االنترن

الذي يقوم على عملية البحث ثم اختزان النتائج  :Z39.50 نموذج بروتوكول-

  .رجاع فيما بعدألغراض المعالجة واالست

  .مع العلم أنه يمكن المزج بين النماذج الثالثة السابقة في واجهة واحدة

 أنه البد من وجود أربعة مستويات عند تطبيق أي نموذج Armsو يرى وليم آرمز 

  1:نظري لواجهات التعامل

  .تصميم الواجهة:المستوى األول

ط واأللوان والرسوم ويختص هذا المستوى بعناصر الشكل والمظهر وتشمل الخطو

ومفاتيح التحكم والقوائم وأزرار األوامر، وهناك مجموعة من القواعد الواجب االسترشاد 

  :بها عند التصميم منها

  .على مستوى الشكل والوظائف وأدوات التحكم:الثبات- 

 حيث البد من إعالم المستفيد بما يتم تنفيذه من إجراءات :التغذية الراجعة-

ة المطلوبة أثناء انتظاره للنتائج، مثال وجود شريط متحرك لبيان مقدار االستجابة للمهم

  .ما أنجز أو نسبة الزمن المقدر إلنهاء المهمة

  .قدرة المستفيد على إيقاف أو إلغاء اإلجراء ومتابعة تنفيذ أي إجراء آخر:التحكم-

  .تبسيط إجراءات معالجة الخطأ: معالجة الخطأ- 

  .وظيفيالتصميم ال:المستوى الثاني

                                                
  .143- 142.ص.مرجع سابق.صالح محمد،عمادعیسى  1
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يختص بتحديد الوظائف المتاح للمستفيد تنفيذها كوظائف البحث واالسترجاع والفرز 

  .والعرض

  .الميتاداتا:المستوى الثالث

  .وهنا يتعلق األمر بتحديد البيانات المستعملة في عمليات البحث أي الواصفات

  .النظم والشبكات:المستوى الرابع

نظم  ومل تنوع مواصفات الحاسباتعاي عند تصميم وبناء واجهات التحيث ينبغ

حيث يتحقق التوازن بين تلك  تفاوت معدالت سرعة االتصال بالشبكة،، وبيئتها والتشغيل

  . ينبغي اعتماد محرك بحث قويا، كمأفضل أداء للخدمات المقدمة والخصائص

  :  اإلتاحة6-8

إدارة اإلتاحة بطلب تعد عملية اإلتاحة النتيجة النهائية للعمليات السابقة، وتبدأ دورة 

المستفيد الولوج لمادة رقمية ما على شبكات المعلومات، وبناء عليه يتم التحقق من هويتة 

وأحقيتة من خالل إجراءات التحقق واإلثبات والتي ينتج عنها قبول أو رفض الترخيص 

للمستفيد بإجراء العمليات المطلوبة، ويعتمد قرار الترخيص على مجموعة من المحددات 

  .الخارجية كالقيود القانونية وتراخيص االستخدام من قبل الناشرين ومالكي الحقوق

  :وتنقسم أساليب ضبط إثبات ولوج المستفيد للمكتبة الرقمية إلى أربع فئات رئيسية

 .User name and Passwordأسماء الولوج وكلمات السر ) 1

  .Encoded and Smart Cardsالبطاقات المشفرة والذكية ) 2

  .IPمحدد رقم الحاسب اآللي ضمن الشبكة، أو رقم بروتوكول االنترنت ) 3

  .Physical Attributesالسمات الفيزيقية للمستفيد كالتعرف على الصوت والبصمة ) 4

ومن الوظائف التي تقدمها واجهات التعامل للمكتبات الرقمية عرض المحتوى بكافة 

ات خاصة لقراءة هذا المحتوى وتشغيله وهذه أشكاله، وهو األمر الذي يتطلب وجود برمجي

  .البرمجيات قد تكون مستقلة أو متضمنة في الواجهة
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   الرقمنة وإجراءاتعمليات: 10شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أساليب البحث في المحتويات الرقمية- 7

ليس مجرد معلومات رقمية مختزنة  وإن المحتوى الرقمي هو محتوى ديناميكي    

توى طبيعة هذا المح واألمر الذي استدعى إيجاد آليات بحث تتوافق، ومقروءة آليا

االسترجاع  وموجودة على الخط العديد من أساليب البحثوتستخدم المكتبات الرقمية ال

  :نذكر منها

  .البحث البوليني-

  .التجاور وبحث الجملة-

 صيانة وترميم

 التجهيز

 التعرف الضوئي

الضوئي المسح  

 االتاحة

إنشاء تسجيلة 
 الميتاداتا

 اختيار المصارد

 المعالجة

ضبط 
 الجودة

 الصيانة

تصحيح أخطاء 
 التحويل
 

طاء تصحيح أخ
 التحويل

المستودع 
 الرقمي

 الميتاداتا

 المتابعة
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  .البحث في حقول محددة-

  .البحث بالترادف اللغوي-

  .بحث الوسائط المتعددة-

  .البحث االتحادي البيني-

  .البحث بمحلل الروابط-

البحث بمحلل الروابط من أشهر التقنيات المستعملة ، ويعد البحث االتحادي البينيو

  :حيث أن 

يقوم على أساس تنفيذ استفسار عبر عدد من مراصد : البيني االتحاديالبحث-

، التي تختلف في خصائصها البنيوية، واء البيبلوغرافية أو ذات النص الكاملالبيانات سو

تكمن الميزة األساسية للبحث البيني في الحصول على نتائج من قواعد معلومات متعددة و

  .دون الحاجة لتكرار البحث

في هذا النوع من البحث بمجرد النقر على عنصر البيانات : البحث بمحلل الروابط- 

لبحث عنه يتم إنشاء صيغة معيارية اعتمادا على ميتاداتا الوثيقة في شكل المحدد المراد ا

إرسالها لنظام محلل الروابط الذي يقوم بتفسير الصيغة ومقارنتها  وURLالموحد للمصدر 

  .إنشاء رابط لها وبقاعدة البيانات لتحديد موقعها

ى منافسة كبيرة من قبل على الرغم من تطور التقنيات السابقة الذكر إال أنها تلقو

 أصبح Google لحيث نجد أن جو ج، محركات البحث الموجودة على شبكة االنترنت

 والعرض امكانات البحث، ويمثل نموذجا بالنسبة للمستفيدين من حيث سهولة االستخدام

  .التي يقدمها

  :األشكال المعتمدة في إعداد النصوص اإللكترونية-  8

لومات الرقمية تتطلب وضعها وصياغتها في قوالب إن عملية إتاحة مصادر المع

وأشكال متداولة على مستوى الشبكات، و يتعلق األمر بالقوالب واللغات المعتمدة في إعداد 

  :النصوص االلكترونية وقراءتها والتي تتمثل فيما يلي
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  ASCII :شكل-

اد  في إعدASCII يعتمد كليا على قالب 1994كان النشر االلكتروني إلى حدود 

 يمكن من تمثيل الحروف ASCII في إعداد الصور، حيث كان  Bitmapالنصوص وقالب 

اإلنجليزية واألرقام وأغلب الرموز المتداولة في كتابة النصوص، لكنه ال يسمح بتمثيل 

ويمتاز هذا القالب بضعف  .القوانين الرياضية والكيميائية واللغات ذات الحروف المشكولة

ل ملفاته، وتأقلمه مع جميع بيئات القراءة، لكن استعماله يشهد تكلفته، وسهولة تحمي

  1.تراجعا هذه األيام بعد ظهور قوالب أخرى

  .SGML , HTML, XML: لغات- 

  SGML :لغة   

تستعمل على أي تجهيز إعالمي، هي لغة تستطيع بواسطة معاييرها جعل وثائقها و

لعالمات المكونة لها، إال أنه من وهي لغة تمكننا من تعريف الوثيقة بتحديد الرموز وا

  . أن برمجيات عرض ملفاتها غير متاحة مجاناSGMLمعوقات استعمال 

  2:ومن النقائص المسجلة لهذه اللغة أنها

  . غير جيدة لإلفراج السريع لصفحات الويب-

  .مكلفة ومعقدة وتتطلب خبرة فنية-

  HTML: لغة   

 وهي تحدد ،Tagsمن العالمات هي لغة إنتاج المستندات التي تتضمن مجموعة 

  3شكل وأسلوب المستند وأكواد العالقات بين عناصر نص المستند

يمكن عن طريق هذه حيث  ،تستخدم عادة لتصميم صفحات الويب التي اللغة هيو

وهى نقاط ، تتمثل في الروابط الشعبية لبنقاط توصيااللكترونية صفحات ال اللغة تزويد

                                                
  .342.ص.سابقمرجع .، رجاء بنيس 1
 المالية والتسويقية والمفاهيم،التجارب،التحديات،األبعاد التكنولوجية:التجارة االلكترونية . حماد،طارق عبد العال 2
  .76.ص.2004الدار الجامعية،:اإلسكندرية.القانونيةو
  . المرجع نفسه 3
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بمواقع أخرى على شبكة و المقروءة أو بصفحات فحة الصفيتوصل القارئ بأجزاء 

ج ـ برامخدامـستباHTML لغةـبحات الويب المكتوبة ـصف يمكن قراءة،  اإلنترنت

هذه البرامج تقوم ،Microsoft Internet explorer Navigator  وNetscap لـفح مثـتص

  .مرئية إلى صفحات  HTMLبترجمة تعليمات 

عن سابقتيها بتفريقها بين البنية والمحتوى، وهي  أخذت تتطور وتتباعد HTMLو 

  .األكثر استخداما

     XML :   لغة   

 وهي عبارة عن صيغة عالمية لهيكلة الوثائق وتدعى بلغة التأشير الموسعة

 تهتم HTML في أن لغة HTMLوالبيانات على النسيج العنكبوتي، ويكمن الفرق بينها وبين 

  بشكل 

 بنية وهيكلة المعلومات، كما تحددXML لى الشاشة، بينماوطريقة عرض المعلومات ع

  1.تصف وظيفة كل عنصر من عناصر تلك المعلومات

 على فكرة أن الوثيقة تتشكل من عدة مكونات، كل مكون منها XMLوتعتمد لغة 

يمكن أنة يحتوي على عنصر أو أكثر، وكل عنصر له محددات تحدد طريقة معالجته 

  .بواسطة النظام

 بالموسعة ألنها محلية وعالمية في نفس الوقت، حيث يمكن لمجموعة XMLوسميت 

من األشخاص أو الهيئات أن يبنوا صيغة خاصة منها حسب حاجتهم لتبادل المعلومات 

  .ضمن مجالهم

  PDF: شكل-

 هو تبادل الوثائق المصممة التي تحتوي في آن واحد PDFإن الهدف من تصميم 

ة الوثيقة التي يمكن تأويلها للعرض على الشاشة، على الجانب المرئي، وعلى بني

حالة  HTMLوللطباعة على نظم متعددة، كما أن الملفات تتحول أليا إلى صيغة 
                                                

متاح على ].2006-03- 04].[على الخط[.تقنيات المعلومات في المكتبات الرقمية.علي بن شويش،  الشويش 1
  :الشبكة

   http://www.informatics.gov.sa//dl/alshwaish.ppt                                      

http://www.informatics.gov.sa//dl/alshwaish.ppt
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ويعد هذا الشكل من أكثر األشكال استعماال في إتاحة 1.استرجاعها بواسطة الويب

  :المصادر الرقمية ألسباب عديدة أهمها

  .يا كان البرنامج المستخدم في العرضيحتفظ بشكل تصميم الصفحة نفسه أ-

  .تأمين قراءة الملف عن طريق كلمات السر وتقييد طباعته أو نسخ أجزاء من نصه-

  .صغر الحجم الناتج عن ضغط الملف-

  . إمكانية تصغير أو ضغط الملفات عند العرض-

  :ومن العيوب المسجلة على مستوى هذا الشكل

 والحفظ التاريخي طويل المدى بسبب التطوير ليس بالشكل الجيد لعمليات االختزان-

  .والتغيير المستمر في لغة توصيف الصفحة من قبل الشركة المنتجة لهذا الشكل

  .ال يتيح الشكل بنية الملف، كاألجزاء والفقرات-

  :حماية المصادر الرقمية- 9

نة من المشكالت التي أثارتها المكتبة الرقمية بإتاحتها للمصادر الرقمية والمرقم

مشكلة حماية حقوق الملكية وتأمين المحتوى من التعديل والتزييف، نتيجة االستخدام 

البعدي للمواد الرقمية من طرف المستفيد انطالقا من حاسوبه الشخصي، فكان على 

 من أجل ،مشاريع المكتبات الرقمية اتخاذ احتياطات الحماية واثبات المحتوى الالزمة

  .ة، وإثبات وتحقيق المحتوى وضبط االستخدامتحديد ملكية المادة الرقمي

وقد تنوعت أساليب الحماية وتعددت، وقد تم حصر األساليب األكثر استعماال 

  :وشيوعا وهي

  Digital Property Rights Language:لغة حقوق الملكية الرقمية 

                                                
 المؤتمر العربي .نحو إنشاء مكتبة رقمية للدوريات العلمية العربية المحكمة.بامفلح، فاتن ، العريشي، جبريل حسن  1

االتحاد :تونس.المعارف والكفاءات والجودة :معلومات في البيئة الرقمية إدارة ال. الثالث عشر للمكتبات والمعلومات

  .159.ص.2003 العربية للتربية والثقافة والعلوم،ةالعربي للمكتبات والمعلومات، المنظم
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تعتمد الرموز المستخدمة في هذه اللغة على عناصر وخصائص لغة التحديد 

، ومهمتها هي تحديد سمات وخصائص المواد وسياسات إتاحتها، بما فيها XMLالموسعة 

االستخدامات البعدية، والتي تشمل نسخ المادة الرقمية أو طباعتها أو إعارتها أو استخدام 

جزء منها، وقد صممت اللغة خصيصا لدعم تجارة األعمال الرقمية من بيع وشراء للكتب 

قى الرقمية، واأللعاب التفاعلية وغيرها من المواد التي االلكترونية، والفيديو والموسي

  1.توزع بشكل رقمي

Ø  التشفير:Encryption  

عملية الحفاظ على سرية المعلومات باستخدام برامج لها القدرة على التشفير هو 

تحويل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز، بحيث إذا تم الوصول إليها من قبل 

 فهم شيء ألن ما يظهر لهم، هو خليط من ن ال يستطيعوأشخاص غير مخول لهم بذلك

  2.الرموز واألرقام والحروف غير المفهومة

 مستفيدينالنفاذ إلى المواد الرقمية عن طريق السماح للفي لتحكم هو طريقة ل

 حق النفاذ إلى لمستفيدوبعد شراء ا. بعد دفعهم لتكاليف معينة بالنفاذ إلى هذه المواد

مفتاحاً رقمياً مع قيود خاصة على الطبع أو النسخ أو التعديل أو  عطىالمادة الرقمية ي

 .القيود غير ذلك من

والتشفير يقوم على اختزان ونقل المعلومات بترميزها عن طريق استخدام 

خوارزميات معينة، بحيث ال يمكن عرض المعلومات بشكلها الصحيح إال بعد عكس 

لتشفير على أساس أن البيانات المراد تأمينها وتقوم فكرة ا. إجراءات التشفير المطبقة

تجرى بخصوصها مجموعة من العمليات والتحويالت الرياضية ينتج عنها مجموعة 

من البيانات المشفرة، والتي تتكون من عدد من بتات البيانات األصلية نفسها، إال أنها 

  .يانات األصليةتظهر في شكل بتات عشوائية وبإجراء عملية فك التشفير يتم توليد الب

Ø التوقيع الرقمي: Digital Signature 

                                                
 .150.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد،عماد 1

  .2003، 47 وميكر.الجزائر.قاسم أداود]/ قرص ضوئي.[2الجوهرة  2
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عبارة عن شفرة  وهي هو من التقنيات الحديثة التي تستخدم في حماية المعلومات

 منشأها أو مرسلها، د متكونة من مجموعة من البتات مرفقة بمادة رقمية تحدرقمية

 له إجراؤه وهذا التشفير غير ثابت وإنما متغير، وهو يتعمد على الشخص المخول

كما .والوثيقة الرقمية ذاتها، ولكل وثيقة في هذا التشفير توقيعها الرقمي الخاص بها

  .لديه إمكانية التعرف على أي تعديل يصيب الوثيقة وتتبع مصدره والتحقق منه

  1:وهناك نوعين بارزين للتوقيع الرقمي هما

  :التوقيع المفتاحي -

يحدد هذا  ،يزـإللكترونية بتوقيع مشفر مما يقةـقنية بتزويد الوثـتقوم هذه الت

 ، قام فيه بتوقيع الوثيقةالذيالوقت و ،الوثيقة  قام بتوقيعالذيالشخص  عـالتوقي

 د جهاتـ عنرسمي بشكل الرقميالتوقيع  يتم تسجيل. ومعلومات عن صاحب التوقيع

مى لألشخاص ـحايد مهمته التأكد من صحة ملكية التوقيع الرقـم وهى طرفخاصة 

بجمع معلومات هذه الجهات الخاصة  تقوم،  الوثائق اإللكترونية وقيعـذين يقومون بتـال

 ادةـشه در لهذا الشخصـ ذلك تصبعد ،تسجيلهاإللكترونى المراد  ن حامل التوقيعع

الشخص بعد  ذاـ ويزود ه،اإللكترونية على الوثائقي اإللكترون تمكنه من التوقيع

 .ة تمكنه من استخدام التوقيع اإللكترونىر خاصـه الشهادة بكلمة سئإعطا

ا ـكلم ،بعد ذلك هذه الجهات الخاصة تسجيل توقيعاتهم عندالمستفيدين  يمكن لألشخاص

ثم ، قبل  منهـ أعطيت لالتي يوقع وثيقة معينة يقوم بإدخال كلمة السر نأحد أأراد 

ب هذه الكلمة تأكد من أن صاحـلل هم أدخلها مع قاعدة بياناتالتيتقارن كلمة السر 

الشخص التوقيع على  فإذا تم التأكد استطاع هذا ،بالتوقيع مل شهادة منهمـالسرية يح

  .ت في متناولهالوثيقة وصار

 :التوقيع البيومتري - 

ه يد الشخص الموقع أثناء اص تتحرك بـعلى تحديد نمط خي ع البيومترـالتوقي يعتمد

لكمبيوتر ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام  بجهاز اإلكترونييتم توصيل قلم   إذ،التوقيع
                                                

  :متاح على الشبكة].2006-03- 13].[على الخط.[أمن النشر االلكتروني.ة العربية للكومبيوتر واالنترنتالموسوع 1
      http://www.c4arab.com/userprofile.php?uid=2499           

http://www.c4arab.com/userprofile.php?uid=2499
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 حيث ، يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخصالذي هذا القلم

 البصمة ي التوقيع البيومترفييدخل . سلوكاً معيناً أثناء التوقيع أن لكل شخص

   .أيضاً اإللكترونية
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اقامة مشاريع مكتبات  طريق تسارعت دول العالم في األخذ بالتكنولوجيا الرقمية عن

رقمية، حيث تعددت وتنوعت هذه المشاريع خاصة في دول العالم المتقدم، وفي هذا 

ود حاول إلقاء الضوء على النماذج والمبادرات الرائدة وذات الشهرة، والمشهنالفصل س

لها بالقيمة العلمية في األدبيات المشهورة والكتابات المحكمة، وذلك من خالل عرض 

بدايات تلك المشروعات، واألهداف التي تسعى لتحقيقها، وأبرز مالمحها وخدماتها، 

  .الستكشاف الممارسات والتطبيقات المستعملة بها

  : الواليات المتحدة األمريكية- 1
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األمريكية العديد من مشاريع المكتبات الرقمية وانقسمت برزت في الواليات المتحدة 

  :هذه المشاريع إلى مجموعتين هما

  حيث NSFتتمثل في المشاريع التي تبنتها المؤسسة الوطنية  للعلوم :المجموعة األولى

 مليون دوالر أمريكي،وسميت هذه المشاريع 90خصصت لتنفيذها تمويال يصل إلى 

  . وانقسمت إلى مرحلتين بمبادرات المكتبة الرقمية

 حيث منحت المؤسسة 1998 إلى 1994امتدت هذه المرحلة من عام :المرحلة األولى-

جامعة : مليون دوالر لستة مشروعات بالجامعات التالية 24الوطنية للعلوم تمويال قدره 

الينوى، جامعة ميتشغن، جامعة كارنيجي ميلون،جامعة سانتا باربرا،جامعة ستانفورد، 

  .عة كاليفورنيا بيركليوجام

 إلى يومنا، وهي امتداد للمرحلة األولى، وتميزت بالتركيز 1999من  :المرحلة الثانية-

 .واالهتمام بالبحوث التي تتعلق بدراسة تفاعل المستفيدين مع المكتبات الرقمية 

  

أبرز مثال في هذه المجموعة هو مشروع الذاكرة األمريكية  :المجموعة الثانية

American Memory  الذي تبنته مكتبة الكونجرس، أما بقية المشروعات هي بالتنسيق مع 

  CLIR التابع لمجلس المكتبات ومصادر المعلومات DLFاتحاد المكتبات الرقمية 

  : وفيما يلي استعراض أهم مشاريع المكتبة الرقمية بالواليات المتحدة األمريكية

 1:مشروع جامعة كارنيجي ميلون 1-1

 تصميم تطبيقات آلية تستخدم في استخالص  إلىInformedia شروعم هدف      

واصفات محتوى مكتبة الفيديو الرقمية، وتكشيف وتقسيم ذلك المحتوى وإتاحته، وقد 

  :تضمن المحتوى الذي شمله المشروع ما يلي

                                                
 .64- 63.ص.سابق مرجع.عيسى صالح محمد،عماد 1
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  .1998ماي بلغت أكثر من ألف ساعة فيديو حتى News Videoتسجيالت اخبارية -

  .بلغت أربعمائة ساعة فيديو  Documentary Video تسجيالت وثائقية-

 وقد استخدمت تقنيات الذكاء االصطناعي إلنشاء الميتاداتا الواصفة للمحتوى، اضافة 

  :إلى تطوير التقنيات التالية

  . Speech Recognitionالتعرف الصوتي -

ي البحث  والذي تم فيه تحليل الصوت المصاحب للفيديو،  وإنتاج ملفات تستخدم ف   

المبني على النصوص حيث يستخدم الحقا في واجهة تعامل المستفيد للتحديد السريع 

 .وللقطات المتصلة بموضوع االهتمام ضمن أجزاء الفيدي

  . Image Processing:معالجة الصور-

لتحديد خصائص وسمات الشريحة وما تشتمله من كيانات ومعلومات داخلها لتسهيل     

  .الفعال لهاعملية االسترجاع 

 تمركز نظام المكتبة الرقمية حول ة ومن أهم ما وصى به المشروع هو ضرور    

المستفيد، وأن ال يكون مجرد تطبيق تكنولوجي، وهذا بناء على دراسات سلوك 

المستفيدين من المكتبة الرقمية، التي أثبتت أن احتياجات المستفيدين ال تقتصر فقط 

مطلوبة، وإنما تمتد إلى إجراء بعض الوظائف عليها، مثل  الوعلى إيجاد لقطات الفيدي

  .تخطيط الدروس تضمينها في تطبيقات أخرى خاصة بهم كالواجبات المنزلية أو

  :  مشروع جامعة كاليفورنيا بيركلي2- 1

 Digital Environmentalهدف المشروع إلى إنشاء مكتبة رقمية للمعلومات البيئية     

libraryنات رقمية، ونصوص وصور ووسائط متعددة وضعت لدعم ، تتكون من ببا

التخطيط البيئي، وقد تميز المشروع بإعتماده على تحليل بيئة العمل التي وضع 
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المشروع لخدمتها، واقتصر على المعلومات المستخدمة في تخطيط المياه بكاليفورنيا 

  .والمناطق المحيطة بها

  :تضمن المشروع حوالي

  . وثيقة2425 -

  . صورة58755-

 . تسجيلة صوتية284727-

 :مشروع جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا 3- 1

صور، ( المختص في المعلومات الجغرافية Alexandriaظهر المشروع تحت تسمية       

، من خالل تطوير نظام معلومات على الخط المباشر متكون )خرائط، بيانات جغرافية 

لمرقمنة، وصور األقمار الصناعية، والصور  تيرابايت، من الخرائط ا2من أكثر من 

 مليون 4.8الجوية المقتناة بمعمل الخرائط والتصوير بمكتبة الجامعة، باالضافة إلى 

  1. مليون تسجيلة ميتاداتا 204وردت بالمعاجم الجغرافية، و) أسماء جغرافية (مدخل 

  : وقد تضمن المشروع الخدمات التالية

 واجهة تعامل ثالثية األبعاد للعرض المرئي لمحتوى وهي عبارة عن:األرض الرقمية-

  .المكتبة الرقمية الجغرافية

وهي عبارة عن بيئات تعليمية متكاملة باإلعتماد على تقنيات : بيئات التعليم الرقمية-

المكتبة الرقمية الجغرافية،  والتي تم استخدامها في تدريس الجغرافيا الفيزيائية لطالب 

  .ألولى بالجامعةالمرحلة الجامعية ا

                                                
 .65.ص.المرجع نفسة  1
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في محتوى الخرائط والصور الجغرافية باالعتماد على :أدوات مساعدة للبحث-

  .المعاجم الجغرافية

 :نميتشجمشروع جامعة  1-4

وقع االختيار على تخصص علوم األرض كموضوع للمشروع، كما اهتم         

ى المشروع بوصف المحتوى وشروط استخدام خدمات ومصادر المعلومات، اضافة إل

دراسة واجهات التعامل المخصصة، الستكشاف أساليب دمج التصفح والبحث وادارة 

شاشات العرض، مع االهتمام بالتطبيقات التعليمية وتقييم المستفيدين لتنمية الوعي لديهم 

  .بعلوم األرض

 : مشروع جامعة الينوى5- 1

ل االنترنت،  تطوير تقنية فعالة للبحث عن الوثائق من خالاستهدف المشروع       

معتمدا على عشرات اآلالف من النصوص الكاملة لمقاالت الدوريات في الفيزياء 

والهندسة وعلوم الحاسب اآللي، وإتاحتها قبل صدور المطبوع منها، وقد اهتم فريق 

  :العمل بتصميم وتطوير آليات إتاحة النصوص الكاملة من خالل

  .مصادر المتاحةتطبيق امكانات بحث مرنة تعطي روابط ثرية لل-

  .تحديد نماذج النشر واالسترجاع الفعالة للنصوص الكاملة في بيئة االنترنت-

 DELIVER(Desktopونتيجة لذلك تم تصميم نظام استرجاع مبني على الواب يحمل اسم  

Link to Virtual Engineering Ressources)  أهم ما يميز هذا النظام هو إمكانية إجراء

  .SGMLن الوثيقة إلعتماده على بناء الملفات باستخدام لغة بحث على أجزاء م

    وهذا جدول يلخص المشروعات السابقة، تخصصها ومحتواها والتمويل المخصص 

    1:لها

                                                
 .72-69.ص.المرجع نفسة  1
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  المحتوى   التخصص  المشروع  الجامعة
 

 التمويل
   $مليون

  Informedia  .كارنيجي ميلون
  

  4.7  فيديو  علوم ورياضيات

كاليفورنيا 
  بيركلي

Digital Environmental  
library  

وثائق،صور،   علوم البيئة
  خرائط،بيانات مجدولة 

4  

كاليفورنيا بسانتا 
  باربرا

Alexandria   جوية، خرائط،صور  معلومات جغرافية  
  بيانات مساحية 

4  

 Universityof Michigan Digital  ميتشجان
Library  

  4  وسائط متعددة  علوم األرض

   الهندسة DELIVER  الينوى
  

  4  دوريات ومجالت

  مية بالواليات المتحدة األمريكية مشاريع المكتبة الرق01:جدول رقم

المؤسسات التجارية أهمها  ووقد شاركت في تنفيذ هذه المشاريع مجموعة من الهيئات

  :كانت 

-Microsoft Corporation 

Digital Equipment Corporation- 

Xerox Corporation- 

IBM- 

Apple Computer- 

Association of Computing Machinery -  

 :مشروع مكتبة الكونجرس الرقمية 6- 1

يعد المشروع من أكبر المشاريع وأهمها في الواليات المتحدة األمريكية، وبدأ         

، حيث اجتمع ممثلون من جمعية المكتبات 1994-10-21التفكير فعليا في المشروع في 

 ومكتبة الكونجرس وعدد من الهيئات ARL(Associated of Research Libraries)البحثية 
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العاملة في مجال تقنية الحواسيب بهدف وضع دراسة جدوى وخطوط عريضة وخطوات 

  1.لتنفيذ المشروع

  : وتتلخص أهدافه فيما يلي

  .رقمنة مجموعات المكتبة المتعلقة بالتاريخ األمريكي-

  .لمؤسسات األخرى في هذا المجالبناء برنامج وطني بالمشاركة مع مجموعة من ا-

  .توفير الوصول لهذه األوعية من قبل عدد كبير من الجمهور-

 2000مليون وثيقة بشكل الكتروني بنهاية عام 5وقد قام المشروع على أساس نشر       

من المبلغ من المنح %75 مليون دوالر، وفرت المكتبة نسبة 60قدرت تكلفتها ب

والمبلغ المتبقي تعهدت به الحكومة األمريكية،  وقد قامت الخاصة الواردة للمكتبة 

 مؤسسة لديها برامج مماثلة بهذف تكوين الهيكل االداري 15المكتبة بتوقيع اتفاق مع 

 2.للبرنامج وتنسيق عمليات تمويل المشروع وصياغة ارشادات عمليات الرقمنة

مليون 40ت بأكثر من كما خطط ألن تقوم مكتبة الكونجرس بتغذية شبكة االنترن    

تسجيلة بيبلوغرافية، تتنوع ما بين مستخلصات واستشهادات مرجعية باإلضافة إلى 

 Digital Libraryللمعلومات يحمل اسم  الصور والنصوص، هذا باإلضافة إلى إنشاء مركز

Visitores محطة عمل تهدف إلى تدريب المستفيدين من المكتبة الرقمية 14 يضم .  

 من بين التطبيقات الناجحة American Memoryروع الذاكرة األمريكية   ويعد مش    

لمكتبة الكونجرس الرقمية، والذي يهدف إلى تجميع الوثائق التي تحمل بين طياتها تاريخ 

                                                
 .2002،عوالتوزيدار الفجر للنشر :القاهرة .تباتالمك والتقنية الحديثة في المعلومات.رو بكأب، محمد الهوش 1

 .179.ص
أعمال .  النص االلكترونيالتجارب العالمية مع التركيز على عمليات اعداد:النشر االلكتروني .زين، عبد الهادي 2

 المعلومات  وخدمات االلكتروني والنشر االلكترونيةالمكتبة. المعلومات والعاشر لالتحاد العربي للمكتباتالمؤتمر 
 .224.ص.2001المعلومات،  والمعهد األعلى للتوثيق، االتحاد العربي للمكتبات: تونس. في الوطن العربي
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 وذلك من أجل إيصالها إلى أصحاب الحق األول 1أمريكا لتحويلها إلى الشكل الرقمي،

تاريخهم على حقيقته،  وقد تم اختيار المصادر فيها وهم األطفال والشباب، لتعريفهم ب

األولية المتعلقة بالتاريخ األمريكي متمثلة في مجموعة صور وتسجيالت صوتية وأفالم 

 مدرسة وثانوية واتاحة 44ومخطوطات، لرقمنتها وتوزيعها على أقراص ليزرية لـ 

  .الوصول اليها عبر االنترنت

  : علىومن خالل ماسبق نستنتج أن المشروع ركز

  .رقمنة الوثائق المتعلقة بالتاريخ األمريكي في البداية-

  .الجهد التعاوني بين مجموعة من المؤسسات-

  .التمويل الضخم المبني على مصادر تمويل مستمرة من المنح الخاصة بالمكتبة-

التنسيق االداري والمالي وطرق االختيار فليس كل ما ينتمي للذاكرة األمريكية يرقمن -

  . هناك أولوياتوانما

  .HTMLو SGML إلى جانب ASCCIاستخدام أشكال اآلسكي -

  2: وفي يلي واجهة مكتبة الكونجرس الرقمية وموقعها على على االنترنت

                                                
         1995، المكتبة األكاديمية:القاهرة .المعلومات وتجاهات الحديثة في المكتباتاإل.المكتبة الرقمية.جيمس ، تونبلينج 1
 .261.ص.4ع.

2 ].2006-03-22].[En Ligne.[The library of congressٍisponible Dٍٍ                       :ur InternetS
.gov.loc.www://http   
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 واجهة مكتبة الكونغرس على شبكة االنترنت:11شكل رقم

  :مكتبة كويستيا الرقميةمشروع  1-7

 أدرك بعض رواد المكتبات الرقمية أنه رغم االنتشار االنترنت، في ذروة عصر         

، وصيرورتها أحد أهم المصادر المعلوماتية، فإن الكثير من لهذه الشبكةالسريع 

كانوا وهؤالء الرواد  ، المعارف البشرية الهامة ال تزال محتجزة في بطون الكتب

التي يمكن للمكتبات الرقمية أن رجال أعمال تقليديين أرادوا استغالل الفرص التجارية 

 ومن بين هؤالء كان تروي وليامز المدير التنفيذي والمؤسس لموقع. توفرها لهم

questiaوالذي يعتبر اليوم أكبر مكتبة رقمية ذات طابع تجاري في العالم ،. 

طابور  وأثناء وقوفه في طابور أجهزة تصوير الوثائق، و،1998ام ففي بداية ع     

  :استعارة الكتب في إحدى الجامعات األمريكية، أدرك وليامز عدة أمور هي
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ألن يكون هؤالء الطلبة مستعدين لدفع مبلغ معين من المال مقابل تجنب صفوف ) 1

  ؟االنتظار، وعملية البحث المضنية عن الكتب المناسبة ألبحاثهم

ائعة لكتب بأكملها يمثل فرصة ضو ألن يكون تصوير الطالب لصفحات من الكتب أ) 2

  للشركات الناشرة لهذه الكتب؟

قامت باالعتماد و ألن توفر المكتبات العامة والجامعية الكثير من التكاليف اإلدارية ل) 3

  تاحتها كمرجع للطالب؟إعلى الكتب الرقمية و

الت، وبعد حوالي العامين ونصف العام من التخطيط وانطالقا من هذه التساؤ      

 واعتمادا على .على شبكة االنترنت Questia أطلق وليامز موقع ،والدراسة واإلعداد

 الرقمية نتائج دراسة الجدوى فقد اختار وليامز أن تتخصص كويستيا في مجال الكتب

الخاصة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ورغم أنه كان بإمكان الموقع أن يحتوي يوم 

افتتاحه على أكثر من مائة ألف كتاب، فإنه بدأ بخمسين ألف كتاب متخصصة في ذلك 

  .المجال فقط

 وتتلخص فكرة الموقع في أن الطالب الجامعيين والباحثين يطلبون عادة الكتب     

كما الحظ وليامز أيضا أن .  سنواتالخمس وبالتحديد التي يزيد عمرها عن القديمة،

شركات النشر تتوقف عن إعادة طباعة معظم الكتب بعد سبع سنوات من نشرها، ولكن 

لذا قامت كويستيا بالتعاقد مع أكثر . أكثرو هذه الكتب تحتفظ بقيمتها لمدة ثالثين سنة أ

 رقمنة كتبهم التي تتميز بهذه الصفة، ومن  وحصلت منهم على حقوق، ناشرا170من 

يف عشرة والختيار الكتب، قام وليامز بتوظ. ثم إتاحتها للجمهور من خالل الموقع

وبالذات من المتخصصين في علم انتقاء مجموعات   مختصين في علم المكتبات،

وقام هؤالء باختيار خمسين ألف من أفضل الكتب المتوفرة لدى الشركات . الكتب

 بأن الكتب متوفرة  المشروعتميزهي الكتب التي شكلت نواة المشروع، وياشرة، والن

دوما للمستخدمين، كما أنه يمكن لكل مستخدم الحصول على نسخته الخاصة من الكتب 

  . المتوفرة
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وتقوم كويستيا بتوفير الخدمة للطالب الجامعيين والباحثين في مجال العلوم      

يث يقوم الطالب باالشتراك في الموقع، ويتمكن مقابل اشتراكه االجتماعية واإلنسانية، ح

من النفاذ إلى كامل محتوى الكتب الرقمية، والبحث في محتواها للعثور على المعلومات 

، إضافة إلى Contextبرنامج  والتي يريدها، باستخدام محرك بحث متقدم من أوراكل وه

، مما يجعل عملية العثور على المعلومات أكثر XMLأن كويستيا تقوم باستخدام لغة 

 إن. ويمكن للطلبة أن يقوموا بطباعة نتائج عمليات البحث التي يقومون بها. سهولة

 أكثر من المراجع، كأدوات لكتابة المالحظات على الصفحات،و الموقع يوفر ما ه

 كما يحتوي الموقع على العديد من القواميس هارس المراجع،وإنشاء الحواشي، وف

والفهارس، إضافة إلى إمكانية وضع مجموعات معينة من الكتب ضمن رف رقمي 

  1. لطلبة عادةلشخصي 

  2: كندا- 2  

  :ج الكندي من خالل المبادرة التاليةذتتحد مالمح النمو

  :ة الكندية للمكتبات الرقميةالمبادر*

تبة الوطنية الكندية دراسة مسحية لتطوير مصادر المكتبات الكندية أجرت المك      

 مكتبة، تمحور حول أنشطة الرقمنة وادارة 112الرقمية،  وقد بدأت باستبيان وزع على 

 منها لالجتماع بمقر 20 مكتبة فقط وتم اختيار 50المحتويات الرقمية، وقد استجابت 

ن االجتماع توصية بضرورة تشكيل ، حيث صدر ع1997المكتبة الوطنية في مارس 

 وطني يتولى مهمة التنسيق وتسهيل وتطوير المجموعات الكندية دجماعة أو اتحا

  .الرقمية والخدمات المتعلقة بها، لدعم التشغيل البيني واالتاحة طويلة األجل

                                                
 :متاح على الشبكة] 2006-02- 22].[على الخط . [مكتبات رقمية. موسوعة ويكيبيديا1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9 %AA_%D8%B1%D9%82%D9%85% %8A%D8%A9  
  .75- 74.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد،عماد 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9




 130 

وقد حدد الهدف الرئيسي من المبادرة في زيادة التنسيق واالتصال وتقنين الممارسات      

بين المكتبات الكندية، للحد من تكرار الجهد واتاحة المجموعات الرقمية وتبادلها، 

  :باإلضافة إلى مجموعة من األهداف التفصيلية تمثلت فيما يلي

  .التعريف بمعايير المكتبات الرقمية وأفضل الممارسات-

  .استكشاف قضايا اتفاقيات الترخيص-

  .كندية مثل ثنائية اللغةوضع حلول للمشكالت المرتبطة بالبيئة ال-

إعداد أدلة تطبيق قانون حقوق النشر مع تطوير البنود المرتبطة بالملكية الفكرية في -

  .البيئة الرقمية

  : وبناء على األهداف السابقة حددت مجاالت االهتمام فيما يلي

  .التنمية التعاونية للمصادر الرقمية

  .الرقمنة واالختزان الرقمي-

  ).ملكية الفكرية والنشرال(ادارة الحقوق-

  .سياسات االتاحة ومتطلباتها الفنية-

  .الميتاداتا-

  .البوابات وبروتوكوالت التبادل-

  .برامج التعليم والتدريب المستمر-

 وقد تم توفير التمويل الخاص للمبادرة من خالل االشتراكات السنوية لألعضاء والذين 

  .1997سبتمبر  مكتبة عامة وبحثية ومتخصصة في 53بلغ عددهم 

  : فرنسا- 3
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 العديد من البلدان األوروبية في السير على خطى أميركا وكندا من حيث بناءت بدأ      

لتسهيل  GALLICAمشروع المكتبة الرقمية قاليكا المكتبات الرقمية، فقد أقامت فرنسا 

برمج وقد  .باريس ة الفرنسية ومقرهالوطني ابالمكتبةالوصول إلى المجموعات الموجودة 

    1. وثيقة، من الوثائق الناذرة والقديمة100.000ألن يقوم المشروع برقمنة 

يعد مشروع قاليكا من مشاريع المكتبات الرقمية الموسوعية التي انطلقت برقمنة      

، )كتب،دوريات،جرائد(المجموعات المتواجدة بالمكتبة الوطنية الفرنسية، وثائق مطبوعة

احتها عبر االنترنت لجمهور المستفيدين من خالل موقعها صور،وتسجيالت صوتية، وإت

fr.bnf.gallica://http  

 وتدخل هذه المبادرة ضمن السياسة العامة للمكتبة الوطنية الفرنسية التي تهذف إلى 

دة كالتاريخ، النشر الواسع للثقافة الفركفونية على االنترنت،  وهي تضم تخصصات عدي

وتهتم قاليكا بالوثاثق .  ، والعلوم السياسيةد، االقتصاق، الحقوة، الفلسفم، العلوباآلدا

  .المنشورة باللغة الفرنسية بالدرجة األولى ثم تأتي اللغات األجنبية ثانية

  :تتيح قاليكا حاليا الولوج بال مقابل إلى

  . من الوثائق المرقمنة في شكل صورة70000-

  .يقة مرقمنة في شكل نص وث1200-

  . تسجيلة صوتية500-

  . صورة رقمية80000-

  :تتكون قاليكا كذلك من مجموعات أيقونية متخصصة تتمثل فيما يلي

  Jean Jaques Lequeuرسومات -

                                                
1 Jaquesson,Alain.op.cit.p320. 
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  ).قسم األختام والتصوير الفتوغرافي (Eugéne Atgetمجموعات -

  .محتويات صور كاملة للموسيقيين من قسم الموسيقى-

  .طات من قسم المخطوطاتمخطو-

، وهو 2004بلغ معدل اإلطالع الشهري على محتويات قاليكا حدود المليون في مارس     

يعد نجاحا كبيرا للمشروع، حيث تتيح قاليكا البحث بالموضوع والعنوان والمؤلف، 

وتضع تحت تصرف المستـفيد عدة وسائل بحث، كالقواميس والفهارس البيبلوغرافية 

  .لمتخصصةاوالفهارس 

بالنسبة للوثائق المرقمنة في شكل صورة أوجدت قاليكا حال للبحث فيها، اعتماد قائمة                 

 1. المحتويات التي سمحت بالبحث في العناوين المكونة للوثائق

 : بريطانيا- 4

شهدت بريطانيا العديد من المبادرات والمشاريع في مجال المكتبة الرقمية، انطالقا      

   Elib(UK Electronic Librariesملكة المتحدة للمكتبات االلكترونية ببرنامج الم

Programme)  ومشاريع المكتبة المختلطة . 1997-1994 بمرحلتيه األولى والثانية من

 والتي تمثلت في خمسة مشاريع 2000-1998الممتدة من الفترة 

(AGORA,BUILDER,HEADLINE ,HYLIFE ,MALIBU) المكتبة ، ووصوال إلى برنامج

  .الرقمية بالمكتبة البريطانية الذي يعد من أهم المشاريع في بريطانيا

وقد استهدف برنامج المكتبة الرقمية بالمكتبة البريطانية تطبيق التكنولوجيا الرقمية      

في عدد من أنشطة المكتبة، من توفير امكانات اقتناء واختزان وصيانة واتاحة مجموعة 

                                                
1 :  Disponible sur Internet].2005-12-10].[igneln e. [La bibliotheque nationale de France 

.fr.bnf.gallica://http 
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 الخط، وقد حددت المكتبة في برنامجها مجموعة من األولويات المصادر الرقمية على

  1:جاءت كالتالي

  .إتاحة محتويات المكتبة التاريخية-

  .توسيع خدمات اإلمداد بالوثائق واالحاطة الجارية-

  .توسيع نطاق خدمات براءات اإلختراع-

  .تعديل قانون اإليداع ليشمل المصادر االلكترونية-

ل المالي للبرنامج من خالل مبادرة التمويل الخاص التي أطلقتها  وقد تم توفير التموي

  .1992الحكومة البريطانية عام 

  2:واعتمدت المكتبة في بناء مجموعاتها الرقمية على ثالثة روافد

  .رقمنة المجموعات كالكتب والمخطوطات وغيرها من المصادر المطبوعة-

 على ةسواء الشبكية أو الصادرشاء تراخيص استخدام مصادر المعلومات الرقمية -

  .أقراص مليزرة

  .استعمال االيداع القانوني للمصادر الرقمية الصادرة في بريطانيا-

 أعلن مركز البحث واالبتكار التابع للمكتبة البريطانية عن برنامجه 1997   وفي عام   

رق البحثي لتمويل البحوث في مجال المكتبات الرقمية،  وهو يهدف إلى استكشاف ط

جديدة في تطبيق التكنولوجيا لتحسين خدمات المكتبات الرقمية، والقضاء على المشاكل 

االقتصادية والقانونية التي تعترضها،  ويغطي البرنامج موضوعات المشابكة بما فيها 

                                                
1  :  nible sur InternetDispo].2006-02-10].[igneln e [ .British Library

.shtml.lndex.uk.bl.www://http 
 .84.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد،عماد 2
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استخدام االنترنت واالمداد بالوثائق والنشر االلكتروني وما يتعلق به من قضايا حقوق 

  .الملكية الفكرية

  1:   الصين- 5

ترجع البدايات األولى للمكتبة الرقمية الصينية إلى تقرير المشروع التجريبي الذي      

، والذي 1997قدم إلى لجنة التخطيط الصينية التي تولت عملية التحضير للمشروع عام 

  .شاركت فيه ست مكتبات عامة إلى جانب المكتبة الوطنية ومكتبة شانغهاي

،  وخرجت منه بوضع خطة 1999وع اجتماعها السنوي عام واجتمعت لجنة المشر

 University ,Normalللمشروع ترتب عنها انشاء معاهد بحوث المكتبة الرقمية بجامعتي 

University  Beijing  

من العوامل التي مهدت لظهور مشروع المكتبة الرقمية الصينية تواجد تغطية شبكية  و

 200ى خمس شبكات وطنية تربط أكثر من ممتازة بالصين حيث تتوفر الصين عل

 باإلضافة إلى اعتماد نظام المشاركة في الوثائق، كلية في ثمان مقاطعات وجامعة

اهتمام المكتبات العامة بإنشاء قواعد  و من خالل الشبكات المحلية والموسعة،المعلوماتو

    .البيانات وتطبيق األنظمة اآللية بها

  2:   ندونيسياا - 6

  وقد مر إنشاء هذه  Indonesia DLN اندونيسيا شبكة مكتبات رقمية تحت اسم أنشأت    

  :الشبكة بالمراحل التالية

                                                
1 -10-10 ].[.]en ligne.[ The Development of The Chiana Digital Library.Yang,Guihua
:  nternetIisponible sur D].2005
.htm.01g_yang/03n03v/content/org.icaap.southernlibrariaship://http 
 
  .86-85.ص.سابقمرجع .عيسى صالح محمد،عماد 2
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 من طرف معهد بوجور للزراعة اعتمادا على SIPISISتطوير برنامج ميكنة سمي ب -

 وهو من أكثر برمجيات إدارة قواعد البيانات استخداما في CDS/ISISعلى بيئة حزمة 

  .دونيسيةالمكتبات االن

 تحت اسم CDS/ISISتصميم محرك بحث لقواعد البيانات المصممة باستخدام حزمة -

ISIS Free Wais-0.5وهوبرنامج مجاني يتيح للمكتبات نشر فهارسها على الشبكة .  

نتيجة البحوث المعممقة حول ادارة " جانيشا"تصميم وتطوير نظام المكتبة الرقمية -

ل المعرفة بين المؤسسات العلمية واألكاديمية بأندونيسيا،  االنتاج الفكري، وآليات تباد

  .في اإلصدار األول والثاني

 ومع خطة تطوير اإلصدار الثالث من النظام، حصل فريق العمل 2000 وبحلول عام -

على منحة المركز الدولي الكندي لبحوث التنمية لمشروع بناء المكتبة الرقمية 

  .طة أن يوزع النظام الذي تم تطويره على الدول النامية مجانااالندونيسية، شري

 عقد ورشة عمل تناولت تطوير معيار الميتاداتا الخاص بالمشروع، وتحديد آليات -

  .تبادل الميتاداتا بين خوادم المكتبات الرقمية

المكتبة االندونيسية "تطوير جامعة بيترا المسيحية لمكتباتها الرقمية ضمن مشروعها -

  ".المسيحية االفتراضية

وبخصوص المحتوى فقد ركز المشروع على النتاج الفكري للجامعات والمعاهد      

تقارير البحوث، الرسائل الجامعية، :البحثية، وبعض الهيئات الحكومية والمتمثل في

                                                                                      . المتعددةط، البيانات التاريخية، الوسائب، بحوث المؤتمرات، الخطتالمقاال

  : مصر- 7

وفي ختام هذا الفصل ارتأينا أن نقدم نظرة على النموذج المصري للمكتبة الرقمية،     

مصر من البلدان العربية الرائدة في مجال  ليس لكونه نموذجا رائدا في العالم، وإنما ألن

 الرقمية، حيث أحصى الدكتور عماد عيسى صالح محمد في رسالته إنشاء المكتبات
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للدكتوراه تسع مشاريع بارزة للمكتبات الرقمية في مصر، والتي مثلت مجتمع دراسته 

  :                                              وتمثلت هذه المشاريع في مايلي

  .يةاإلسكندرمشروع مكتبة المخطوطات الرقمية لمكتبة -1

  .مشروع مكتبة المخطوطات والكتب النادرة بدار الكتب المصرية-2

  .مشروع المكتبة الرقمية لمكتبة القاهرة الكبرى-3

  .مشروع المكتبة الرقمية لمكتبة سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية-4

  .مشروع مكتبة الفيديو الرقمية لمكتبة مبارك العامة-5

  .الزراعيةمشروع الرقمنة بالمكتبة القومية -6

  .مشروع المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة-7

  .مشروع المكتبة الرقمية لمكتبة هيئة األبنية التعليمية-8

  .مشروع المكتبة الرقمية للمنظمة العربية لتنمية اإلدارية-9

      وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على تراثها الحضاري ومواكبة الثورة الرقمية 

، كجزء 2000لقومي لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي في يناير أنشأت مصر المركز ا

من الخطة القومية لنهضة المعلوماتية التي تبنتها وزارة االتصاالت والمعلومات، حيث 

يقوم هذا المركز بإنشاء قواعد بيانات ضمن عدد من المشروعات كتوثيق المخطوطات، 

 . مصر الفوتوغرافيةةسيقي، ذاكر مصر الموث المعماري لمدينة القاهرة، تراثالترا

  :المالمح المميزة لمشاريع المكتبات الرقمية العالمية- 8

    من خالل استعراض المشاريع السابقة والتي تعد من أهم وأكبر المشاريع على 

  :مستوى العالم يمكننا إستنباط المالمح والمميزات التالية
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طيط والدراسات المسبقة، وتبني التنظيم الوطني الواضح للمشروعات واعتماد التخ-

  .هيئات ومنظمات وطنية لتلك المبادرات

  .توفير الدعم المالي الكافي لها باعتبارها مشروعات قومية-

اضطالع المكتبات الوطنية بدور ريادي في تلك المشروعات مثل ما حدث في مكتبة -

جع إلى احتواء هذه الكونغرس، والمكتبة الكندية ومكتبة قاليكا الفرنسية، ولعل ذلك ير

  .المكتبات على مجموعات ارثية، إضافة إلى ما تخوله لها قوانين اإليداع

اغلب المشاريع انطلقت من دراسات وبحوث علمية أكاديمية ممولة وفي ظل منظومة -

  .وطنية

  .بدأت معظم المشروعات برقمنة المصادر التراثية التي سقطت عنها حقوق المؤلف-

ابقة بعد نضج ونمو عدد من شبكات المعلومات، التي تعتبر جاءت المشاريع الس-

  .عنصرا ضروريا في البنية األساسية للمكتبات الرقمية

تميزت بعض المشاريع السابقة بمشاركة المؤسسات التجارية وتعاونها الواضح، -

وذلك يرجع لوعي هده المؤسسات بأن المكتبات الرقمية هي السوق المرتقبة لبيع 

  .ن النظم والبرمجيات ومصادر المعلومات الرقميةمنتجاتها م

 ماتجهت بعض المشاريع إلى التخصص في مجال محدد كالبيئة، الجغرافيا، علو-

  .األرض
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لفصل بعد استعراض مشاريع المكتبة الرقمية البارزة على المستوى العالمي في ا

الثالث، نحاول من خالل هذا الفصل استكشاف مشاريع المكتبة الرقمية في الجزائر، 

  .واألهداف التي تسعى لتحقيقها، والمؤسسات التي تبنتها، وعناصر التخطيط لها

    وقد تم رصد مشروعين بارزين في هذا المجال، هما مشروع المكتبة الرقمية 

االجتماعية  ة، ومشروع المكتبة االفتراضية للعلوملجامعة األمير عبد القادر اإلسالمي

واإلنسانية، الذي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقبل استعراضهما سوف 

نلقي نظرة على واقع البنية التحية الجزائرية في مجال المكتبات الرقمية، من خالل 

  .عرض مختلف العناصر المشكلة لهذه البنية

:ائرية في مجال المكتبات الرقمية التحتية الجزواقع البنية- 1  

تعد الجزائر من بلدان العالم الثالث التي تسعى نحو االنتقال إلى مجتمع 

المعلومات، عن طريق امتالك وتبني أحدت التكنولوجيات المشكلة لمالمح هذا العصر، 

تية المالئمة في أهمها المكتبات الرقمية، وهذا االتجاه يتوقف على مدى توفر البنية التح

بالدنا، حيث نحاول من خالل هذا الطرح استعراض مقوماتنا وامكاناتنا في مجال 

 كانت هذه المقومات االمعلومات بصفة عامة، والمكتبات الرقمية بصفة خاصة، وما إذ

  .كافية ومناسبة إلقامة مكتبات رقمية

Ø المنظومة التشريعية:  

قانون خاص بمجال المكتبات بمختلف تشهد الساحة التشريعية الجزائرية غياب 

أنواعها العامة، الجامعية، المدرسية وبطبيعة الحال المكتبات الرقمية كذلك، إال فيما 

يخص بعض النصوص التشريعية المتمثلة في مراسيم وأوامر تخص تنظيم المكتبات 

كتبات، متعلق بالم وسير العمل بها، خاصة الجامعية منها، كما يتوفر المجال على قانون

 المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يعد 10-97يتـمثل في القانون رقم 

النص القانوني األساسي المعتمد في تحديد وتوصيف وتنظيم حقوق الملكية الفكرية في 
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الجزائر، إضافة إلى نصوص االتفاقيات الدولية في هذا المجال التي انضمت إليها 

  1.بالدنا

  :المسجلة على هذا القانون ما يليومن المالحظات 

  .عدم وضوحه وكفايته لما تتطلبه حقوق التأليف من توصيف وتحديد-

خلو بنود القانون ومواده من االشارة إلى المصنفات االلكترونية عدا قواعد -

  .البيانات

  .عدم االهتمام بالمستجدات في عالم حقوق التأليف، باألخص األعمال الرقمية-

تورة ناجية قموح في مداخلتها بمؤتمر االتحاد العربي للمكتبات  وتقترح الدك

والمعلومات الثالث عشر، إعادة النظر في جوانب أساسية من هذا القانون تتمثل فيما 

  :يلي

  .إدراج تحديد لمصادر المعلومات االلكترونية محفوظة الحقوق-

وقواعد الرقمية إدراج توضيح وتفصيل حول ما أسماه المشرع بالمصنفات -

  .البيانات

والحقوق المجاورة الذي ألغى  المتعلق بحقوق المؤلف 05-03ثم جاء األمر رقم   

تطرق هذا األمر ألول مرة إلى برامج ، حيث 10-97 السابق المتمثل في األمر القانون

 الفكرية، وبالضبط بخصوص الملكية الملكيةالحاسوب، وقواعد البيانات، دائما في مجال 

  . 2003 المتكاملة في شهر جويلية من سنة بالدوائرحيث تم تبني قانون خاص الصناعية، 

أما بخصوص مكافحة جرائم اإلعالم اآللي، سجلت بعض المحاوالت في إطار 

 الجنائي الجزائري، الهدف منها وضع نصوص جنائية خاصة بجرائم القانونمراجعة 

                                                
االتفاقيات الجزائرية  وحماية الملكية الفكرية للمعلومات االلكترونية في ظل التشريع الجزائري.ناجية قموح، - 1

 الكفاءات ورفالمعا:إدارة المعلومات في البيئة الرقمية .المعلومات والمؤتمر العربي الثالث عشر للمكتبات. الدولية

  .352.ص.2003الثقافة والعلوم،  و العربية للتربيةةاالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، المنظم:تونس.الجودة و
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م يتم تبنيه من قبل المجلس  المحاوالت مجرد مشروع لهذهتبقى لكن . اآللياإلعالم 

   . الوطنيالشعبي

وأمام هذا الفراغ القانوني التي يشهده قطاع المكتبات بصفة عامة، تبقى حظوظ 

الجزائر ضئيلة في اقامة مشاريع مكتبات رقمية ناجحة، وأي مبادرة هذا المجال تبقى 

  . مجهولة المصير

Ø الشبكة العامة لالتصاالت:  

 15000 لجزائر مجمل التراب الوطني بفضل شبكة منتغطي شبكة االتصاالت في ا

 محطة50 كلم من الخطوط الهرتـيزية، و 22000و، اف البصريةـطوط األليـكلم من خ

، وصل عدد المشتركين في الهاتف 2005في بداية سنة  و. نظام ريفي100و أرضية

 ،شترك م7000000 إلى 2007هذا العدد الذي يتوقع وصوله في سنة . 5386000الجوال 

  1.الالسلكية واإلحصائيات األخيرة لسلطة الضبط للمواصالت السلكيةحسب 

Ø الشبكات:  

يعتبر تطوير شبكات وطنية للمعلومات حافزا مهما إلقامة مشاريع مكتبات رقمية، 

لكن تشهد هذه األخيرة نموا ضعيفا ببالدنا، حيث رغم التطور والتوسع الذي تشهده 

ان والجمارك والبنوك، يبقى العجز مسجال على مستوى ميادين عديدة كالبريد والطير

الجامعات والمكتبات، عدا مشروع الشبكة األكاديمية للبحث الذي يشرف عليه مركز 

  .البحث في االعالم العلمي والتقني الذي ال يزال في إطار اإلنجاز والتنفيذ

  

                                                
اجتماع . آفاق ووضعية: االتصال في الجزائر وتكنولوجيات المعلومات. سليمة.خالدي، عبد القادر، كويسي   1

-10].[على الخط. [ل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في الدول العربيةالنفاذ الشامقات والخبراء اإلقليمي حول مع

 cdo.11/86/culture/act/ma.org.isesco.www://http :متاح على الشبكة]. 2006- 01
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Ø شبكة االنترنت  

د وتكنولوجيات اإلعالم اعتمادا على األرقام المصرح بها من قبل وزير البري

  :2004 مارس 1واالتصال في 

 موزع في نهاية 95 إلى 2000 في سنة 4انتقل عدد مقدمي خدمات االنترنيت من 

غير أنه يجب . 2004  عام في نهاية120 وينتظر وصول هذا الرقم إلى ،2004 فيفري

  .20الذين ينشطون فعليا ال يتجاوز اإلشارة إلى أن عدد الموزعين 

 األرقام ال تدعوا إلى التفاؤل، في وقت تشهد فيه بلدان العالم المتقدم تطورا  وهذه

المكتبات   تمثل هذه الشبكة البيئة المناسبة لنموثكبيرا في استعمال شبكة االنترنت، حي

  .الرقمية وتطورها

Ø المكتبات الجامعية:  

ة، عامة، تمتلك الجزائر عددا ال يستهان به من المكتبات باختالف أنواعها وطني

، ويقدر عدد المكتبات الجامعية الموزعة على الجامعات ةمتخصصة، عامة، وجامعي

تتباين هذه  ، مكتبة في كل القطر الجزائري750المعاهد حوالي الكليات والكبرى و

  1.المكتبات من حيث حجمها،  ونوعية أرصدتها، وتخصصاتها، وعدد المستفيدين منها

ف متطلبات الخدمة المكتبية من أرصدة وميزانيات تتميز أغلب هذه المكتبات بضع

 إلى ضعف مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات بداخلها، حيث ةوموارد بشرية، إضاف

كما تتميز بضعف التنسيق .أن المكتبات التي قامت بعمليات أتمتة تعد على األصابع

 .بينها وعدم توحيد اإلجراءات فيما يتعلق ببناء المجموعات والخدمات

Ø الهيئات الوطنية المكلفة بتكنولوجيا المعلومات:  

إن وضع األسس األولية ألي مستحدث تكنولوجي يتطلب خطة عمل وطنية تكون 

نتيجة بحث من طرف هيئات وطنية متخصصة،  وقد قامت الحكومة الجزائرية بصفة 

 بتعيين لجنة وطنية ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة،عامة

                                                
جامعة منتوري :البحث العلمي  و،ودورها في دعم التوثيق تكنولوجيا المعلومات أنواعها.بن السبتي،عبد المالك 1

  .189.ص.2002:قسنطينة :علم المكتبات : دولةهدكتورا.رسالة ..قسنطينة نموذجا
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 أسند إلى هذه الهيئة ،2001االتصال في سنة خصصة في تكنولوجيات المعلومات ومت

  :المهام التالية

ü  تنشيط المناقشات واللقاءات على المستوى الوطني حول المواضيع الخاصة

  . المعلومات واالتصالتبتكنولوجيا

ü  فتح مجاالت التفكير الشاملة والعمل كجهاز استشاري في ميدان تكنولوجيات

  .لومات واالتصالالمع

ü االتصالالمشاركة في وضع سياسة وطنية حول تكنولوجيات المعلومات و.  

ü تنسيق المشاريع الخاصة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال . 

  .لكن هذه اللجنة لم تنجز أيا من المهام المسندة إليها وبقيت مجرد حبر على ورق 

 الوطنية ألنظمة اإلعالم  الذكر تم إنشاء اللجنةةضافة إلى الهيئة السابقإ

، 2005 مارس 14بموجب القرار المؤرخ في  البحث العلمي،الوثائقية للتعليم العالي و

 تنفيذ المشروع الكبير الطموح الخاص أهمها ،التي أسندت إليها العديد من المهام

  .بالمكتبة االفتراضية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Ø الموارد البشرية: 

اإلطارات البشرية  ن كبير مد عدالتعليم العالي في الجزائرمؤسسات  توفر 

في تخصصات عديدة، ابتداء من مستوى تقني سامي إلى الدكتوراه، حيث يتخرج 

  سنويا 

 لي، إلكترونيك، اإلعالمآ شهادة في اختصاصات إعالم  حامل3000 بما يقار

  .، والمئات من خريجي المكتبات والمعلوماتتاالتصال، االتصاالو

كما تعرف الجزائر تكوين إطارات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

  CERIST:1واالتصال من طرف مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني 

                                                
  .المرجع  نفسه 1
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ü بدأ هذا التكوين : تكوين ما بعد التدرج المتخصص في اإلعالم العلمي والتقني

ة لصالح  دور11 طالب على مدار 118سمح بتخرج ما يقارب ، و1989منذ سنة 

  ).2004/2005(أصبح هذا التكوين عن بعد ابتداء من السنة الماضية . قطاعات مختلفة

ü  2000تكوين ما بعد التدرج المتخصص في أمن المعلوماتية الذي بدأ منذ سنة. 

ü شخص من مختلف القطاعات 1200رسكلة أكثر من  والتكوين المتواصل 

 . علم المعلومات، السمعي البصريية،االجتماعية في مجال المعلومات واالقتصادية

ومن خالل هذا العنصر نستنتج بأن الجزائر تشهد اكتفاء من حيث اإلطارات 

البشرية المؤهلة كما ونوعا، وخاصة فيما يخص التكنولوجيات الحديثة، إذ بإمكان 

هذه اإلطارات البشرية المتوفرة التكفل بإنشاء المكتبات الرقمية إذا ما تمت 

  .ا، ووفرت لها بيئة العمل المناسبةاالستعانة به

وفي األخير نقول بأن واقع بالدنا ليس بالسلبي المطلق، وال االيجابي المبشر، 

 ظل هذه الظروف رفعت جامعة يحيث تتوفر امكانات معينة وتغيب أخرى، وف

األمير عبد القادر التحدي بإطالقها لمشروعها الخاص بالمكتبة الرقمية، إلى جانب 

الضخم الخاص بالمكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية الذي المشروع 

  . ترعاه وتشرف علية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  :ةمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمي- 2

  :نبدة تعريفية بمكتبة الدكتور أحمد عروة للجامعة اإلسالمية1- 2

 ير عبد القادر للعلوم االسالمية بموجب المرسوم الرئاسي رقمت جامعة األمأأنش

 ،تعد المكتبة الجامعية ركيزة أساسية للجامعة،  و1984 أوث 4 الصادر بتاريخ 84/182

رحمه –مد عروة ـصارت تعرف بمكتبة الدكتور أح و1993نت في سبتمبر شحيث د

   1.سهاماته العلميةوتقديرا إل، عرفانا 1989/1991بين  الذي تولى رئاسة الجامعة ما-اهللا

                                                
.2006.جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية: قسنطينة.دليل المكتبة الجامعية .ةبة الدكتور أحمد عروتمك 1  
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وتطبق مكتبة الدكتور أحمد عروة الجامعية نظام آلي محلي، لتسيير مختلف 

وظائفها بدءا بنظام التزويد اآللي، فنظام التصنيف والفهرسة، ثم نظام اإلعارة معتمدا 

ة مع إمكانية التعديل والتحديث، وتقديم خدمات نوعي،  ISOو ISBDعلى التقنيات الدولية 

للمستفيدين، ومن نتائج استخدام النظام اآللي في مكتبة الدكتور أحمد عروة واالهتمام 

بالتقنيات الحديثة، بروز المكتبة الرقمية التي جاءت لتحسين نوعية الخدمات المقدمة 

  .وللمحافظة على األوعية الفكرية عن طريق تحويلها إلى الشكل الرقمي

  :ستة وهيوتتكون المكتبة من مجموعة مصالح 

  .المصلحة اإلدارية-

  .المصلحة التقنية العلمية-

  .مصلحة الدوريات- 

  .مصلحة الرقمنة-

  .مصلحة التوجيه واالعالم-

  .اآللي مصلحة االعالم-

قاعة مطالعة لألساتذة،قاعة مطالعة :وتضم المكتبة ثالث قاعات مطالعة

  .للطلبة،قاعة خاصة لمطالعة المراجع باللغات األجنبية
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  :أما عن رصيد المكتبة فإنه يتألف من المحتويات التالية

  نوع الوعاء الفكري )العناوين(العدد 
  الكتب باللغة العربية  16483
  الكتب باللغة األجنبية 1522

  الشيخ خير الدين  626
  الشيخ البدوي 143
  الشيخ العياشي الوهراني 619
  الشيخ الساحلي 418
  الشيخ خباب 772
  الشيخ الحركاتي 367
  الشيخ الشطيبي 300
  الشيخ نعيم النعيمي 700

 
 
 

  مكتبات المشايخ
 
 
 

  مقارنةاألديان  1531
  مجموع الكتب 23281

  الدوريات  575
  الرسائل الجامعية 1019
  المخطوطات   719
  مكتبة البرايل 30

CD-ROM150 
K7  .V     25 

  المكتبة السمعية البصرية

   الرقميةالمكتبة 1562

معة األمير عبد القادر رصيد مكتبة الدكتور أحمد عروة لجا:02جدول رقم

 اإلسالمية

  :وتضم المكتبة مجموعة قواعد معلومات وهي

  . قاعدة معلومات بيبلوغرافية على الرصيد باللغة العريبة-

  . قاعدة معلومات بيبلوغرافية على الرصيد باللغة األجنية-

، ة المؤتمرات، أدلرمقاالت الدوريات، تقاري(ات، وتضم  قاعدة معلومات الدوري-

  ). ودراساتثنشرات، بحو

  .  قاعدة معلومات الرسائل الجامعية-

  . قاعدة معلومات المخطوطات-
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  .   قاعدة معلومات مكتبات المشايخ-

  .  قاعدة معلومات مكتبة مقارنة األديان-

 .  قاعدة معلومات المكتبة الرقمية-

  :مجموعة من الخدمات أهمهاوتقدم المكتبة 

  .خدمات اإلعارة-

  .خدمات موارد المعلومات-

  .خدمات االنترنت-

  .خدمات متعلقة بالمخطوطات-

  .خدمة المكتبة الرقمية-

وبخصوص نظام التصنيف المتبع من طرف المكتبة، هو نظام تصنيف ديوي 

احثون من العشري، الذي يقسم المعرفة إلى عشرة أقسام رئيسية، وحتى يتمكن الب

الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها، فإن المكتبة تضع بين أيديهم الوسائل التي 

تساعدهم في تحقيق احتياجاتهم المعرفية، ونخص بالذكر الفهرس المحزوم والفهرس 

  .المؤتمت

ويعد قسم المكتبة الرقمية من أحدث الفروع في المكتبة، وهو عبارة عن مشروع 

 المكتبات الرقمية بالجزائر، وهو من بين المشاريع التي سنتناولهمتقدم في مجال ا

بالدراسة في هذه المذكرة، إلى جانب مشروع آخر يتمثل في مشروع المكتبة 

  .واإلنسانية االفتراضية للعلوم االجتماعية

  : مشروع المكتبة الرقمية للمكتبة2- 2

 اإلسالمية من المكتبات تعد مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األمير عبد القادر

السباقة في األخد بالتكنولوجيا الحديثة على المستوى الوطني، حيث قامت بأتمتة 

عملياتها الفنية في فترة مبكرة وأدخلت النظم اآللية ووظفتها في تقديم خدماتها لمجتمع 

، وبعد ثالث سنوات قامت مكتبة الدكتور أحمد عروة بتشغيل 1992المستفيدين منذ سنة 
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الشبكة المحلية الخاصة بها، وبذلك تكون قد هيأت نفسها لتنبي أحدث تكنولوجيا يعرفها 

العالم هذه األيام أال وهي التكنولوجيا الرقمية، فكان مشروع المكتبة الرقمية إحدى أهم 

التحوالت النوعية التي عرفتها المكتبة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل 

والمشروع هو األول من نوعه . والولوج إلى مجتمع المعلوماتعلى مستوى العالم،

  .على المستوى الوطني

  : بداية المشروع1- 2- 2

، حيث تلقت الجامعة 2002بدأ التفكير في المشروع ودراسة جدواه في بداية سنة 

الذي مقره العاصمة وهو GIGA-MEDIA  1عرض خدمات من مورد خاص يدعى 

مؤهالت والتجارب في هذا المجال ما يمكنه من وضع هذا مورد لديه من االمكانات وال

المشروع حيز التطبيق، حيث سبق أن كانت له تجارب رائدة في مجال التخزين 

الرقمي، من خالل تعامالته مع أكبر المؤسسات الوطنية والخدمية واالقتصادية، 

خـاصة كشركة سوناطراك، البلديات، شركات البنـاء، الري، وكل هذه التجارب هي 

باألرشفـة االلكترونية والتسيير االلكتروني للوثائق، حيث تبقى بعيدة عن ميدان 

المكتبات ومختلف االرتباطات الموضوعية المتصلة به، وبذلك تكون التجربة األولى 

  .للمورد في مجال المكتبات

وبعد جلسات ومشاورات قام بها طاقم المكتبة الجامعية مع مسؤولي الجامعة تم 

ل لجنة خاصة من إطارات المكتبة، متكونة من مكتبيين ومختصين في اإلعالم تشكي

اآللي، لدراسة المشروع وإمكانية استغالل خبرات هذا المورد الوطني والتعاون معه، 

ومتابعة المشروع غاية إنجازه، وقد تم االتفاق مع المورد لوضع نظام تشغيل ألي 

 2.متكامل للمكتبة الرقمية

  

  

                                                
  .16/03/2006بتاريخ.مقابلة مدير مكتبة الدكتور أحمد عروة للجامعة اإلسالمية معلومات مستقاة من 1
 مجلة المكتبات.تطور فكرة ونشأة:المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. نبيل،  عكنوش 2

  . 160- 159.ص.2،ع 2،مج2005جامعة منتوري،:قسنطينة .والمعلومات
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  ف المشروعأهدا 2- 2- 2

 يتمثل في إنشاء أول مكتبة رقمية في ،أساسيهدف المشروع يهدف إلى تحقيق 

 كنواة أولى ثم توسيع مجال تغطيتها الموضوعية ،العلوم اإلسالميةب  خاصةالجزائر

  : إلى مجموعة من األهداف الفرعية والمتمثلة فيةلتشمل باقي التخصصات، إضاف

  .امكانية اتاحة المصادر عن بعدتوسيع استعمال المكتبة من خالل  -

  . األوعية الفكرية الخاصة بمراجع المعلومات النادرةحفظ - 

   .مكان إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت وفي أي -

  . التغلب على مشكلة المساحة وعدم إمكانية التوسع-

  . تلبية احتياجات المستفيدين المتزايدة-

:روعطلبات الموفرة على مستوى المش المت3- 2- 2  

تم توفير المتطلبات التالية على مستوى مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير 

  :عبد القادر اإلسالمية

ü تمثلت فيما يلي: األجهزة:  

،إضـافة إلـى مـوزع         بكل ملحقاتهhp حاسوب من نوع 20توفيرتم :الحواسيب-

  .رئيسي

ة، الخاصة ضوئي من الماسحات الرأسيتم توفير ماسح  :حات الضوئيةاسالم- 

،  بلغت كلفته حوالي سبعة ماليين  دينار MINOLTAبرقمنة الكتب، من نوع  

  .جزائري

 طاقته Juck-boxبخصوص أجهزة التخزين أقتني جهاز  :أجهزة التخزين- 

  .  قرص مضغوط100التخزينية 

ü  البرمجيات:  

تم توفير برنامج تسيير آلي لمشروع المكتبة الرقمية، من طرف مورد يدعى 

GIGA MEDIA الذي قام بتزويد المشروع ببرنامج يدعى Giga Biblio يتضمن مختلف  ،
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العمليات واإلجراءات التي تتطلبها عملية الرقمنة،  وقد قدرت كلفة البرنامج حوالي 

خمسمائة ألف دينار جزائري وأجريت عليه العديد من التعديالت التي مازلت مستمرة 

 .1لحد اآلن 

  : البرنامج في المشروعوفيما يلي واجهه هذا

  

  التسيير اآللي المعتمد في المشروع برنامج هةواج:12شكل رقم

ü الكوادر البشرية: 

تم تكوين فريق عمل على مستوى المشروع، يرأسه رئيس المشروع إضافة 

  . موظفين يتفاوتون من حيث المستوى العلمي9إلى 

ü  شبكة معلومات محلية:  

ى ليتنس، ة المحلية الموجودة حالياً بالمكتبةالداخليالمعلومات تم توسيع شبكة 

  .في إطار المشروع ربطها باألجهزة المضافة حديثا
                                                

  .16/03/2006 بتاريخ.للجامعة اإلسالمية مدير المكتبة الجامعية أحمد عروةابلة مستقاة من مق معلومات1
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  : في المشروع المتبعة إجراءات الرقمنة4- 2- 2

 يتبع المشروع مجموعة من العمليات واإلجراءات، انطالقا من اختيار الوثائق 

  :راءات هي كما يليالمراد رقمنتها إلى إتاحة المعلومات للمستفيد وهذه اإلج

  :اختيار الوثائق*

تقوم بهذه العملية لجنة علمية، مكونة من اطارات المشروع على علم واطالع 

بمجموعات المكتبة، حيث تختار الوثائق الواجب رقمنتها، معتمدة في ذلك على 

 يقوم عاحتياجات المستفيدين، وطلباتهم، وتخصص المكتبة بالدرجة األولى، والمشرو

  .الكتب فقط لحد اآلنبرقمنة 

  :عملية الفهرسة*

 تتم فهرسة الوثائق باإلعتماد على ثوهي عملية تمر بها الوثائق قبل رقمنتها، حي

، وبعدها يتم للفهرسة AFNOR  د، وقواع)تدوب(التقنين الدولي للوصف البيبلوغرافي 

لية  على هذه العمفادخال البيانات إلى قاعدة معلومات بيبلوغرافية خاصة، ويشر

  .ملحق بالمكتبات الجامعية

  : وفيما يلي واجهة نظام الفهرسة اآللي في المشروع

  

  واجهة عملية الفهرسة: 1 3شكل رقم
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  :التصوير الضوئي*

هي المرحلة الموالية لعملية الفهرسة مباشرة، وتتم باستخدام ماسح ضوئي من 

 باأللوان ،بنوعيات متعددة ويسمح بتصوير أحجام مختلفةو  وهMINOLTAنوع 

، وهذا الماسح يقوم بتصوير الوثائق وتحويلها إلى صور من نوع األسود وباألبيضو

BMPي تسمح فقط ت، حيث يتم تحويل النصوص االصلية إلى إلى صور نقطية، ال

 في النص، فهو ربالمحافظة على شكل األحرف، دون السماح بإجراء أي تعديل أو تغيي

 بإجراء عملية البحث داخل النص، ومن حم في شكل صور، وبالتالي ال يسلممث

وقد كان االتجاه . مساوئ هذا النوع أنه يشغل حيزا مكانيا كبيرا في وسائط التخزين

، OCRالحروفنحو تطبيق هذا النوع من الرقمنة لعدم توافر نظام التعرف الضوئي على 

ية تسمح  استدعى عملية التكشيف للمصادر المرقمنة، بوضع كلمات مفتاحياألمر الذ

  .بإجراء عملية البحث فيما بعد

  : وفيما يلي هذه الصور التي تبين لنا كيفية سير عملية التصوير الضوئي

  
  محطة التصوير الضوئي:14شكل رقم 
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  واجهة عملية التصوير الضوئي:15شكل رقم 

  :المعالجة*

 يتم في هذه العملية معالجة الصور المرسلة من محطة التصوير الضوئي، وذلك

 حيث يتم تعديلها ومعالجتها من ، Adobe Photoshopباستعمال برمجية معالجة الصور 

حيث الشكل بإزالة الشوائب والتشويش الموجود في الصورة، ومن حيث الحجم الالزم 

 قبل ارسالها للمحطة التالية والتي JPEGقدر اإلمكان، وحفظها مؤقتا في شكل ملفات 

  1.تهتم بضغطها

                                                
  .162.ص.سابقمرجع . عكنوش،نبيل 1
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  المعالجةاجهة عملية و:16شكل رقم 

  :ضغط الملفات*

بعد عملية المعالجة تأتي عملية ضغط الملفات الرقمية، من أجل تخفيض حجمها 

وبالتالي التقليل في مساحة التخزين المستعملة، وهذه العملية تتم بتحويل الملفات إلى 

  .Acrobat Reader بإستخدام برنامج PDFملفات 

  

  الملفاتواجهة عملية ضغط :17م شكل رق
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  :التكشيف*

بما أن المشروع يعتمد على الرقمنة في شكل صورة، فإن النصوص المتعامل 

معها يستحيل إجراء عملية البحث داخلها، وجاءت عملية التكشيف لتغطية هذا المشكل 

وذلك عن طريق تكشيف النصوص المرقمنة، بإنشاء كلمات مفتاحية وإدخالها إلى 

إلى كتابة قوائم المحتويات الخاصة بالكتب المرقمنة ليعتمد قاعدة البيانات،  باإلضافة 

  .عليها في عملية البحث

  

  واجهة عملية التكشيف :18شكل رقم 

  :المراقبة   *

وهي مرحلة سابقة للمرحلة األخيرة، حيث يتم مراجعة جميع الملفات المعالجة 

 يتم حذفها وتعاد ليستبعد منها تلك التي لم تعالج بصورة دقيقة ومضبوطة، وبالتالي

 تتم عملية اإلشارة في محطة ثجميع العمليات عليها ابتداءا من عملية التصوير، حي

  .التصوير إلى تلك الملفات الملغاة
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  واجهة عملية المراقبة:19شكل رقم 

  :االختزان الرقمي*

تعد عملية االختزان الرقمي النتيجة المنطقية للعمليات السابقة، حيث يتم حفظ 

 قرص مضغوط 100سعـته  تبلغ  Juke-Boxفات السليمة في جهاز تخزين يدعى المل

  . للنسخ1و للقراءة 4 رؤوس، 5مزود بـ 

  

  

  Juke-boxجهاز :20شكل رقم 
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  :اإلتاحة*

   إتاحة المعلومات في المشروع مقصورة على طلبة الجامعة فقط، من خالل 

يص جناح خاص من مقر  تم تخصثشبكة المعلومات المحلية الخاصة بالمكتبة، حي

 عن قاعة تحتوي على مجموعة من الحواسيب ةالمكتبة الرقمية للبحث، وهو عبار

يتيح نظام البحث طرق عديدة للبحث، كالبحث والمربوطة بالموزع الرئيسي للمكتبة، 

  .بالعنوان، والبحث بالكلمات المفتاحية، إضافة إلى البحث بالمؤلف، والبحث المتعدد

  

  العرض واجهة عملية البحثو:21شكل رقم 

  وتبين لنا الواجهة الموالية نتيجة عملية بحث، حيث يعرض النظام الكتب التي 

احتوت على موضوع البحث وأرقام الصفحات، مع مضمون كل صفحة، وبمجرد النقر 

  .نعلى إحدى النتائج تظهر الصفحة كما هو مبي
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  واجهة تمثل نتيجة عملية بحث: 22جدول رقم

  المستفيد               تفيدالمس

  

  

  

  

  

                                 التكشيف 
 

  

  

  

 الجامعة مكتبة مختلف العمليات المتبعة في مشروع رقمنة:23شكل رقم 

  اإلسالمية

 اإلختزان الرقمي

 الفهرسة

 الكلمات المفتاحية

كتابة قوائم 
 المحتويات

الضوئي التصوير  

 ضغط الملفات

 المراقبة

 اإلتاحة
 الكتب

 المعالجة

 ملفات سليمة
 

   مشوهة ملفات
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 :اإلنسانيةو مشروع المكتبة االفتراضية الجزائرية للعلوم االجتماعية- 3

  :اإلنسانية وللعلوم االجتماعية بة االفتراضية نشأة فكرة المكت1- 3

يعد مشروع المكتبة االفتراضية الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية من 

المشاريع الرائدة في المجال، وهو مشروع تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

لوجيات في ميدان في إطار سياسة تدعيم البرنامج الوطني للبحث العلمي وتطوير التكنو

العلوم االجتماعية واإلنسانية، وإدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في أنظمة اإلعالم 

الوثائقية، وقد تمت عملية تسطير الخطوط العريضة لهذا المشروع وتحديد األطراف 

للتعليم العالي والبحث اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم الوثائقية المعنية به، وشكلت 

 مهامها اإلشراف على المشروع، حيث تولت عملية ني بقرار وزاري، والتي مالعلم

وضع دفتر شروط للمشروع كخطوة أولى، وناقشت في اجتماعاتها عدة مواضيع ذات 

العالقة بالتحوالت الجديدة في الميدان التكنولوجي والتوجهات الجديدة لمكتبات القرن 

اإلعالم العلمي والتقني بإعداد دراسة ، كما كلف مركز البحث في الواحد والعشرين

  .للرقمنة

  : أهداف مشروع المكتبة االفتراضية2- 3

يهدف مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية إلى تحقيق جملة 

 هدف أساسي هو تلبية حاجات المستعملين قمن األهداف، تهدف في مجملها إلى تحقي

  1:لومات والمصادر، وهذه األهداف تتمثل فيما يليفي قطاع البحث العلمي من المع

ü  حل مشكلة المكان التي تعاني منها الكثير من المكتبات والمراكز

الوثائقية في عملية تخزين الوثائق، وذلك بالتحول من الوثائق المطبوعة إلى 

 .الوثائق االلكترونية

ü تسهيل الوصول إلى الوثائق عن بعد، خاصة الوثائق التي ال يمكن 

 .الحصول عليها بسهولة مثل المخطوطات والوثائق النادرة واألطروحات

                                                
الشبكة األكاديمية للبحث :معطيات الواقع  والمكتبات االفتراضية في الجزائر بين متطلبات العصر.محمود،  مسروة 1

  .131.ص .2، ع 2 مج.2005ة منتوري،جامع:قسنطينة .المعلومات ومجلة المكتبات.كنموذج 
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ü  مساعدة المؤسسات الوثائقية في الدخول في تعاون مشترك على

مستويات عديدة من السلسلة الوثائقية، انطالقا من االقتناء إلى االعارة المتبادلة 

ات متعددة بين المكتبات، مرورا بالمعالجة والتخزين، ضمن شبكات على مستوي

 .محلية، إقليمية، دولية

ü  مساعدة المكتبات في تكوين مجموعات متجانسة مع مكتبات من

نفس النوع، وذلك بوضع خطة لبناء المجموعات الرقمية وتنميتها في إطار 

 .سياسة وطنية للتوثيق

  1: اللجنة المشرفة على المشروع3- 3

لتعليم العالي والبحث قام وزير ا 2005ارس  م14بموجب القرار المؤرخ في    

 للتعليم العالي والبحث العلمي،العلمي بإنشاء اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم الوثائقية 

  :تتكفل بإبداء الرأي ورفع التوصيات المتعلقة بـ

 .وضع وتنسيق مشاريع تطوير أنظمة إعالم التعليم العالي والبحث العلمي-

  .أنظمة اإلعالم الوثائقيةإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في -

  .وضع قواعد وبنوك المعلومات-

إحداث أنظمة إعالم وثائقية في التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى -

  .الوطني،  وإدماجها في الشبكة العالمية

  . الشبكة وتسيير المواردىالتوفيق بين سياسات االقتناء على مستو-

  .التعليم العالي والبحث العلميوضع مخطط لتكوين مستخدمي مكتبات -

نصوص تنظيمية ألنظمة اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي : المسائل القانونية-

 اإلعالم واالتصال، نظم سير المكتبات، القانون توالبحث العلمي مقارنة بتكنولوجيا

  .األساسي للموظفين، حقوق المؤلف، أنظمة اإليداع األدبية

  .لبرامج التكنولوجيةمخطط التجهيز المكمل ل-

                                                
   .2005 مارس14قرار وزاري مؤرخ في .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1
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 لتطوير أنظمة اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي ةتنسيق ومالئمة األدوات الالزم-

  .والبحث العلمي بين مختلف الهياكل

  .مشاريع المكتبات االفتراضية-

يترأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوممثل عنه وتتشكل من 

  :األعضاء اآلتي ذكرهم

بكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث مديرة ش-

  .العلمي

  ).مديرية الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية(المديرة الفرعية لألنظمة -

  .ممثالن عن الندوة الجهوية لجامعات الوسط-

  .ممثالن عن الندوة الجهوية لجامعات الغرب-

  .ية لجامعات الشرقممثالن عن الندوة الجهو-

  .ممثل مركز الدراسات والبحث في اإلعالم العلمي والتقني-

  .المدير العام للمكتبة الوطنية-

  .ممثل المعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة-

  .ممثل مشروع ميدا تومبوس-

أعضاء اللجنة يعينون من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعهدة ثالث 

 يمكن للجنة اإلستعانة حسب الحاجة بكل شخص ذي كفاءة ات قابلة للتجديد، كمسنوا

 نظام داخلي يعده ويصادق عليه أعضاؤها، وتجتمع ةفي مجال اختصاصها، وللجن

  .اللجنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول األعمال

  : المشروعشروط ملخص عن دفتر 4- 3

المكتبة االفتراضية للعلوم مشروع تم وضع دفتر الشروط الخاص ب    

 من طرف وزارة التعليم العالي والبحث 2005 ماي بتاريخ اإلنسانية واالجتماعية

  .العلمي، وقد تضمن مايلي
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  :موضوع دفتر الشروط*

الذي تمثل في اقتناء التجهيزات الموجهة لمشروع المكتبة االفتراضية للعلوم 

  1:هياالجتماعية واإلنسانية مقسمة إلى أربع حصص و

حواسيب، موزعات، ماسحات (اقتناء تجهيزات اإلعالم اآللي :الحصة األولى-   

  )ضوئية

  .توفير البرمجيات الوثائقية: الحصة الثانية-   

  .تكوين الموظفين+وثائق:الحصة الثالثة-   

  إعداد دراسة لعملية الرقمنة:الحصة الرابعة-   

  :مكونات دفتر الشروط*

  : تعليمات للعارضين- 1  

ن تبييطريقة تقديم العروض مع ، وط المشاركةو من خاللها اعالم المتعهد بشريتم

  :يوتمثلت هذه التعليمات فيما يل، أسس منح المشروع

  :شروط المشاركة- 

، يعمل بالجزائر أو ي، جزائري أو أجنبييسمح لكل شخص معنوي أو طبيع

  . بالمشاركة في هذه المناقصةجالخار

  :مكونات ملف المناقصة- 

  :من هذا العنصر عدة فقرات تمثلت فيما يليوتض

  .محتوى ملف المناقصة-  

  .توضيحات مقدمة للمتعهد-  

  .تعديل ملف المناقصة-  

                                                
1 Minister de l’enseignement superieure et de la recherche scientifique.cahier des 
prescritions generales et technique.Alger,2005.p.1 
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  :تحضير العروض- 

يجب أن يكون العرض المقدم من طرف المتعهد مطابقا لدفتر الشروط، ومقسما 

  .إلى عرض تقني وعرض مالي

  :تاريخ صالحية العرض- 

  . يوما بعد تاريخ فتح األظرفة التقنية120ة لمدة تبقى العروض صالح

  :ايداع العروض- 

 األول يحتوي على فتتم عملية ايداع العروض في ظرفين منفصلين، الظر

العرض التقني، والظرف الثاني يحتوي على العرض المالي، ويوضع الظرفين في 

وترسل -وحةمناقصة وطنية ودولية مفت–ظرف ثالث غير مسمى، يحمل عبارة ال يفتح 

  :إلى العنوان التالي

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  .الجزائر- الجزائر العاصمة-بن عكنون– دود ومختار شارع11         

  :فتح األظرفة- 

يتم فتح األظرفة في جلسة علنية، حيث يتم فتح األظرفة التقنية في جلسة، ثم 

  .هلت تقنيااألظرفة المالية في جلسة أخرى للعروض التي تأ

  :تقييم العروض- 

يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على أساس سلم 

  .التنقيط المحدد في دفتر الشروط

  CPS: كراس المواصفات الخاصة- 2 

  : ويحتوي على مجموعة من البنود االدارية وهي

  .موضوع دفتر الشروط-

  .األطراف المتعاقدة-
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  .ظمة للصفقاتالنصوص القانونية المن-

  .طريقة االبرام-

  .الوثائق االدارية-

  .حاالت القوة القاهرة-

  . المتعامل الثانوي-

  .تاريخ التسليم-

  .االستالم المؤقت-

  .مدة الضمان-

  .االستالم النهائي-

  .مبلغ الصفقة-

  .طرق وآجال الدفع-

  .الموطن البنكي للمتعامل المتعاقد-

  .كفالة حسن التنفيذ والضمان-

  .ت التأخيرعقوبا-

  .فوائد التأخير-

  .الرهن-

  .تسوية النزاعات-

.الفسخ-   

  .دخول الصفقة حيز التنفيذ-

  :كراس المواصفات التقنية- 3

في هذا الجزء من دفتر الشروط تم عرض الحصص موضوع دفتر الشروط 

  .بالتفصيل وخصائصها
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  .التجهيزات: الحصة األولى-

  1:مثلت فيتم تحديد عدد وخصائص األجهزة المطلوبة وت

  . حاسوب250قدرت بـ : الحواسيب-

  . موزع30قدرت بـ : الموزعات-

  . ماسح ضوئي30قدرت بـ  :الماسحات الضوئية-

  .البرمجيات الوثائقية:الحصة الثانية

 إلى المواصفات الخاصة والتي ةتم تحديد المواصفات العامة للبرمجيات، إضاف

  :تمثلت في

  .مواصفات متعلقة باالقتناء-

  .فات متعلقة بالفهرسةمواص-

  .مواصفات متعلقة بفهرسة الدوريات-

  .مواصفات متعلقة بالبحث الوثائقي-

  .مواصفات متعلقة باإلعارة-

  .مواصفات متعلقة بالتسيير الوثائقي-

  .التكوين والوثائق:الحصة الثالثة

تم تحديد الوثائق التي يجب أن تقتنى ويعتمد عليها في التكوين المخصص 

 1مكتبات المعنية بالمشروع، وهذه الوثائق تم تحديدها في الملحق رقم إلطارات ال

المرفق مع دفتر الشروط، كما تم تحديد المواضيع التي يجب أن يكون فيها التكوين 

  . المرفق2لهؤالء الموظفين في الملحق رقم 

أما بخصوص التكوين فقد تم تحديد المكتبات الجامعية التي سيخضع موظفوها 

  :  والمتمثلة فيما يليللتكوين،
                                                

1  Minister de l’enseignement superieure et de la recherche scientifique.cahier des 
prescritions generales et technique.Alger,2005.p.24-26. 
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الجزائر، عنابة، باتنة، بجاية، بسكرة، بليدة، بومرداس، قسنطينة كلية الحقوق، -

-قسنطينة المكتبة الجامعية، وهران، قالمة، جيجل، لغواط، مسيلة، مستغانم، السانيا 

 سعيدة، -وهران-، مركز البحث في األنتربولوجيا والعلوم االجتماعية -وهران

  . تيزي وزو، تلمسانسطيف، تبسة،

  . موظف500وقدر العدد االجمالي للموظفين الذين سيخضعون للتكوين 

  .دراسة الرقمنة:الحصة الرابعة

البد من اعداد دراسة قاعدية للرقمنة، تتكون من مقاربة حول التجهيزات المالئمة 

عتمدة، وقد للتنفيذ، والبرمجيات، والطرق المعتمدة في عملية الرقمنة، وأهم المعايير الم

  .كلف مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني بإعداد هذه الدراسة

بعد االنتهاء من عرض الخصائص التقنية لكل حصة، تم عرض سلم التنقيط 

الخاص بالحصص األربعة، الذي يتم على أساسه منح الصفقة للمتعهد، الذي يتحصل 

 نقطة توزع 100لنقطة التقنية بـ على مجموع النقاط المحددة في دفتر الشروط، وتقدر ا

 60 النقطة المالية فتقدر بـ اعلى أساس عدة معايير حسب ما جاء في دفتر الشروط، أم

  :نقطة ويتم حسابها كاآلتي

  . نقطة60أقل عرض -

   أقل عرض ×60=العروض األخرى -

     العرض المختار

ا في التكوين، وختم دفتر الشروط بمالحق تخص الوثائق التي يجب اإلعتماد عليه

  .الذي سوف يقدم للموظفين ومجموع المقاييس التي سوف يكون فيها هذا التكوين

  :  ومن المالحظات التي سجلناها على دفتر الشروط ما يلي

  .دمج البنود اإلدارية مع البنود التقنية-

  .غياب جدول األسعار الوحدوية والكشف الكمي و التقديري-

  :المكتبة االفتراضيةحث ومشروع األكاديمية للبشبكة  ال5- 3
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حلقة من حلقات استكمال النظام  ARN     يعد مشروع الشبكة األكاديمية للبحث 

الوطني للمعلومات العلمية والتقنية، واإلطار العام لبرنامج النشاطات الرامية إلى تثمين 

ة وضع شبكة خاص وتطوير خدمات اإلتاحة وتبادل المعلومات، وهو مشروع يهدف إلى

 تحت إشراف مركز البحث في ،بالمؤسسات األكاديمية البحثية على المستوى الوطني

اإلعالم العلمي والتقني، ومن بين األهداف الرئيسية للشبكة هي وضع هيكل قاعدي 

  .تكنولوجي لبناء المكتبة االفتراضية الجزائرية

  :تستعمل هذه الشبكة في التطبيقات التاليةخطط ألن 

، تمكن هذه الشبكة من نشر التعليم بين مختلف المراكز الجامعية: دالتعليم عن بع-

  .تعوض النقص في األساتذة في المناطق األكثر احتياجاو

 لغرض تقاسم ، إلى دمج الهياكل التوثيقيةلشبكةتهدف هذه ا: المكتبة االفتراضية-

وثائق واإلتاحة عن لعقلنة اقتناء ا وتشجيع التعاون فيما بين المكتباتوالموارد التوثيقية، 

  .بعد

  :يتكون مشروع الشبكة األكاديمية للبحث من المكونات التالية

  :الهياكل القاعدية التقنية- 

    متمثلة في شبكات االتصال المحلية والقطاعية وذلك لتسهيل االتصال وتبادل 

المعلومات بين مختلف المؤسسات، من أجل إنشاء شبكة وطنية وربطها بشبكة 

  .االنترنت

  :الهياكل القاعدية المعلوماتية- 

    وهي مجموعة األدوات المعلوماتية التي ستكون المادة المتنقلة عبر هذه 

الشبكات، وقد تم لحد اآلن إرساء قواعد الفهرس الوطني الموحد، الذي يتكون من 

مجموعة قواعد بيانات بيبلوغرافية وطنية، التي ستشكل أساس الشبكة األكاديمية 

  .بالتالي المكتبة   االفتراضيةللبحث، و
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  1: مكونات الفهرس الوطني المشتركيوفيما يل

  :الفهرس الوطني للدوريات-

 مكان الدوريات بكل أنواعها، وهو في شكل قاعدة يحدد ويصف والذي يعالج 

  . دورية مع تحديد موقع تواجدها16950بيانات  بيبلوغرافية تضم حوالي 

  :الرصيد الوطني لألطروحات-

 توجب إيداع نسخ 2000 أوث 21 المؤرخ في 708قا لألمر الوزاري طب

 ،CERISTاألطروحات المناقشة في المؤسسات األكاديمية الجامعية، على مستوى مركز 

 أطروحة في الدراسات العليا 5000مما سمح بالقيام بعملية تكوين رصيد يقدر بأكثر من 

  .موضوعة للتصفح على الخط المباشر

 :العلمية الجزائريةالمستخلصات -

 تتمثل في قاعدة معلومات ببيبلوغرافية متعددة التخصصات العلمية واللغوية، 

تحصي كل أنواع المطبوعات العلمية الجزائرية على المستوى الوطني واألجنبي، وقد 

  . بطاقة201890وصل عدد البطاقات البيبلوغرافية المحصاة لحد اآلن 

   :قواعد بيانات األبحاث الجارية- 

انطلق المشروع بهدف إحصاء مشاريع األبحاث الجارية على المستوى الوطني، 

 موضوع في إطار البحث على مستوى الجامعات ومراكز 7102ويحصي لحد اآلن 

  .البحث على المستوى الوطني

، والقاعدة Algerianaضافة إلى مجموعة من القواعد األخرى مثل قاعدة هذا باإل

، وقاعدة البيانات للعلوم والتقنيات النووية Bibnat الجزائرية البيبلوغرافية الوطنية

Nucléaire .  

قية، على مستوى المكتبات تسيير األرصدة الوثائ وكما تم تطوير نظام ألتمتة    

 2 بطاقة ربط بؤسسةـ م60 إلى حد اآلن ربط أكثر من ARN مشروع قالجامعية، وحق

                                                
  .133.ص.مرجع سابق.محمود، مسروة 1
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Mbالباحثين من االتصال بشبكة االنترنيت وكما مكن اآلن األساتذة.  في الثانية .

 تمكين الجزائر من التقدم في بجدية من أجل ARN مشروع يعملباإلضافة إلى كل هذا 

المشروع الذي سوف يسمح للجزائر بالمساهمة . االفتراضيةلمكتبة تحقيق مشروع ا

  أين تعد الجزائر عضوا إلى، AVICIENNEالفعالة في مشروع الجامعة االفتراضية 

  1. بلد من حوض البحر األبيض المتوسط15جانب 

  :اإلنسانيةواالجتماعية   مشاكل مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم6- 3

اإلنسانية مجموعة وتعترض مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية     

  :التي يمكن حصرها فيما يلي وكلاالمش ومن العوائق

  : التقنيةالمشاكل- 

 وبالتالي ، المكتبات الجامعية المعنية بالمشروعمعلومات تجمعة غياب شبك    

، إذ أن  المشروع حيز التنفيذحالة دخولالتعاون بين هذه المكتبات  وضعف التنسيق

  .مشروع الشبكة األكاديمية للبحث لم يستكمل تنفيذه بعد

  : التشريعيةالمشاكل- 

مجال المكتبات  وة عامة بصفكتباتضعف الجانب التشريعي المنظم لقطاع الم    

  .سينعكس سلبا على واقع تنفيذ المشروع الحقا، كل هذا الحديثة بصفة خاصة

  : البشرية المشاكل-

     قلة الكوادر البشرية المؤهلة علميا إلدارة هذا النوع الحديث من المكتبات 

 .على مستوى المكتبات الجامعية المعنية

   :المشاكل القانونية- 

كية الفكرية، والمتعلقة بقضية تحصيل الموافقات من أصحاب     مشكلة المل

األعمال الفكرية التي سوف تخضع لعملية الرقمنة، حيث أنها تتطلب الكثير من الجهد 

  .والتكاليف الضخمة

                                                
  .سابقمرجع .خالدي، عبد القادر، كويسي 1
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، والجانب الميداني للبحوث العلمية هو يتناول هذا الفصل الجانب الميداني للدراسة  

 من خالل ما يتوصل إليه من نتـائج ذات قيمـة            ،تكملة وتدعيم للخلفية النظرية للبحث    

، ومن  علمية، عن طريق جمع البيانات الدقيقة باعتماد أنسب الطرق واألدوات المنهجية          

، انطالقا من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى واقع مشاريع المكتبة الرقمية بالجزائر         

البيانات المستقاة من الدراسة الميدانية، المعتمدة على االستبيان كوسيلة أساسية لجمـع            

  .، إضافة إلى المقابلة المقننةالمعلومات

  : إجراءات الدراسة-1

سنقوم في هذا العنصر بعرض مختلف اإلجراءات المتبعة في الدراسة انطالقا من           

أساليب جمـع    والزمنية، عينة الدراسة، منهجها، ثمحدود الدراسة الجغرافية والبشرية

  .البيانات

  :حدود الدراسة1-1

  : الحدود الجغرافية1-1-1

تتخذ الدراسة مشاريع المكتبة الرقمية في الجزائر ميدانا جغرافيا لها، وقـد تـم              

رصد مشروعين بارزين، األول أطلقته جامعة األمير عبد القـادر للعلـوم اإلسـالمية              

والثاني يتمثل في مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنـسانية          بقسنطينة،  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سينطلق بمـشروعات رقمنـة    الذي ترعاه

  .على مستوى مجموعة من المكتبات الجامعية الجزائرية

  : الحدود البشرية1-1-2

ن العاملين في مشروع المكتبة الرقمية      الحدود البشرية للدراسة تمثلت في الموظفي     

مدير مكتبـة    إضافة إلى .موظفين10لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، وبلغ عددهم        

الدكتور أحمد عروة بجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، وأعضاء اللجنـة الوطنيـة              

  .ألنظمة اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي والبحث العلمي
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   الزمنيةالحدود1-1-3

ـ  عملية إنجاز الدراسة قرابة عشرة أشهر ويمكن تقسيم هذه المـدة             تاستغرق ى إل

  :عدة مراحل وهي كالتالي

  . أشهر3واستغرقت حوالي : مرحلة التفكير في الموضوع-

 أشهر موزعة   7 واستغرقت حوالي    :مرحلة التجسيد العملي لموضوع الدراسة    -

  :كما يلي

  .أشهر4واستغرق حوالي : ة تحديد اإلطار النظري للدراس- 

وتم خاللها القيام بالزيارات االستطالعية بهدف المعاينـة،        : الدراسة الميدانية - 

وإعداد                                   استمارة االستبيان ودليل المقابلـة المقننـة                                          

  .واستغرق حوالي شهر ونصف

  . يوم15ملية حوالي واستغرقت هذه الع: تطبيق االستمارة ودليل المقابلة- 

  . دامت شهرا كامال:كتابة المذكرة وإخراجها بالشكل النهائي- 

  :عينة الدراسة1-2

تعد العينة دعامة أساسية في البحث العلمي، باعتبارها مصدرا أساسيا في استقاء            

المعلومات والمعطيات الواقعية،  ومن أهم األمور الواجب مراعاتها في اختيار العينـة             

ا  حيث يقصد بحجم العينة عدد الوحدات التي يجب على الباحـث دراسـته            هو حجمها، 

 1.وجمع بيانات منها، بحيث تكون ممثلة ودقيقة

  :ونوع العينة المعتمدة في هذه الدراسة هي عينة عمدية مقصودة تمثلت في فئتين

تمثلت في مجموع الموظفين العاملين بمشروع المكتبة الرقميـة         : فئة الموظفين -

  .موظفين10األمير عبد القادر اإلسالمية والذين بلغ عددهم لجامعة 

                                                
 .2002 الدار المصرية اللبنانية،:لقاهرةا.المعلومات ومناهجه في علم المكتبات والبحث. عبد الهادي،محمد فتحي 1

  .112.ص
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وهم مدير مكتبة الـدكتور أحمـد       : فئة األشخاص المسؤولين عن المشروعين    -

عروة بجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية ألنظمـة            

  .اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي والبحث العلمي

  :البحث منهج 1-3

وحتى نستطيع اإلجابة على التساؤالت التي شكلت إشكالية الدراسة وتحقيق الهدف 

الذي نصبوا إليه من خالل هذه الدراسة، البد من اعتمـاد المـنهج العلمـي المالئـم                 

والمناسب، وحسب طبيعة هذه الدراسة فإن المنهج المناسب لها والمستعمل فيهـا هـو              

  .نالمنهج الوصفي وذلك من منظوري

وذلك بتصوير الحالة، من خالل تعريف المكتبة الرقمية، وتحديـد          : األول نظري 

مفهومها بدقة لرفع االلتباس والخلط الشائع بينها وبين مصطلحات أخرى، إضافة إلـى             

التعريف بالرقمنة، ومتطلباتها، ومراحلها التقنية والفنية، والمتطلبات الواجب توفرهـا          

لتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، ثـم المـشاريع          إلنجازها، ثم استعراض أهم ا    

  .الوطنية المتوفرة

وذلك بتحليل الواقع، عن طريق استعراض واقع المكتبة الرقميـة          : الثاني ميداني 

في الجزائر، بالتطرق إلى أهم المشاريع البارزة واستكشافها، من خالل تحليل النتـائج             

تبيان الموزعة على العاملين بمشروع المكتبة      والمعطيات التي جاءت بها استمارة االس     

الرقمية لجامعة األمير عبد القادر، والمقابالت المنظمة مع مسؤولي المـشروعين مـن       

أجل الوصول إلى نتائج بناءة، تساهم في وضع معرفة جيدة تساعد في تأهيل أخصائي              

قائمين على قطاع   المكتبات والمعلومات لمهمة إنشاء المكتبات الرقمية، وجلب اهتمام ال        

المعلومات لالهتمام بالمكتبة الرقمية، باعتبارها أحدث تكنولوجيا يعرفها القطاع علـى           

  . اإلطالق

  : أساليب تجميع البيانات1-4

تتعدد وسائل تجميع البيانات ويتنوع استخدامها حسب طبيعة الموضـوع ونـوع            

ام أكثـر مـن أداة فـي       المعلومات المراد جمعها، وجدير بالذكر أنه من الممكن استخد        
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 سوف نـستعرض األدوات  يوفيما يل. البحث الواحد،  بل إن ذلك هو الغالب أو الشائع         

  .المستعملة في جمع البيانات الميدانية في هذا البحث، والطرق التي انتهجت في تطبيقها

  : استمارة االستبيان1-4-1

لبحـوث العلميـة    يعتبر االستبيان من أكثر أدوات جمع البيانات استعماال فـي ا          

والدراسات الميدانية، وقد استعملنا االستبيان كوسيلة أساسية لجمـع البيانـات، حيـث             

وجهت استمارة االستبيان إلى عينة الموظفين بمشروع المكتبة الرقمية بجامعة األميـر            

عبد القادر اإلسالمية، ولقد مرت استمارة االستبيان بعدة مراحل حتى وصولها للمرحلة            

  :النهائية

  :مرحلة اعداد االستمارة*

 تم تصميم استمارة االستبيان في ضوء اإلطار العام للدراسة، ووفقا للفرضـيات            

  :التي أعلنتها الدراسة، وقد تضمن االستبيان أربعة محاور جاءت كالتالي

  .ه وتمويلهمعلومات حول انطالق المشروع والتخطيط ل:  المحور األول

وارتكزت هذه األسئلة حول التخطـيط      ) 6-1( أسئلة من    6 وتضمن هذا المحور  

، مـشاريع المكتبـة الرقميـة     للمشروع،  وتمويله، بإعتبارهما من أهم متطلبات إقامة         

  .واألساس في نجاح مثل هذه المشاريع

  . معلومات حول متطلبات إنشاء مكتبة رقمية : المحور الثاني

 المتطلبـات   تمحورت حـول  ) 16-7( أسئلة من    10وقد احتوى هذا المحور على    

الواجب توفيرها إلقامة مشروع مكتبة رقمية، إضافة إلى المتطلبـات المـوفرة علـى              

  .مستوى المشروع محل الدراسة

  سيرورة المشروع وإجراءات الرقمنةمعلومات حول : المحور الثالث

حيث دارت هذه األسئلة حـول      ) 23-17( أسئلة من    7تضمن هذا المحور على     

في المشروع من حيث مراحلها وأسسها، ومدى تطبيق المعـايير   عملية الرقمنة المتبعة    

   .  على مستواها
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  .معلومات حول مشاكل المشروع وآفاقه:المحور الرابع 

) 31-24( أسـئلة مـن      8وهو المحور األخير في استمارة االستبيان وتـضمن         

 تمحورت هذه األسئلة حول المشاكل التي تعترض المشروع، ومدى محاولة إيجاد حلول   

  .لها، وآفاق المشروع المستقبلية

  :مرحلة التجريب* 

في هذه المرحلة قمنا بتوزيع االستبيان على عدد من أفراد العينة، من أجل معرفة              

  .درجة وضوح األسئلة للمبحوثين

  :مرحلة التعديل*

بعد تحصيل االستبيان التجريبي قمنا بتعديل بعض األسئلة التـي كانـت غيـر              

  . العينة، كما ألغيت بعضها واستبدلت بأخرىواضحة بالنسبة ألفراد

  :مرحلة التوزيع

تمت عملية االنتقال إلى مقر المكتبة الرقمية، ووزعت االستمارة على أفراد العينة          

  .وتمت عملية استرجاعها بسهولة

  :مرحلة تفريغ البيانات والتحليل*

بيانـات   تمت عمليـة تفريـغ ال      ث تمت هذه العملية بعد استرجاع االستمارة، حي      

  .وتحليلها بسهولة نظرا لكون أغلب األسئلة كانت مغلقة

  :المقابلة1-4-2

تعد المقابلة من الوسائل المهمة للحصول على البيانات، وهي عبارة عن محادثـة        

موجهة يقوم بها فرد مع فرد آخر أو أفراد آخرين، الستغاللها في البحث العلمـي، أو                

  1.لقائم بالمقابلة وبين المبحوثأنها عبارة عن تبادل لفظي يتم بين ا

                                                
  .172.ص.المرجع السابق.عبد الهادي،محمد فتحي 1
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وهي كذلك تقوم على حوار أو حديث لفظي مباشر بـين الباحـث والمبحـوث،               

  1.والباحث يكون مزودا بإجراءات ودليل عمل مبدئي إلجراء المقابلة

ونوع المقابلة المعتمدة في بحثنا هي مقابلة مقننـة، وقـد طبقـت علـى عينـة                 

، باالستعانة بدليل المقابلة المقننة المعـد مـسبقا   المسؤولين عن المشاريع محل الدراسة    

بطريقة تسمح بالحصول على المعطيات التي تفيدنا في البحث، بمـا يخـدم إشـكالية               

  .الدراسة

 للجامعـة   المكتبـة الرقميـة   وقد تم إعداد دليلين واحد خاص لمسؤول مـشروع          

ائقية للتعليم العالي   اإلسالمية، وآخر خاص ألعضاء اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم الوث        

  .والبحث العلمي

 38 بمشروع المكتبة الرقمية للجامعة اإلسالمية، تـضمن         خاصال :فالدليل األول 

  :سؤاال تم توزيعهم على أربعة محاور وهي كاآلتي

  .معلومات حول انطالق المشروع والتخطيط له:المحور األول

علقة ببداية المشروع   حيث تناولت األسئلة الجوانب المت    ) 13-01( سؤاال 13وضم  

  .والتخطيط له وأهدافه

  .معلومات حول الجهة الموردة للمشروع: المحور الثاني

وكانـت األسـئلة بخـصوص مـورد المـشروع          ) 22-14( أسئلة 9الذي ضم   

  .ومواصفات البرنامج الذي زود به المشروع

  .معلومات حول عملية الرقمنة وسيرورة المشروع:المحور الثالث

دارت حول عملية الرقمنة، أسسها، مراحلها،      ) 32-23( أسئلة   10وضم المحور   

  .تقنياتها، والمعايير المطبقة بها

  .مشاكل المشروع وآفاقه المستقبلية:المحور الرابع

                                                
  .191.ص.1999جامعة منتوري،:قسنطينة.أسس المنهجية في العلوم االجتماعية.فوضيل،  دليو 1
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تمحورت حـول نـسبة تقـدم المـشروع         ) 38-33( أسئلة 6 وضم هذا المحور    

  .والمشاكل التي تعترضه وتعيقه

 وع المكتبة االفتراضية للعلـوم االجتماعيـة  فهو خـاص بمشر: أما الدليل الثاني  

  : سؤاال موزعة على أربعة محاور كاآلتي27واإلنسانية، وقد تضمن 

  .معلومات حول انطالق المشروع والتخطيط له:المحور األول

تمحورت حول انطالق المشروع، والهيئة المـشرفة       ) 13-01(سؤاال  13تضمن  

  .عليه، واللجنة المسيرة له، والتخطيط له

  .معلومات حول سيرورة المشروع ومتطلبات تنفيذه: المحور الثاني

وتمركزت حول متطلبات المـشروع، والمتطلبـات   ) 19-14( أسئلة  6 وتضمن  

  .الموفرة، والمكتبات الجامعية المعنية بالمشروع

  .معلومات حول عوائق ومشاكل المشروع: المحور الثالث

كل والعوائـق التـي تواجـه       تمحورت حول المشا  ) 23-20( أسئلة   4 وتضمن  

  .المشروع

  .آفاق المشروع معلومات حول :المحور الرابع

وكانت حول التـدابير المتخـدة لتفـادي        ) 27-24( أسئلة 4 تضمن هذا المحور    

  .المشاكل التي تعيق سير المشروع، إضافة إلى تقييم المشروع وآفاقه المستقبلية

 2006-03-16وة الجامعية يـوم     وقد تم إجراء المقابلة مع مدير مكتبة أحمد عر        

 مقابلة أعضاء اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم الوثائقيـة للتعلـيم العـالي             ابالمكتبة، أم 

 مع   عن طريق المحادثة على الخط     19/04/2006 -18-17والبحث العلمي فكانت أيام   

  .بعض األعضاء، والمقابلة المباشرة مع البعض اآلخر

  . لبيانات وتبويبها وتحليلها وبعد ذلك جاءت مرحلة تفريع ا
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  الوثائق والسجالت 1-4-3

تعد الوثائق من أدوات جمع البيانات في البحوث والدراسات العلمية، وقد تمكنـا             

من الحصول على بعض الوثائق الخاصـة بمـشروع المكتبـة االفتراضـية للعلـوم               

ل وسير اللجنة   واإلنسانية، والمتمثلة في دفتر شروط المشروع، وقرار تشكي        االجتماعية

الوطنية ألنظمة اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترعى المـشروع            

  .وتشرف عليه

 :بيانات الدراسة وتحليلها-2

في هذه المرحلة سوف نقوم بتحليل البيانات المستقاة من الدراسة الميدانية، بهدف            

ل اإلستبيان كوسيلة أساسـية لجمـع       التعرف على واقع المشاريع القائمة، إذ تم استعما       

البيانات انطالقا من مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية الـذي             

دخل مرحلة التنفيذ، إضافة إلى بيانات مستقاة من المقابلة مع األشخاص المسؤولين عن             

االجتماعيـة  المشروعين محل الدراسة، وباألخص مشروع المكتبة اإلفتراضيبة للعلوم         

  .واإلنسانية

وقد تمركزت األسئلة المطروحة حول أربعـة محـاور بمـا يخـدم تـساؤالت               

وفرضيات الدراسة، يأتي استعراض هذه المحاور واألسئلة المتضمنة بها وتحليلها فيما           

  :يلي

وقبل ذلك طرحنا في مقدمة اإلستبيان أسئلة تتعلق بـأفراد العينـة مـن ناحيـة                

 . ليالتخصص والمستوى العم

  :حيث فيما يتعلق تخصص أفراد العينة تمكنا من الحصول على البيانات التالية

   التكرارات النسبة

 علم المكتبات 3 30%

 إعالم آلي 7 70%

  المجموع  10  100%
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  عينة الدراسة حسب التخصص:03جدول رقم 

 

70%

30%

علم المكتبات

اعالم ألي

  

  عينة الدراسة حسب التخصص:24شكل رقم

سابقا في إجراءات الدراسة الميدانية تكونت من فبالنسبة لعينة الدراسة وكما ذكرنا 

 أعـضاء اللجنـة الوطنيـة       ت في فئتين، فئة األفراد المسؤولين عن المشروعين وتمثل      

ألنظمة اإلعالم الوثائقية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير مكتبة الـدكتور أحمـد             

  ات والمعلومات، عروة بجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية وهو متخصص في المكتب

 الفئة الثانية فتمثلت في الموظفين بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد            اأم

الدائرة النسبية،  وقد    و القادر اإلسالمية وهم عشرة موظفين كما هو موضح في الجدول         

تم تمييز تخصصين في هذه الفئة،  تخصص المكتبات الذي مثل أقل نـسبة وقـدرت                

مشروع يخص رقمنة مكتبة جامعية، بينما تفوق تخصص االعـالم          رغم ان ال  % 30بـ

من مجموع أفراد العينة نظرا لكون أغلـب الوظـائف والعمليـات            % 70اآللي بنسبة   

المتبعة في المشروع تقنية أكثر منها فنية، وحتى العمليات الفنية كالفهرسة والتكـشيف             

اإلعالم اآللي، كما تشهد عينة    تتطلب تنفيذها باستخدام نظام آلي يتطلب تواجد أخصائي         

الدراسة غياب تخصص الشبكات والنظم الذي يعد تواجده ضروري فـي مثـل هـذه               

  . المشاريع

    :لبيانات التاليةأما فيما يخص المستوى العلمي ألفراد العينة فكانت ا
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  النسبة  التكرارات  

  %10  1  ماجستير

  %20  2  ليسانس

  %30  3  تقني سامي

  %40  4  شهادة مهنية

  %100  10  المجموع

  العلميعينة الدراسة حسب المستوى :04جدول رقم 

10%

20%

30%

40% ماجستیر 
لیسانس  
تقني سامي   
شھادة مھنیة

 

 عينة الدراسة حسب المستوى العلمي:25شكل رقم 

المكتبة علميا من أهم العناصر االنتاجية في مشاريع         يعد العنصر البشري المؤهل   

ارد المـشروع الماديـة والماليـة       فهؤالء الموظفون هم من سيقوم بتشغيل مو       ،الرقمية

والتقنية، وما يالحظ على مشاريع المكتبة الرقمية في الجزائر أن المـشروع الخـاص              

بالمكتبة االفتراضية سيوكل تنفيذه إلى متعهد خارجي طبقا للشروط التي نـص عليهـا         

قمنة دفتر الشروط، انطالقا من توفير العتاد والتجهيزات الالزمة، إلى تنفيذ عمليات الر           

  .بالنسبة لمصادر المعلومات المطبوعة بالمكتبات الجامعية المعنية بالمشروع

أما بالنسبة لمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسـالمية، فـإن             

المسؤول األول عن المشروع والمتمثل في مدير المكتبة، هو طالب سنة ثانية ماجستير             

توى الموظفين في المشروع، حيث أن موظف واحد حامل       علم المكتبات، بينما تباين مس    

 لشهادة الماجستير في اإلعالم اآللي ويتمثل في رئيس المشروع، واثنان يحمالن شهادة 





 181 

الليسانس وثالثة موظفين يحملون شهادة تقني سامي، واألربعة موظفين المتبقـين           

  .هم أصحاب شهادات مهنية

 الموظفين أنه ضعيف ال يخـدم أهـداف         وما يالحظ على التأهيل العلمي لهؤالء     

من الموظفين هم حملة الشهادات المهنية أي أنهم لم يتلقـوا           % 40المشروع، حيث أن    

أي تكوين جامعي، وهذا األمر ال يتوافق مع ماتتطلبه مشاريع المكتبات الرقميـة مـن               

إطارات بشرية مؤهلة، األمر الذي سوف ينعكس سلبا على مستوى األداء بالمـشروع             

  . ويعرض المشروع إلى مشاكل عديدة في مختلف مراحله

  :مويلـمحور التخـطيط والت 2-1

يعد التخطيط أساس نجاح المشاريع، على اعتبار أن الخطة هي اعـالن واضـح      

ألهداف المشروع، وجدوله الزمني ومتطلباته المادية والبشرية، وهي كذلك تقوم علـى            

وفي هذا المحور قمنا باإلستفـسار عـن        . توقع المشكالت المحتملة وتصور حلول لها     

طيط، ومدى توفر تمويـل     خمدى اعتماد مشاريع المكتبة الرقمية محل الدراسة على الت        

  .مالي لها

حصلنا على البيانات   ومدى اعتماد التخطيط    ب وقد تم طرح التساؤل التالي المتعلق     

  :التالية

  النسبة  التكرارات  

  %100  10  نعم

  /  /  ال

  %100  10  المجموع

  ة مناسبة لمراحل تنفيذ المشروعمدى إعداد خط:05جدول رقم

إن التخطيط هو صمام أمان تنفيذ مشاريع المكتبة الرقمية وتوفير الدعم المـالي             

  :والتنظيمي لها، وعموما تشتمل عملية التخطيط على ثالثة محاور هي

  .صياغة الخطة-
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  .تنفيذ الخطة-

 .متابعة وتقويم الخطة-

المية فتميز  ـالمكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلس      وبخصوص مشروع   

بضعف مستوى التخطيط، حيث عرف وضع خطة عمل قبل انطالقه، بعـد اجتمـاع              

رئيس الجامعة بأعضاء إدارة المكتبة والموظفين في المشروع، وأهم ما ميز هذه الخطة 

، نفيـذ المـشروع   فـي ت   هو غياب دفتر الشروط نظرا لالعتماد على موظفي المكتبة        

 عن المتعهد الخارجي، إال فيما يخص التزويد ببرنـامج التـسيير اآللـي              واالستغناء 

، بعد GIGA MEDIAلعمليات المشروع، الذي تم توفيره من طرف متعهد خارجي يدعى 

، في حين كان    1مشاروات بين المتعهد وطاقم المكتبة حيث تم تحديد مواصفات البرنامج         

  .ط يحدد مواصفات البرنامج، وكلفته، وشروط المتعهدينبغي وضع دفتر شرو

أما مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية فهـو فـي مرحلـة             

للتعلـيم العـالي    اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم الوثائقية      صياغة الخطة، إذ تم تنصيب      

د من اجتماعـات    والبحث العلمي بقرار وزاري حيث تكفلت بالمشروع، وعقدت العدي        

العمل، كان من أبرز نتائجها وضع دفتر شروط للمشروع على عدة مراحل، حيث تـم               

تعديله مرتين، وقد حدد هذا الدفتر حصص المشروع، وشروط المتعهد الذي سـيوكل             

إليه المشروع، وكل الضوابط المتعلقـة بالحـصص، ودراسـة المـشروع، وكيفيـة              

من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي،        وسيتم اإلعالن عن المناقصة      .تنفيذه

بينما كلف مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني بإعداد دراسة الرقمنة، التي سوف             

  يتم فيها تحديد المصادر 

التي سوف تأخذ األولوية في الرقمنة، وشكل الرقمنة الذي سوف يتبع، إضافة إلى         

 على تخطيط هذا المشروع أنه متقطـع وال          لكن ما يعاب   .قضايا أخرى تتعلق بالعملية   

  .يوجد عمل مستمر ومنتظم على مستواه
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إن التخطيط المعتمد بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية           

  : التالية كما توضحها البيانات المحاور مجموعة منتمركز حول

  النسبة  التكرارات   

  %28.57  6  أهداف الرقمنة

  %42.85  9   الرقمنة متطلبات

  %14.28  3  طرق الرقمنة

  %14.28  3  أخرى 

  %100  21  المجموع

  تخطيطأبرز محاور ال: 06جدول رقم 

من خالل هذا الجدول تمكنا من معرفة أبرز المحاور التـي تـضمنتها خطتـه                

  :مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية والتي تمثلت فيما يلي

، وهو األمر الذي أكده %42.85ت متطلبات الرقمنة صدارة المحاور بنسبة    احتل-

لنا مدير المكتبة من خالل المقابلة الشخصية معه، وذلك يرجع ألهمية توفر متطلبـات              

الرقمنة من امكانات مادية وبشرية وإجراءات قانونية إلنجاز المـشروع إذ ال يمكـن              

  .مباشرة أي خطوة بالمشروع في إطار غيابها

،  علـى اعتبـار أن تحديـد أهـداف           %28.57ثم تليها أهداف الرقمنة بنسبة      -

  .المشروع يعد عنصرا أساسيا في ضبط سيرورته وتوجهه

هذا باإلضافة إلى التطرق إلى طرق الرقمنة، ومحاور أخرى كتحديد الجـدول            -

  .الزمني للمشروع، وعدد الرصيد الذي سوف يرقمن في المراحل األولى للمشروع

  : البيانات التاليةتم جمع بخصوص أهداف المشاريع القائمة فقد أما
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  النسبة  التكرارات 

  %19.60  10       إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت ومن أي مكان

  %15.68  8  التغلب على مشكلة ضيق المساحة وعدم إمكانية التوسع

  %09.80  5  صيانة المواد المتقادمة والناذرة

  %17.64  9  لمستفيدين المتزايدةتلبية احتياجات ا

  %15.68  8  إتاحة أساليب بحث غير تقليدية

  %5.88  3  مواكبة الثورة الرقمية

  %15.68  8  تكوين نموذج جزائري للمكتبة الرقمية

  %100  51  المجموع

  أهـداف المشـروع:07جدول رقم 

 إن التحديد الدقيق ألهداف المشروع يعد من أهم خطواته، بحيـث يترتـب عنـه    

مجموعة من القرارات على المستوى التقني والوظيفي، كما أن له بالغ األثر في توفير              

الموارد المالية من المؤسسسة األم، أو الدعم المالي من المؤسسات الخارجية، خاصـة             

منها التجارية، ذلك أن اقناع الغير بجدوى وعائد المشروع لن يتأتى اال بالتحديد الدقيق              

  .المرتقبة منهالعوائد ه وألهداف

  :وبالنسبة ألهداف المشاريع محل الدراسة فقد كانت كما يلي

مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية يهدف إلى حل مـشكلة           

المكان الذي تعاني منه الكثير من المكتبات الجامعية في عملية تخزين الوثائق، وذلـك              

ائق الرقمية، إضافة إلى تسهيل الوصـول إلـى   بالتحول من الوثائق المطبوعة إلى الوث    

  الوثائق عن بعد، وتدعيـم التعاون الوثائقي على المسـتوى الوطني في مجال الـعلوم    

االجتماعية واإلنسانية كخطوة أولى، ثم تعميم المـشروع علـى كـل المكتبـات              

  1.الجامعية الجزائرية بمختلف تخصصاتها
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ة األمير عبد القادر اإلسالمية فقد احتل هـدف         أما مشروع المكتبة الرقمية لجامع    

إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت وأي مكان األولوية، وهذا من أجل تحقيق اإلتاحـة               

الواسعة وتلبية احتياجات جميع المستفيدين في كل مكان على المستوى الوطني، لكـن             

 قـضية  مشكل قانوني، يخص هذا الهدف يعد صعب التحقيق كون المشروع يعاني من

  .حقوق التأليف والملكية الفكرية الذي يبقي المشروع حبيس جدران الجامعة

 أن  ذثم يأتي هدف تلبية احتياجات المستفيدين المتزايدة فـي الدرجـة الثانيـة، إ             

المكتبة رغم التحوالت الكبرى التي شهدتها وتطبيقات تكنولوجيـا المعلومـات علـى             

 احتياجات المستفيدين المتزايدة يوما بعد يـوم،         بعيدة عن تلبية جميع    لمستواها، ال تزا  

نتيجة عدة مشاكل فنية وتنظيمية، ورغم وضع المشروع هذا الهدف ضمن األولويـات             

إال أنه لم يقم بالمسوحات الالزمة ودراسات المستفيدين لتحديـد االحتياجـات الفعليـة              

  . والمتوقعة

م إمكانية التوسع، نظرا    كما يهدف المشروع إلى التغلب على مشكلة المساحة وعد        

للنمو المتواصل لرصيد المكتبة، ومساحة المكتبة غير القابلة للتوسع األمر الذي تطلب            

إضافة إلـى األهـداف الـسابقة يهـدف         . إيجاد سبل جديدة للحفظ عن طريق الرقمنة      

  المشروع إلى إتاحة أساليب بحث غير تقليدية، وتكوين نموذج جزائري للمكتبة الرقمية 

ى به في إنشاء وإقامة مشاريع مماثلة على المـستوى الـوطني، إذ تـشهد               يحتد

  .الجزائر ندرة هذه المشاريع

أما بخصوص صيانة المواد المتقادمة والنادرة فلم يحض هـذا الهـدف بإهتمـام     

  كبير، حيث تمحورت عمليات الرقمنة حول الكتب بصفة خاصة، وال توجـد أي رقمنة  

رة كالمخطوطات، التي كان ينبغي أن تأخـذ األولويـة          للمصادر المتقادمة والناد  

  .لصيانتها والحفاظ عليها، إضافة إلى خلوها من مشاكل الملكية الفكرية

ليحتل هدف مواكبة الثورة الرقمية آخر سلم ترتيب األهـداف، ممـا يؤكـد أن               

 للمشروع أهداف جادة بعيدة عن مجرد تطبيق التكنولوجيا للتباهي بها، كما يؤكد وعي            
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فالمكتبة الرقمية كما يقول الدكتور زيـن       .أصحاب القرار في المشروع بأهداف التحول     

  1".مفهوم وليست يافطة توضع على باب المكتبة "عبد الهادي 

     إن إقامة أي مشروع يتوقف على مدى تخـصيص ميزانيـة محـددة لـه،               

خصيص ميزانية  وبخصوص المشاريع محل الدراسة كانت البيانات التالية فيما يتعلق بت         

  :لها

  النسبة  التكرارات  

  %100  10  نعم

  /  /  ال

  %100  10  المجموع

  مدى تخصيص ميزانية للمشروع:08جدول رقم 

لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية     المكتبة الرقمية   تم تخصيص ميزانية لمشروع     

لميزانيـة  من خالل الميزانية العامة للجامعة، ولم نتمكن من الحصول على قيمة هذه ا            

  .المخصصة للمشروع، علما أن ميزانية الجامعات الجزائرية ليست كافية

 أما بخـصوص ميزانية مشـروع المكتبـة االفتراضـية للعلـوم االجتماعيـة           

واإلنسانية، ومن خـالل المقابالت التي أجريت مع أعضـاء اللجـنة الوطنية ألنظمة           

زانية للمشروع، لم نتمكن من الحصول على اإلعالم الوثائقية، تأكدنا من أنه تم إقرار مي

  2.قيمتها

 كما هي موضحة في      المحصل عليها  وبخصوص مصدر الميزانية كانت البيانات    

  :الجدول التالي
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  النسبة  التكرارات   

  %100  10  الجامعة

  /  /  تمويل خارجي

  %100  10  المجموع

  مصـدر الميـزانية:09جدول رقم 

المبحوثين بمشروع المكتبة الرقميـة لجامعـة       من الموظفين   % 100أكدت نسبة   

 الميزانيـة العامـة     ة على أن مصدر ميزانية المشروع هو      األمير عبد القادر اإلسالمي   

معروف أن ميزانية الجامعة الجزائرية غير كافية للجامعة فما بالك           وهللجامعة، وكما   

يع المكتبـة   مـشار  أن   علمالجامعة،   تكنولوجية ل  إذا خصص منها جانب لدعم مشاريع     

  ، ومما يالحظ أيضا من خـالل الجدول غياب التمويلميز بارتفاع تكاليفهاـتتالرقمية 

الخارجي للمشروع على عكس المشاريع العالمية الرائدة للمكتبة الرقميـة فـي            

التي تميزت بمشاركة المؤسسات التجارية      العالم، خاصة بالواليات المتحدة األمريكية،    

لك يرجع لوعي هده المؤسسات بأن المكتبات الرقمية هي السوق          وتعاونها الواضح، وذ  

  .المرتقبة لبيع منتجاتها من النظم والبرمجيات ومصادر المعلومات الرقمية

 أما بخـصوص مصدر ميزانية مشـروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعيـة  

المشروع وتـشرف   واإلنسانية، فهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تتبنى          

  .علية

  :إن آراء الموظفين المبحوثين حول مدى كفاية الميزانية كانت كما يلي
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  النسبة  التكرارات   

  %50  5  كافية 

  %20  2  متوسطة 

  %30  3  غير كافية

  %100  10  المجموع

  مدى كفاية الميزانية المخصصة للمشروع: 10جدول رقم 

وع كافية حيث تم تـوفير كـل األجهـزة         أكد نصف المبحوثين أن ميزانية المشر     

 الميزانية غير ثابتة حيث تتغير وتزيد بزيـادة         هوالمتطلبات الضرورية للمشروع، وهذ   

المتطلبات، إذ يؤكد لنا أحد المبحوثين أن مدير الجامعـة ال يتخلـف عـن أي شـيء                 

، لكن المشروع يعرف نقصا على مـستوى عـدة متطلبـات،            الرقميةالمكتبة  يخـص  

لبرمجيات مثل برمجية التعرف الضوئي عـلى الحروف التـي لــم يـتم             وخاصة ا 

توفيرها بسبب ارتفاع ثمنها، رغم أنها ضرورية جدا في مشاريع الرقمنـة، وبالتـالي              

فالميزانية غير كافية مادام المشروع يعرف عجزا في توفير متطلبـات هامـة علـى               

 .مستواه

ü المـحورائج ـنت:  

  :إلى النتائج التالية األول المحورمن خاللتوصلنا 

ضعف مستوى التخطيط بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبـد القـادر            -

  . الشروطراإلسالمية، حيث يشهد المشروع غياب أهم عنصر في التخطيط وهود فت

يشهد مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واالنسانية تدبـدب عمليـة           -

 إذ تشهد تقطع مستمر، حيث أن دفتر الشروط تم وضعه           التخطيط، وعدم استمراريتها،  

  .على عدة مراحل، ودراسة الرقمنة لم يتم االنتهاء من وضعها لحد اآلن

احتلت متطلبات الرقمنة صدارة محاور التخطيط بمـشروع المكتبـة الرقميـة            -

  ، تلتها أهداف الرقمنة بنـسبة     %42.88لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية حسب نسبة        

28.57.%  





 189 

يسعى مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنـسانية إلـى تـدعيم            -

التعاون الوثائقي على المستوى الوطني في مجال العلوم االجتماعية واإلنـسانية، عـن       

  .طريق تشاطر المعرفة من خالل التكنولوجيا الرقمية

ر اإلسالمية إلـى تلبيـة      يهدف مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القاد       -

  .احتياجات المستفيدين في كل مكان، بإتاحة أساليب بحث متقدمة

خصصت ميزانية مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسـالمية           -

 مـن المـوظفين     % 100من ضمن الميزانية العامة للجامعة، وهذا ما أكدتـه نـسبة            

  .المبحوثين

لمكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، تم      توفر غالف مالي لمشروع ا    -

 .توفيره من الهيئة المشرفة على المشروع، وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  :متطلبات إنشاء مكتبة رقميةمحور  2-2

تحتاج مشاريع المكتبات الرقمية إلى مجموعة من المتطلبات المادية، والبـشرية،           

ية، ومن خالل هذا المحور سوف نحاول استكشاف المتطلبات التـي           والمالية، والتنظيم 

أخذتها المشاريع القائمة بعين اإلعتبار، وعمدت إلى توفيرها، إضـافة إلـى محاولـة              

  .معرفة دور هذه المتطلبات في بناء المكتبات الرقمية

ـ          ةحيث تم طرح تساؤل حول المتطلبات الواجب توفرها إلنـشاء مـشروع مكتب

  : نت البيانات التاليةكاورقمية، 

  النسبة  التكرارات 

  16.64%  10  التخطيط 

  %16.64  10  الوسائل والتجهيزات التكنولوجية

  %16.64  10  العنصر البشري المؤهل

  %16.64  10  االمكانيات المالية

  %15.25  9  شبكات المعلومات

  %16.64  10  ضبط األمور القانونية

 %100  59  المجموع
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  لبات إنشاء مكتبة رقميةمتط: 11جدول رقم 

تؤكد البيانات الواردة في الجدول أعاله إجماع المـوظفين المبحـوثين علـى أن              

التخطيط من أهم متطلبات إنشاء المكتبات الرقمية، كونه الضابط األساسي للمـشاريع،            

من خالل تحديد لألهداف، والجدول الزمني الخاص بالمـشروع، ومتطلباتـه الماديـة             

  . إجراءاته ومخرجاته و تقدير أولي للمشاكل وبدائل حلهاوالبشرية وتدفق

هذا باإلضافة إلى ضرورة توفر األجهزة والوسائل التكنولوجية الضرورية التـي           

ستنفذ بها مختلف عمليات الرقمنة، من حواسيب، وماسحات ضوئية، وأجهزة تخـزين،         

إدارة اسـتغالل    مختلف هـذه العمليـات، و      ذوالعنصر البشري المؤهل الذي يقوم بتنفي     

المكتبة فيما بعد، إلى جانب اإلمكانيات المالية التي تضمن تـوفير جميـع المتطلبـات               

السابقة، ضف إلى ذلك شبكات المعلومات التي تمثل بيئة اإلتاحة بالنسبة لهذه المكتبات، 

كما أكد معظم أفراد المبحوثين على أن ضبط المشاكل القانونيـة الخاصـة بالملكيـة               

حيث أن تجاهل هذا األمـر       ،مشاريع المكتبة الرقمية  تطلب أساسي في إقامة     الفكرية م 

يحول دون تحقيق أهداف المشروع المسطرة، ويجعله دون معنى، كما هو حادث على             

الذي مازال أسـير    القادر اإلسالميةدمستوى مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عب

  .المشكل القانوني لحد اآلن

نسبة لمشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية فقد تم               أما بال 

تحديد المتطلبات الالزمة للمشروع من خالل دفتر الشروط وحصصه، والمتمثلة فـي            

التجهيزات، وحصة البرمجيات، وحصة الوثائق والتدريب،      أربعة حصص وهي حصة     

  1.هاوحصة دراسة مشروع الرقمنة، مع تحديد عددها ومواصفات

أما فيما يتعلق باألجهزة التي تم توفيرها على مستوى المشاريع محـل الدراسـة              

  :فكانت البيانات التالية

  

                                                
1 Minister de l’enseignement superieure et de la recherche scientifique.cahier des 
prescritions generales et technique.Alger,2005.24-30. 
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  النسبة  التكرارات  

  %25  10  الماسح الضوئي

  %25  10  البرمجيات

  %25  10  االحواسيب

  Juke-box  10  25% أجهزة التخزين

  %100  40  المجموع

  ى مستوى المشروعجهزة الموفرة علاأل:12جدول رقم 

 لجامعـة  المكتبـة الرقميـة  تم توفير مجموعة من األجهزة على مستوى مشروع   

 وكان ذلك تبعـا     ،األمير عبد القادر، أهمها جهاز ماسح ضوئي من الماسحات الرأسية         

  .لطبيعة مصادر المعلومات المراد تحويلها إلى الشكل الرقمي والمتمثلة في الكتب

 حاسوب بكل ملحقاته    20موزع، إضافة إلى حوالي     كما تم توفير جهاز حاسوب      

موزعين على مقر إجراء عمليات الرقمنة حسب عدد محطات العمل،  وقاعة اإلتاحـة              

وقاعات المطالعة الخاصة بالبنات والذكور واألساتذة، وقد روعي فـي اختيـار هـذه              

الحواسيب معيار الجودة حسب مالحظتنا الشخصية على مـستوى المـشروع، علـى             

تبار أن الحواسيب من أهم التجهيزات الضرورية في إجراءات الرقمنة، فجل عمليات اع

الرقمنة تتم بواسطتها، وحتى عملية التصوير الضوئي التـي تـتم بواسـطة الماسـح               

  إضافة إلى كل هذا تـم توفير . الضوئي تتطلب حاسب الستقبال الصور الرقمية الناتجة

 وإتاحة المحتوى في بيئة شبكية، عن طريـق         برنامج تسيير آلي، إلدارة العمليات    

 Juke-boxكما تم توفير جهاز تخزين يـدعى        .متعهد خارجي له خبرة بعملية الرقمنة     

ـ       قرص ضوئي، من أجل تخزين الملفات الرقميـة         100ذو طاقة تخزينية كبيرة تقدر ب

  .الناتجة عن رقمنة المصادر المطبوعة، المتمثلة في الكتب

 المكتبة االفتراضية فقد تم تخصيص الحواسيب والماسـحات         أما بالنسبة لمشروع  

الضوئية والموزعات على رأس األجهزة الواجـب توفيرهـا، مـع تحديـد عـددها               

  .ومواصفاتها في دفتر الشروط
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وبخصوص مدى كفاية األجهزة الموفرة على مستوى مشروع المكتبـة الرقميـة            

  :ت التاليةلجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية كانت اإلجابا

  النسبة  التكرارات   

  %50  5  كافية

  %40  4  غير كافية

  %10  1  متوسطة

  %100  10  المجموع

  الموفرةمدى كفاية األجهزة :13جدول رقم 

المكتبـة  أجمع نصف المبحوثين على أن األجهزة الموفرة على مستوى مشروع           

د، تبعا للعمليات التـي     لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية كافية من حيث العد        الرقمية  

  غير .سوف تستخدم في تنفيذها، ورصيد المكتبة الذي خطط لرقمنته في المرحلة الحالية

من هـؤالء الموظفين أقـروا بأنها غير كافية، حيث أن المشروع يتوفر %40أن  

 ةعلى  ماسح  ضوئي  وحيـد، إذ لـو توفر ماسحان لزاد معدل الرقمنة اليومي، إضاف

يتميز بطاقة تخزينية محددة، مما يعني حاجـة   Juke-boxالتخزين   جهازإلى ذلك فإن

المشروع إلى أجهزة تخزين إضافية كلما تقدم تنفيذ المشروع، كما أن المشروع مقتصر        

على رقمنة الكتب فقط في المرحلة الحالية، وإذا ما تم توسيع المشروع إلـى مـصادر        

  .ال تفي بالغرض معلومات أخرى فإن األجهزة المتوفرة حاليا 

 في تنفيذ إجـراءات الرقمنـة، وفيمـا يخـص         ا ضروري ا البرمجيات عنصر  تعد

مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية الذي انطلق فـي عمليـة              

  :الرقمنة تم توفير ما يلي من البرمجيات

  النسبة  التكرارات   

   100%  10  برامج معالجة الصور

  /  /  لمعلومات الرقميةبرامج إدارة ا

ــى   ــضوئي عل ــرف ال ــرامج التع   /  /ب
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 OCRالحروف

 %100 10  المجموع

   البرمجيات الموفرة على مستوى المشروع:14جدول رقم 

على مجموعة من البرمجيات التي تسهل تأديـة  يات وإجراءات الرقمنة  تعتمد عمل 

مجيـة معالجـة    ، وقد وظف مشروع المكتبة الرقمية للجامعة اإلسـالمية بر         الوظائف

، وذلك في مرحلة المعالجة على اعتبار أن ثمنها في متناول الجميـع             phtoshopالصور  

وهي متوفرة، بينما افتقر المشروع لكل من برامج إدارة المعلومات الرقمية، وبـرامج             

التعرف الضوئي على الحروف، بسبب ارتفاع ثمنها وعدم قدرة ميزانية المشروع على            

  .توفيرها

دول أسفل طريقة تعيين الموظفين بمشروع المكتبة الرقميـة لجامعـة           يوضح الج 

  :األمير عبد القادر اإلسالمية

  النسبة  التكرارات   

  %30  3  عن طريق التوظيف الخارجي

  %70  7   ضمن إطارات المكتبةنعن طريق التعيين المباشر م

  %100  10  المجموع

  طريقة تعين الموظفين في المشروع:15جدول رقم

 موظفين، تمت   10سبة للعنصر البشري الموظف في المشروع، فقد تمثل في          بالن

منهم، وشمل هذا التوظيف    % 30عملية توظيفهم عن طريق التوظيف الخارجي لنسبة        

إطارات مختصة غير متواجدة ضمن موظفي المكتبة،  نخص بالذكر تخصص اإلعالم            

  .اآللي

ـ      ظفين مـن ضـمن إطـارات       من المو % 70بينما تمت عملية التعيين المباشر ل

المكتبة، حيث تم اختيار أصحاب الخبرة والدراية الكافية برصيد المكتبـة واحتياجـات       

  .مستفيديها
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ومن المالحظ على عملية التوظيف ضمن المشروع أنها لـم تخـضع لمعـايير              

 الفعلي، حيث كان التعيين غير مدروس، خاصة فيما يتعلق باإلطارات التي تم             جاالحتيا

من موظفي المكتبة، إذ تم تعيين موظفين أصحاب شهادات مهنية في المشروع،            تعيينها  

 .في حين المشروع بحاجة إلى كفاءات مؤهلة تأهيال علميا كبيرا

 فـإن   نـسانية اإلوأما بخصوص مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعيـة         

  . اإلعالن عن المناقصةالمشروع سيوكل تنفيذه إلى متعهد خارجي بعد

  :إن الموظفين بالمشروع تم توزيع المهام عليهم كاآلتي

  النسبة  التكرارات   

  %33.33  5    االختیار                

  %13.33  2  التصوير الضوئي

  %6.66  1  الفهرسة

  %13.33  2  المعالجة

  %13.33  2  التكشيف

  %20  3  التخزين والمراقبة

  %100  15  المجموع

  للموظفين في إطار المشروعالمهام المسندة :16جدول رقم 

  : كالتالي في المشروعتمت عملية توزيع المهام على الموظفين

 لعملية االختيار شكلوا لجنة االختيار، كون العملية        تم تخصيص خمسة موظفين   -

جدا، حيث يتم بموجبها تفضيل مصادر معلومات على أخرى حسب عدة معايير،             مهمة

  .الذين لديهم دراية كافية برصيد المكتبة بذلك تحتاج إلى خبرة الموظفين يفه

في حين خصص موظفين لعملية التصوير الضوئي كون العملية لها آثار جانبية            -

على الموظف، بسبب األشعة الصادرة من الماسح الضوئي، حيث يتم العمل بالتناوب،            

  .في حين كان من المفروض تخصيص عدد أكبر لهذه العملية نظرا آلثارها الجانبية
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أما عملية الفهرسة فقد خصص لها موظف واحد ، كونها ال تتطلب الكثير مـن               -

  .الجهد

بينما خصص موظفين للمعالجة من أجل تحقيق أقصى قدر من الجودة للملفـات    -

  .الرقمية الناتجة

أما عملية التكشيف فقد خصص لها موظفان، واحـد كلـف بتحديـد الكلمـات               -

خال قوائم المحتويات، في حين تحتاج العملية إلـى   المفتاحية وإدخالها، والثاني كلف بإد    

  .   عدد أكبر نظرا لدقتها

 كـون   ، ثالث مـوظفين   ينفذهالتأتي في األخير عملية التخزين والمراقبة التي        -

 منهـا    التالفـة  ، وتحديد  إذ يتم على مستواها مراقبة الملفات      ، ودقيقة االعملية مهمة جد  

لملفات السليمة تخزينا نهائيا في قاعدة بيانات       ن ا يوتخز،  إرجاعها ألول محطة بالعمل   و

  .المكتبة الرقمية على مستوى أجهزة التخزين

وقد تم طرح سؤال على الموظفين بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبـد             

القادر اإلسالمية حول مدى تعترضهم لصعوبات في أدائهم لمهامهم ضمن المـشروع،            

  :فكانت اإلجابات كالتالي

  النسبة  تكراراتال   

  %100  10  نعم

  /  /  ال

  %100  10  المجموع

  مدى تعرض الموظفين لصعوبات في أدائهم ألعمالهم:17جدول رقم 

علـى تعرضـهم لمـشاكل      % 100أجمع أفراد عينة الدراسة المبحوثين بنـسبة        

، وبالتـالي  عمل الموظفوصعوبات في أدائهم ألعمالهم، األمر الذي يحد من مردودية        

  .قدم في تنفيذ المشروعبطئ الت

تنوعت الصعوبات التي تعترض الموظفين في أدائهم ألعمالهم وذلك ما يوضحه           

  :الجدول التالي
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  النسبة  التكرارات   

  %90  9  تقنية 

  %10  1  فنية

  /  /  إدارية 

 %100 10  المجموع

   التي تعترض الموظفين في المشروعالصعوباتنوع : 18جدول رقم 

فين بالمشروع عدة مشاكل أثناء قيامهم بأداء مختلف العمليات         يواجه العمال الموظ  

 من الموظفين %90كما ذكرنا سابقا، وأهم هذه المشاكل هي المشاكل التقنية حسب نسبة          

من هؤالء الموظفين هم من تخـصص اإلعـالم اآللـي، إذ            %70المبحوثين، رغم أن    

ـ            سيعك سبة ألصـحاب    هذا األمر ضعف تأهيلهم في مجال الرقمنـة، خـصوصا بالن

الشهادات المهنية، حيث أن أغلب برامج التكوين في مجال اإلعالم اآللي ال تولي مجال              

الرقمنة االهتمام الكافي سواء على مستوى التكوين األكاديمي أو المهني، األمر الـذي             

ينعكس سلبا على المتخصص أثناء توليه مهام من هذا النوع، إضافة إلى ذلك انعـدام               

  .ريبية في المجال على مستوى المشروعالدورات التد

ـ            ، ةبينما قلت نسبة المشاكل الفنية وانعدمت المشاكل اإلدارية حسب عينة الدراس

في حين سجلنا من خالل مالحظتنا الشخصية بعض المشاكل الفنية على مستوى عملية             

  .الفهرسة والتكشيف، ومرجع ذلك قلة تخصص المكتبات والمعلومات ضمن المشروع

  :تدريب الموظفين حصلنا على البيانات التاليةقضية لق بع يتوفيما

  النسبة  التكرارات   

  /  /  نعم

  %100  10  ال

  %100  10  المجموع

  لموظفين تدريبا في إطار المشروع مدى تلقي ا:19جدول رقم 
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 إنلذلك ف  تنفيذ مشاريع المكتبات الرقمية،      عناصرأهم  تعتبر الموارد البشرية من     

إذ عليهـا   ،  تقع على عاتق المكتبة صـاحبة المـشروع       ؤالء الموظفين    ه عملية تدريب 

التطبيقات التكنولوجية الحديثـة     و  على مهارات التعامل مع األنظمة     اتدريب العاملين به  

فالتحول الرقمي للمكتبة ال ينجح بـدون تواجـد إطـارات مؤهلـة          الرقمنة،  في مجال   

  .التكنولوجيات الرقمية ول الرقمنةالمستجدات في مجا و مواكبة لكل التغيرات،ومدربة

 يخضع موظفوه   قمية لجامعة األمير عبد القادر لم     بخصوص مشروع المكتبة الر   و

العديد من المـشاكل     رصد   األمر الذي أدى إلى   ،  ألي عملية تدريب مند بداية المشروع     

 ضمن المـشروع، كمـاال      عمالهمألن في أدائهم    اعترضت الموظفي   والفنية التي  التقنية

  .فر المكتبة على أي تخطيط إلقامة دورات تدريبية مستقبالتتو

أما مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية فقد خـص قـضية            

 حيث أفردت لها حصة كاملة من دفتر الشروط بعنـوان التـدريب             ،التدريب باالهتمام 

نية بالمشروع وهـي    والوثائق، ويخص هذا التدريب الموظفين بالمكتبات الجامعية المع       

 موظف، ويهدف هذا التدريب إلى تأهيلهم من أجل         500 مكتبة، والتي تضم حوالي      21

  .ضمان حسن التسيير واالستغالل لنظام المكتبة مستقبال

ü  المحورنتائج:  

  :يلقد توصلنا من خالل هذا المحور إلى مجموعة من النتائج تمثلت فيما يل

 المكتبات الرقمية، كونه يضبط المـشاريع       يعد التخطيط من أهم متطلبات إنشاء     -

  .وينظم تنفيذها

تحتاج مشاريع المكتبة الرقمية إلى توفر مجموعة من الوسـائل والتجهيـزات            -

  .التكنولوجية، الضرورية في تنفيذ مختلف عمليات وإجراءات الرقمنة

 أساسيا في إنشاء مـشاريع المكتبـات   يعد العنصر البشري المؤهل علميا عامال -

  .قمية وتنفيذهاالر

إلقامة مشروع مكتبة رقمية البد من توفير دعم مالي كـاف، يـضمن تـوفير               -

  .مختلف متطلباته، واستمرار عملية تنفيذه
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  .شبكات المعلومات بيئة ضرورية إلنشاء واستغالل المكتبات الرقمية-

ضبط األمور القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق التأليف متطلب أساسـي        -

  .في إطالق مشروع مكتبة رقمية

تعد الحواسيب والماسحات الضوئية ووسائط التخزين من أهم األجهزة المـوفرة        -

  .على مستوى مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية

تم تخصيص الحواسيب والموزعات والماسحات الضوئية على رأس األجهـزة          -

  .ع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانيةالتي ينبغي توفيرها ضمن مشرو

 لجامعة األمير عبـد     المكتبة الرقمية عدد األجهزة الموفرة على مستوى مشروع       -

  .القادر اإلسالمية كاف للمرحلة الحالية

نقص كبير في البرمجيات الضرورية لعملية الرقمنة علـى مـستوى مـشروع        -

 القادر، خاصة فيمـا يتعلـق ببرمجيـات التعـرف       ية لجامعة األمير عبد   الرقمالمكتبة  

  .، وبرامج إدارة المعلومات الرقميةOCRالحروفالضوئي على 

 لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية نقصا فـي         المكتبة الرقمية يعرف مشروع   -

من الموظفين بالمـشروع هـم أصـحاب        % 40اإلطارات البشرية المؤهلة، حيث أن      

  .شهادات مهنية

مكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية سيوكل تنفيـذه إلـى          مشروع ال -

متعهد خارجي بعد اإلعالن عن المناقصة من طرف وزارة التعليم العـالي والبحـث              

   .العلمي

تعترض الموظفين بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية          -

 ضعف التأهيل العلمي، وانعـدام الـدورات        مجموعة من المشاكل التقنية والفنية نتيجة     

  .التدريبية على مستوى المشروع منذ انطالقه

  : محور سيرورة المشروع وإجراءات الرقمنة2-3

تعد الرقمنة أساس اقامة مشاريع المكتبات الرقمية، إذ بفضلها يتم تحويل أوعيـة             

ة بعـدة مراحـل،     المعلومات من طبيعتها الورقية إلى الشكل الرقمي، وتمر هذه العملي         
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وتتطلب تطبيق معايير وتقنيات كثيرة، ويعد هذا المحور محاولة جادة للتعـرف علـى              

 لجامعة األميـر عبـد   المكتبة الرقميةأساليب الرقمنة والحفظ الرقمي المطبقة بمشروع  

 .القادر اإلسالمية بإعتباره المشروع الذي دخل حيز التطبيق والتنفيذ

 مصادر المعلومات التي تخضع لعملية الرقمنة ضمن        وفي البداية تم التعرف على    

  :المشروع كما هو مبين من خالل الجدول التالي

  المعلومات التي تخضع للرقمنةأوعية :20قم جدول ر

لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية نحـو رقمنـة         اتجه مشروع المكتبة الرقمية     

الكتب في مراحله الحالية، حيث خصت الكتب باألولوية باعتبارهـا أكثـر مـصادر              

المعلومات طلبا في المكتبة، نتيجة تخصص المكتبة في العلوم اإلسـالمية، حيـث أن              

أغلب مراجع هذا التخصص هي عبارة عن كتب ومجلدات، بينما لم تحـض مـصادر        

  :المعلومات األخرى باالهتمام وهذا راجع لعدة أسباب

تخصيص المكتبة الكتب للرقمنة كمرحلة أولى في المشروع، تليها فيمـا بعـد             -

  .رقمنة المصادر األخرى كالدوريات العلمية والمخطوطات والقواميس والمعاجم

موارد المالية واألجهزة الموفرة ضمن المشروع، ال تكفـي لرقمنـة جميـع             ال-

 . مصادر المعلومات بالمكتبة

  النسبة  التكرارات   

  %100  10  الكتب

  /  /  الدوريات العلمية

  /  /  القواميس والمعاجم

  /  /  المخطوطات

  /  /  المواد السمعية البصرية 

  /  /  الخرائط والصور

 %100 10  المجموع
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إن المشروع يقتصر على رقمنة الكتب فقط، وال تملك المكتبة أي اشـتراك فـي               

 ال يتوفر المشروع علـى سياسـة تنميـة          اقواعد معلومات نصية أو بيبلوغرافية، كم     

  . ن مخططاته المستقبليةمقتنيات رقمية حاليا أو ضم

إن الكتب التي تخضع لعملية الرقمنة ضمن المشروع يتم اختيارها وفق عدة أسس 

  :أهمها مايلي

  النسبة  التكرارات   

  /  /  التقادم

  %28.12  9  التخصص

  %21.87  7  وعاء الوثيقة

  %21.87  7  كثرة الطلب

  %28.12  9  المصادر ذات النسخة الواحدة

  /  /  سقوط حقوق التأليف

  /  /   واألجهزة الالزمة للرقمنةتتوفر البرمجيا

 %100 32  المجموع

  للرقمنةرالمصادأسس اختيار :21جدول رقم 

لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية على مجموعة       المكتبة الرقمية   اعتمد مشروع   

من األسس في اختيار الوثائق للرقمنة، حيث جاء التخصص والوثـائق ذات النـسخة              

 دة في صدارة األسس المعتمدة في االختيار، ومرجع ذلك كون المكتبة متخصصة الواح

في العلوم اإلسالمية، لذلك أعطت األولوية لتخصـصها العلمـي علـى بـاقي              

التخصصات األخرى، وضمن هذا األساس تم اختيار المصادر ذات النسخة الواحدة من            

لة النسخة الواحدة المطلوبـة     أجل توفير نسخ كثيرة منها لإلطالع، والقضاء على مشك        

  .من طرف عدد كبير من المستفيدين

 تم اختيار الكتب التي تشهد طلبـا        ذكما تم مراعاة عنصر كثرة طلب المصدر، إ       

  .كثيرا من طرف المستفيدين وتخصيصها باألولوية في الرقمنة
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إضافة إلى ذلك أخذت لجنة االختيار وعاء الوثيقة كأساس لالختيار، حيـث تـم              

  . ار الكتب على باقي أوعية المعلومات األخرىاختي

  :بينما لم يتم مراعاة عدة أسس في االختيار تمثلت فيمايلي

حيث لم تعنى الوثائق المتقادمة باالختيار، رغم أنه كان ينبغي أخد هـذا             :التقادم-

األساس باالهتمام إلنقاذ األوعية المهددة بالتآكل والتلف، ولتحقيق هدف أساسـي مـن             

  . الرقمنة المتمثل في الصيانة والحفظأهداف

لم يؤخذ هذا العامل أيضا بعين االعتبار، في حين بـدأت           :سقوط حقوق التأليف  -

  .معظم المشروعات العالمية برقمنة المصادر التراثية التي سقطت عنها حقوق المؤلف

تم إلغاء هذا األساس نظـرا لكـون        : للرقمنة الالزمة توفر البرمجيات واألجهزة  -

شروع يقوم برقمنة الكتب فقط، وال توجد أي مصادر معلومات أخرى تتطلب أجهزة             الم

 .وبرمجيات خاصة

   أما بخصوص إجراءات الرقمنة المتبعة بمشروع المكتبـة الرقميـة لجامعـة            

  :األمير عبد القادر اإلسالمية فكانت كما يلي

  النسبة  التكرارات   

  %22.72  10  اختيار المصادر

  /  /  لميتاداتاإنشاء تسجيلة ا

  %22.72  10  المسح الضوئي

  %22.72  10  المعالجة وضبط الجودة

  /  /  التعرف الضوئي على الحروف

  %22.72  10  االختزان الرقمي

  %9.09  4  اإلتاحة

  %100  44  المجموع

  اإلجراءات والعمليات المتبعة في الرقمنة:22جدول رقم 
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 المصادر التي سيتم تحويلها إلـى  ترتبط نماذج تدفق عمليات الرقمنة بنوعية      

لكن هناك بعض   ،   مما يعني اختالف هذه العمليات من مشروع إلى آخر         ،الشكل الرقمي 

م ذكرهـا   تالتي   و العمليات الثابتة في كل مشاريع الرقمنة مهما اختلف الوعاء المرقمن         

  .في الجدول أعاله

ر الـذي دخـل حيـز       فبالنسبة لمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القاد       

التطبيق، نالحظ عليه أنه اتبع بعض العمليات وأهمل أخرى، حيث انطلـق المـشروع            

 باختيار المصادر للرقمنة، إذ أن المشروع ال يرقمن كل المصادر، وقد خص الكتـب              

فقط بالرقمنة لحد اآلن، وهذه الكتب يراعى فـي اختيارهـا عـدة أسـس ومعـايير                 

  .واحدةكالتخصص والكتب ذات النسخة ال

تلي هذه العملية عملية المسح الضوئي، وهي العملية األساسية والجوهريـة فـي             

 ماسح ضوئي رأسي خاص بالكتب، وينـتج عنهـا          باستخدامالمشروع ككل، حيث تتم     

 الخاصـة بالمعالجـة     ، ترسل هذه الملفات إلى المحطة الموالية      BMPملفات من نوع    

مـن أجـل    photoshopلجة الصور وضبط الجودة، عن طريق استخدام برمجية معا

  .تنقيح وتعديل الصور،  وإزالة العيوب والتشوهات المسجلة على مستواها

،  Juke-boxبعدها تأتي عملية االختزان الرقمي التي تتم على مـستوى جهـاز             

 بإعتباره أحـسن شـكل     PDFحيث يتم حفظ الملفات الرقمية الناتجة على شكل ملفات          

 وهذه العملية تخص الكتب المرقمنة فقط، حيـث ال يوجـد            ،للتخزين من ناحية الحجم   

 تقتنى في    رقميا على مستوى المشروع، ألن هذه المصادر ال        ةاختزان للمصادر المنتج  

  .األصل

وتعد عملية اإلتاحة النتيجة النهائية للعمليات السابقة، حيث يوفر نظـام المكتبـة             

قاعات المطالعة الخاصة باألساتذة    الرقمية إتاحة مصادر المكتبة المرقمنة على مستوى        

  .والطلبة والطالبات من خالل العديد من الحواسيب

  :بينما شهد المشروع غياب عمليتين أساسيتين وهما
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للمصادر الرقمية حيث لم تطبق أيا من معايير الميتاداتا : الميتاداتا إنشاء تسجيلة-

 بواسطة ةلية بواسطة الفهرسفي ضبط المواد الرقمية بيبلوغرافيا، وتم تعويض هذه العم   

 العالميـة  األمر الذي يعكس عدم اهتمام المشروع بالمعايير         ، للفهرسة AFNORقواعد

  .المطبقة في تنظيم المجموعات الرقمية

  عدم توفر  ب بسب وهذا :إضافة إلى غياب عملية التعرف الضوئي على الحروف       -

 أن هـذه العمليـة    مرتفع الثمن، حيث  OCRبرنامج التعرف الضوئي على الحروف

 استبدلت بعملية   دتسمح بالتعامل مع الصورة كنص يمكن التعديل فيه والبحث داخله، وق          

  . التكشيف

للرقمنة أشكال عديدة ومتنوعة، وللتعرف على شكل الرقمنة المستعمل بمـشروع           

 لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية تم طرح سؤال بخصوصه وكانـت            المكتبة الرقمية 

  :ت كالتالياإلجابا

  النسبة  التكرارات   

  Mode image   10  100%الرقمنة في شكل صورة

  /  /  Mode texteالرقمنة في شكل نص 

  /  /  Mode vectorielالرقمنة في شكل اتجاهي 

 %100 10  المجموع

  شكل الرقمنة المختار:23جدول رقم 

 األجهزة و لوسائل بمشاريع المكتبات الرقمية تبعا ل      المعتمدة تختلف أشكال الرقمنة  

 تـم   ،بمشروع المكتبة الرقمية للجامعة اإلسالمية محل الدراسة      ، و المتوفرةواإلمكانيات  

 لكونه الحل الوحيد فـي ظـل غيـاب    Mode imageالرقمنة في شكل صورةاعتماد 

، التي تتعرف على الـصورة الرقميـة        OCRبرمجية التعرف الضوئي على الحروف      

كن البحث داخله، والتغيير في محتواه، وكأنه تم إدخاله         وتتعامل معها على أنها نص يم     

   .يدويا
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عمال المعايير  إن المواد الرقمية الناتجة عن عملية الرقمنة بحاجة إلى التنظيم باست          

للتعـرف علـى مـدى      قد طرحنا السؤال التالي     ، و الموضوعة خصيصا لهذا الغرض   

ر اإلسالمية معايير الميتاداتـا      لجامعة األمير عبد القاد    المكتبة الرقمية توظيف مشروع   

  :الرقمية بيبلوغرافيا فكانت اإلجابات كالتاليفي ضبط المواد 

  النسبة  التكرارات  

  /  /  نعم

  %100  10  ال

  %100  10  المجموع

مدى تطبيق معايير الميتاداتا فـي ضـبط المعلومـات الرقميـة            :24جدول رقم   

  بيبلوغرافيا

والتعميم، لموائمة ام ضروري لضمان قابلية اإن استخدام المعايير في إنشاء أي نظ

 تتطلب مراعاة المعايير المعروفة في هذا المجال، سواء         وعملية إنشاء المكتبات الرقمية   

عند إنشاء الملفات الرقمية أو إتاحتها، حيث أن المعلومات يسهل انتقالها وتبادلها إذا ما              

 ونخص بالذكر هنـا مـا يتعلـق         تم تنظيمها وإعدادها باستخدام المعايير بدقة وخبرة،      

بضبطها وتنظيمها بيبلوغرافيا، وذلك يكون عن طريق توظيف معايير الميتاداتا التـي            

تضاعف من فرص محركات البحث في الوصول إلى المعلومات ضمن شبكة االنترنت            

  .والعثور عليها

م وبخصوص مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، فإنه ل          

من الموظفين المبحوثين، إذ % 100يطبق أيا من معايير الميتاداتا، وذلك ما أكدته نسبة 

للفهرسة في ضــبط المــصادر الرقميـة    AFNOR  يعتمد المشروع على قواعد 

تحقيق أفضل سبل لإلفادة من المـشروع، فـي       بيبلوغرافيا، وهذا األمر سوف يحد من     

   .  حالة إتاحته على الخط

 مكتبة رقمية يعتمد على قواعـد المعلومـات كمـصدر أساسـي             إن أي مشروع  

 في إطـار قواعـد      للمعلومات على مستواها، إذ يتم تخزين المعلومات الرقمية الناتجة        
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معلومات، شريطة إعدادها بطريقة تسمح باسترجاع المعلومات على مستواها بسهولة،          

 مير عبد القادر اإلسـالمية     لجامعة األ  المكتبة الرقمية مشروع  وبالنسبة لقاعدة معلومات    

  :فإنها تتيح طرق البحث التالية

  النسبة  التكرارات  

  %18.91  7  البحث البوليني

  %27.02  10  البحث بالعنوان

  %27.02  10  البحث بالمؤلف

  %27.02  10  البحث بالكلمات المفتاحية

  /  /  البحث داخل النصوص

 %100 10  المجموع

   على مستوى قاعدة البياناتطرق البحث المتاحة:25جدول رقم 

 تـتم   ية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية     الرقملمشروع المكتبة   عملية اإلتاحة    

مكتبة من خالل شبكة محلية تربط الحواسيب الطرفية بمستودع المصادر العلى مستوى   

، ورغم أن المشروع ال يعرف إتاحة علـى شـبكة االنترنـت، إال أن قاعـدة                 الرقمية

  : المشروع تتيح طرق متعددة للبحث وأهم هذه الطرقمعلومات

  ).و،أو،ماعدا(باستعمال معامالت البحث البوليني : البحث البوليني-

  .عن طريق إدخال أسماء المؤلفين:البحث بالمؤلف -

  .عن طريق إدخال عنوان الكتب المرقمنة:البحث بالعنوان-

حـددة تخـص موضـوع    البحث بالكلمات المفتاحية وذلك باستعمال واصفات م     -

  .البحث، ويتم البحث بهذه الواصفات انطالقا من قوائم محتويات الكتب المرقمنة

في حين لم تتوفر طريقة البحث داخل النص، كون المصادر الرقميـة المتعامـل              

  .معها عبارة عن صور رقمية، في غياب برمجية التعرف الضوئي على الحروف
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لمشروع عدم توفر موقـع الكترونـي        ومن المالحظات المسجلة على مستوى ا     

  . للمكتبة، حيث لها رابط تشعبي على مستوى موقع الجامعة فقط

ü  المحورنتائج: 

  :توصلنا من خالل هذا المحور إلى النتائج التالية

لجامعة األمير عبد القادر نحو رقمنة الكتب فقـط،         اتجه مشروع المكتبة الرقمية     -

  .دون باقي المصادر األخرى

ص الجامعة اإلسالمية كأســاس الختيـار مـصادر المعلومـات           تغلب تخص -

للرقمـنة على باقي األسس األخرى، نظرا لكون الجامعـة متخصـصة فـي العلـوم               

  .اإلسالمية

تم تخصيص الكتب ذات النسخة الواحدة، والتي تعرف كثرة في الطلب بأولوية             -

  .الرقمنة

  .ذي سوف يرقمنلم تحض الوثائق المتقادمة باإلختيار ضمن الرصيد ال-

تعد عملية اإلختيار أول عملية ضمن إجراءات الرقمنة المتبعة بمشروع المكتبة           -

  .الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية

 عملية المسح الضوئي بمشروع المكتبة الرقمية لجامعة األميـر عبـد القـادر              -

  .photos hopجية  ، يتم معالجتها بواسطة برمBMPاإلسالمية تنتج ملفات من نوع 

 AFNORتتم عملية ضبط المصادر الرقميـة بيبلوغرافيـا بواسـطة قواعـد             -

  .للفهرسة

عملية االختزان الرقمي للملفات الرقمية الناتجة تكون علـى مـستوى جهـاز             -

نظرا لمزايا هذا الشكل من حيـث        PDFحيث تخزن في شكل     ،    Juke-boxالتخزين  

  .الحجم واإلتاحة

جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية فقط، من        صورة على مكتبة  عملية اإلتاحة مق  -

  .خالل مجموعة من الحواسيب الموزعة على قاعات المطالعة بالمكتبة
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تشهد اجراءات الرقمنة بمشروع المكتبة الرقمية غياب عملية التعرف الـضوئي           -

  .OCRعلى الحروف، بسبب عدم توفر برمجية التعرف الضوئي على الحروف

 مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية على الرقمنة           يعتمد-

 في ظل غياب برمجيـة التعـرف الـضوئي علـى     Mode Imageفي شكل صورة 

  .OCRالحروف

مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية ال يطبق أيـا مـن              -

  .معايير الميتاداتا

مية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية طرق متعـددة         يتيح مشروع المكتبة الرق   -

للبحث في المحتويات الرقمية، باستخدام معامالت البحث البوليني، وعن طريق البحـث   

بالمؤلف، والبحث بالعنوان والكلمات المفتاحية، عدا عملية البحث داخل النصوص كون           

  .تعامل معها عبارة عن صورمالملفات ال

  :مشاريع وآفاقها محور مشاكل ال2-4

تعترض مشاريع المكتبات الرقمية العديد من المشاكل بسبب دقة وكثرة متطلباتها،           

وتختلف هذه المشاكل من مشروع آلخر تبعا لعدة عوامل، ومن أبرز المـشاكل التـي               

تعترضها هي مشكلة الملكية الفكرية الخاصة بمصادر المعلومات المرقمنة والرقميـة،           

ر سوف نقوم برصد أهم المشاكل التي يعاني منها المـشروعين           ومن خالل هذا المحو   

  .محل الدراسة

يعاني مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبـد القـادر اإلسـالمية مـن              إذ  

  :مجموعة من المشاكل كما هي موضحة من خالل الجدول التالي
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  النسبة  التكرارات   

  %30  6  مالية

  %20  4  فنية

  %45  9  قانونية

  %5  1  ظيميةتن

  %100  20  المجموع

  المشاكل التي تعترض المشاريع محل الدراسة:26جدول رقم 

  : مشاكل أهمهاةتعترض مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر عد

مشاكل مالية نتيجة ارتفاع تكاليف إنشاء المكتبات الرقميـة وتطويرهـا، حيـث             

ى مدى توفر التجهيزات الالزمة من حواسيب       يتوقف إنشاء هذا النوع من المكتبات عل      

وملحقاتها المختلفة، وأجهزة التخزين وأجهزة التصوير خاصة الماسـحات الـضوئية           

 إليهـا   المشروعالمرتفعة الثمن، هذا باإلضافة إلى مجموعة من البرمجيات التي يفتقر           

كلمـا تـم     بحاجة إلى التزويد بأجهزة إضافية       المشروع أن   ابسبب ارتفـاع ثمنها، كم   

 ستمتلئ مساحته التخزينية في مراحل الحقة       Juke-boxالتقدم في العمل، فمثال جهاز      

إذا المشروع بحاجة إلى .من تقدم المشروع، وبالتالي يتطلب المشروع جهاز آخر وهكذا      

  .دعم مالي كاف ومستمر لتنفيذه واستغالله

 فيما يتعلـق    إضافة إلى هذا المشكل هناك مشاكل فنية تعترض المشروع، خاصة         

بعملية الفهرسة والتكشيف، نتيجة نقص تخصص المكتبات ضمن اإلطارات البـشرية           

الموظفة بالمشرع، إضافة إلى عدم تطبيق معـايير الـضبط البيبلـوغرافي الخاصـة              

بالمشروع، األمر الذي يوقع المـشروع فـي الكثيـر مـن            " ميتاداتا"باألوعية الرقمية   

  . ما تمت إتاحته على الخطالخاصة باإلسترجاع إذاالمشاكل 

 القانوني الذي عبـرت عنـه عينـة         ل مشكل يعترض المشروع هو المشك     أهمو

 حيث يتطلب المشروع تحصيل الموافقات من أصحاب األعمـال         ،%45الدراسة بنسبة   

لبات من أصحاب الحقوق، خاصة     الفكرية المرقمنة من أجل إتاحتها دون مشاكل ومطا       
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يث كان من األفضل اإلنطالق برقمنة المصادر المتقادمـة  ح. انطلق برقمنة الكتب وأنه  

التي سقطت عنها حقوق الملكية الفكرية، والمصادر التي تملكها المكتبة كالمخطوطات           

لتجنب هذا المشكل، ثم التحضير لرقمنة الكتب عن طريق تحـصيل الموافقـات مـن               

  .أصحابها

ية واإلنـسانية، فإنـه     أما بخصوص مشروع المكتبة اإلفتراضية للعلوم االجتماع      

  1:يعاني من مجموعة من المشاكل أهمها

  . بين المكتبات الجامعية المعنية بالمشروعمعلوماتغياب شبكة -    

  . مرحلة التخطيط والتأسيس التي أخذت الكثير من الوقت-    

المكتبـة  مـشروع    ب مدى مراعاة حقوق التأليف والملكية الفكرية     بأما فيما يتعلق    

  :، فكانت البيانات التاليةامعة األمير عبد القادر اإلسالمية لجالرقمية

  النسبة  التكرارات  

 / /  نعم

  %100  10  ال

  %100  10  المجموع

  .مدى مراعاة حقوق التأليف والملكية الفكرية:27جدول رقم 

 الرقمية والمرقمنة مشكلة الملكيـة      تمن المشكالت التي أثارتها مصادر المعلوما     

إتاحتها  و  أن رقمنة المكتبة لمصادرها المطبوعة     ثالتأليف الرقمية، حي  حقوق   و الفكرية

ل الفكري، ويكون ذلك بإبرام عقـد معـه         م بالموافقة من صاحب الع    ا خاص اتتطلب إذن 

على أن تدفع المكتبة له مقابل مـادي لقـاء هـذا         ،يسمح بموجبه برقمنة عمله الفكري    

 ربحـا ماديـا مـن وراء إتاحـة          االستعمال، خصوصا وأن المكتبات الرقمية ستحقق     

  .مصادرها على الخط
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ومشروع المكتبة الرقمية للجامعة اإلسالمية محل الدراسة لم يقم بمراعـاة هـذه             

 انطلق المشروع برقمنة مصادر المكتبة والمتمثلة في الكتب دون تحصيل ثالقضية، حي

تكاليفهـا  الموافقات من أصحاب الملكية الفكرية، بسبب صعوبة العمليـة ومـشقتها و           

  . الذي سوف يعرض المشروع لعوائق كثيرة بخصوص عملية اإلتاحةرالضخمة، األم

واإلنسانية لم يتم بعد    بخصوص مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية       و 

التطرق لقضية حقوق التأليف والملكية الفكرية في الخطة الموضوعة لحد اآلن، لكـن             

  .ر متوقع البد من أخذ التدابير الالزمة بشأنهإعتراض هذه المشكلة للمشروع أم

كما تساءلنا عن مصير مشروع المكتبة الرقمية لجامعـة األميـر عبـد القـادر               

  :اإلسالمية في ظل عدم مراعاته لقضية الملكية الفكرية، وحصلنا على اإلجابات التالية

  النسبة  التكرارات   

 /  /       اإلفادة منه تبقى مقصورة على المكتبة فقط      

  %50  10  اإلتاحة ستكون على الشبكة المحلية للجامعة فقط

  Internet  10  50% لن يتاح أبدا على الشبكة العالمية 

  %100 20  المجموع

   في ظل مشكلة الملكية الفكريةمصير المشروع: 28جدول رقم 

ية وتحقيق  تعد مشكلة الملكية الفكرية عائقا كبيرا أمام تقدم مشاريع المكتبات الرقم          

 ا والمتاحـة علـى الخـط    قامت جل المشاريع الرائدة عالميكاإلفادة منها، لذلا و أهدافه

جرس الذي قضى مكتب حقوق      وعلى رأسها مشروع مكتبة الكون     ،بمراعاة هذه القضية  

 في التحضير للمشروع، عن طريق تحـصيل الموافقـات مـن             ثالث سنوات  النشر به 

، إضافة إلى استعمال وسيلة اإليداع مع       المشروع أصحاب األعمال التي سوف يرقمنها    

ومشروع المكتبة الرقميـة لجامعـة      . ست جامعات وافقت على إرسال أعمالها الفكرية      

األمير عبد القادر اإلسالمية سوف يبقى حبيس اإلتاحة على مستوى الـشبكة المحليـة              

 الدراسـة،   الخاصة بالجامعة، ولن يتاح أبدا على شبكة االنترنت حسب إجماع عينـة           

  . مشكلة الملكية الفكرية لم تسوى بعدتمادام
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  :وبخصوص مدى التفكير في حل للمشكلة القانونية حصلنا على البيانات التالية

  النسبة  التكرارات   

  /  /  نعم

  %100  10  ال

  %100  10  المجموع

  مدى التفكير في حل المشكلة القانونية للمشروع:29جدول رقم 

فكرية وحقوق التأليف من أكبر المشاكل التي تعترض مشاريع         إن مشكلة الملكية ال   

على كل مـشروع مكتبـة      فإن  المكتبات الرقمية، وتحد من اإلفادة المثلى منها، وبذلك         

رقمية يود تحقيق النجاح ويبلغ أهدافه، أن يهتم بوضع حلول لهذه المشكلة عن طريـق               

  .كية الفكريةتراخيص االستخدام واالتفاقات الثنائية مع أصحاب المل

جمـع المبحـوثين    أأما بخصوص مشروع المكتبة الرقمية للجامعة اإلسالمية فقد         

 نتيجة صعوبة   ك وذل على أن قضية الملكية الفكرية لم يفكر في إيجاد حل لها لحد اآلن،            

 أنه يبـدو مـن      ذالعملية وتكاليفها الضخمة التي ال تستطيع ميزانية المشروع تحملها، إ         

على تراخيص من كل أصحاب الملكية الفكرية نظـرا لـضخامة           المستحيل الحصول   

ويبقـى  . أمر مكلف جدا وفي غايـة الـصعوبة والمـشقة          هرصيد المكتبة وتنوعه، إن   

المشروع يعاني من هذا المشكل على أمل أن يصدر قانون يخص قضية الملكية الفكرية     

المشروع علـى   للمصنفات الرقمية، يقضي على هذا المشكل ويفسح المجال نحو إتاحة           

  .شبكة االنترنت
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، مشاريع المكتبة الرقميـة   وفي النهاية حاولنا التعرف على أهم عنصر في نجاح          

  :فكانت إجابات أفراد العينة كالتالي

  النسبة  التكرارات  

  %22.22  10  التخطيط

  %17.77  8  العنصر البشري المؤهل

  %20  9  التجهيزات التكنولوجية الضرورية

  %17.77  8  لمناسبةالبرمجيات ا

  %22.22  10  ضبط المشاكل القانونية

  %100  45  المجموع

 العنصر األساسي في نجاح مشاريع المكتبة الرقمية:30جدول رقم

إن أي مشروع مكتبة رقمية يتوقف على مدى توفر مجموعة من المتطلبات كمـا              

ؤهـل  تم تحديدها سابقا، وقد أقرت عينة الدراسـة علـى أن العنـصر البـشري الم               

والتجهيزات الضرورية والبرمجيات المناسبة عنصر ضروري فـي إقامـة مـشاريع            

 األساسـي فـي     ر التخطيط هو العنص   ن العينة على أ   تمكتبات رقمية، في حين أجمع    

إنشاء هذه المشاريع ونجاحها،إذ أن المشروع يتخبط في مشاكل مالية وتقنية وقانونيـة             

 العلمي الجيـد الـذي ينطلـق مـن          حيث أن التخطيط  .بسبب ضعف مستوى التخطيط   

االمكانات المحلية، ويراعى جدوال زمنيا مدروسا بعنايـة كفيـل أن يـضمن نجـاح               

 .المشاريع وتقدمها

إن أهمية التخطيط لهذا النوع من المشاريع تتطلب أن تتواله هيئة عليا متخصصة             

المكتبـات   لكون   ا ال يكون بمعزل عن نظام المعلومات بالدولة، نظر        ثفي المجال، بحي  

  الرقمية لم تستحدث من عدم وإنما هي ابنة شرعـية لذلك النظام الذي وفر لـها أسباب 

 الرقمية ما هي إال مرحلة من مراحل التطور الذي          ةالنشأة وبيئة التطور، فالمكتب   

تشهده مرافق المعلومات المختلفة، وبما أن نظام المعلومات في بالدنا غيـر واضـح              

  . لهذه المكتبات يبقى بعيد المنالالمالمح فإن التخطيط
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 اإلشارة إلى أن غياب سياسة وطنية للمعلومات ببالدنا تبقي مكتباتنا           ىكما ال ننس  

  .تتخبط في جملة من المشاكل، وأي مبادرة للتطوير تبقى مجهولة المصير

  :وأخيرا تم طرح السؤال التالي من أجل تقييم المشروع ومعرفة درجة تقدمه

  سبةالن  التكرارات  

  %20  2  متوسط

  %70  7  ناجح

  %10  1  ناجح جدا

  %100  10  المجموع

  المـشروعييم ـتق:31جدول رقم

إن مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية تم تقييمه على أنه             

من موظفيه، حيث يرجعون ذلك إلى كون المشروع يشهد تقدم          % 70ناجح من طرف    

 عنـوان   8000 عنوان من ضـمن      2000 تمت رقمنة حوالي     ذمستمر منذ انطالقه، إ   

ـ     خطط لرقمنته،  ،  وهذا العـدد المخطـط رقمنتـه         1%25فالمشروع يشهد تقدم قدر ب

ويتوقع .  كتاب23281ضئيل بالمقارنة مع رصيد المكتبة من حيث الكتب الذي يقدر بـ

ـ              ة بحقـوق   أن يحقق المشروع نجاحا كبيرا إذا ما تم تخطي المشاكل الحاليـة الخاص

  . الملكية الفكرية، والميزانية الالزمة

أما مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية فإنه لم يدخل حيـز            

التطبيق والتنفيذ بعد، لكن المرحلة الحالية الخاصة بتخطيط المـشروع تـشهد تدبـدبا              

الوثائقيـة نجـاح    وتقطعا، ورغم ذلك يتوقع أعضاء اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعـالم           

  .المشروع إذا تم تدعيمه من سلطات الدولة
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ü لمحورنتائج ا  

  :توصلنا إلى النتائج التالية من خالل هذا المحور

تعترض مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسـالمية مـشاكل            -

  .مالية، بسسب ارتفاع تكاليف األجهزة والمعدات الالزمة للرقمنة

ل القانوني المتعلق بقضية الملكية الفكرية من أبرز المـشاكل التـي            يعد المشك -

تعترض مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسـالمية، إذ لـم يهـتم               

المشروع بقضية تحصيل الموافقات والتراخيص مـن أصـحاب األعمـال الفكريـة             

  .المرقمنة

قادر اإلسالمية سوف يبقى حبيس     مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد ال       -

اإلتاحة على مستوى الشبكة المحلية للجامعة، ولن يتاح أبدا على شبكة األنترنت، حتى             

  .تسوى مشكلة الملكية الفكرية لألعمال المرقمنة

مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية ال يزال فـي مرحلـة            -

  .عدم االستمرارية في العملالتخطيط، التي تعرف اإلنقطاعات و

نجاح مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية مرتبط بمدى           -

  .تخطي مشكلة الملكية الفكرية لألعمال الفكرية المرقمنة

نجاح مشاريع المكتبة الرقمية بالجزائر متوقف على مدى اعتماد التخطيط الذي           -

  .يوجه المشاريع ويضبط الممارسات

  :النتائج العامة للدراسة-3

تعد المكتبة الرقمية أحدث تكنولوجيا يعرفها قطاع المكتبات في هذا العصر، حيث            

اتجهت معظم الدول إلى إنشائها وإقامة مشاريع بخصوصها نتيجة المزايا واإلضـافات            

التي حققتها في مجال حفظ المعلومات وإتاحتها، فوضعت لها الخطط واالسـتراتيجيات            

 هذه المكتبة حولـت اهتمـام   ن لها االمكانيات والمتطلبات الالزمة إلنشائها، إ  ورصدت

  .المكتبات من الحصول على المعلومة إلى إتاحتها
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ومن خالل هذه الدراسة التي تناولت المكتبة الرقمية بالجزائر واقعها وآفاقها، تـم       

ي مجال األخذ   التوصل إلى مجموعة من النتائج أكدت في مجملها على تأخر الجزائر ف           

بتكنولوجيا المكتبات الرقمية، حيث توفر الواقع الميداني على مـشروعين فقـط فـي              

المجال، وهما مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، ومـشروع            

المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية اللذان شكال مجال الدراسة الميدانيـة،           

  :ي أبرز نتائج الدراسةوفيما يل

 توفر المتطلبات المادية والبشرية والمالية والقانونية عنصر أساسي في إقامـة            -

   .مشاريع المكتبات الرقمية

 أساسيا في إقامة مشاريع مكتبات       يعد العنصر البشري المؤهل والمدرب عامال      -

  .رقمية

ألهـداف بدقـة،     إن التخطيط العلمي الذي ينطلق من الواقع الفعلي، ويحـدد ا           -

  .ويضبط الممارسات والتطبيقات من أهم مقومات إنشاء مشاريع مكتبات رقمية

 ضعف متطلبات إقامة مشاريع مكتبات رقمية بـالجزائر، مـصدره ضـعف             -

متطلبات الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية الجزائرية، من أرصدة وميزانيات وموارد          

  .بشرية

 بتكنولوجيا المكتبات الرقمية بسبب مجموعة من       تشهد الجزائر تأخرا في األخذ    -

المشاكل التنظيمية والمالية والقانونية، حيث تتوفر الجزائر على مشروعين فقـط فـي             

المجال، وهما مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية الذي دخـل             

جتماعية واإلنسانية الذي   حيز التطبيق والتنفيذ، ومشروع المكتبة االفتراضية للعلوم اال       

  .ال يزال في مرحلة التخطيط والتأسييس

 إن عملية إنشاء مشاريع مكتبات رقمية تتطلب تخطيطا علميا مدعوما بقاعـدة             -

تنظيمية تشريعية متينة، والواقع الجزائري يشهد غياب هذه القاعدة بخصوص كل أنواع 

  .المكتبات
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عبد القادر الذي دخـل حيـز التنفيـذ          مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير       -

والتطبيق ال يوظف أيا من معايير الميتاداتا، وتنقصه البرمجيات الـضرورية لعمليـة             

  .الرقمنة، والتمويل المالي الكافي

 يعد مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية مشروعا ضـخما           -

جيد وتطبيق المعايير والممارسات العالميـة      وكبيرا، إذا ما تم تنفيذه باعتماد التخطيط ال       

  . حاليا من تدبدب عملية التخطيط، وعدم االنتظام في سير العمليفي المجال، وهو يعان

 مشكلة الملكية الفكرية من أبرز المشاكل والعوائق التي تعترض نجاح وتقـدم             -

جامعة األمير  مشاريع المكتبات الرقمية في الجزائر، حيث أن مشروع المكتبة الرقمية ل          

  .عبد القادر اإلسالمية يعاني من عدم اإلتاحة بسبب هذه المشكلة

 المشاريع القائمة تميزت بضعف مستوى التخطيط، الذي يعد أساس نجـاح أي             -

مشروع، باعتباره يحدد األهداف ويضبط الممارسات، وهي نتيجة ذلـك تتخـبط فـي              

  .مجموعة من المشاكل

ة ببالدنا بما فيها المكتبات الرقمية نـاتج عـن       إن وضعية المكتبات بصفة عام     -

  .غياب سياسة وطنية للمعلومات، التي تعد أساس وقلب أي تطور في مجال المعلومات
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  ـــمةخات

المكتبة لقد حاولنا من خالل هذا البحث إعطاء صورة عن واقع تطبيق تكنولوجيا 

 بالدنا، من خالل رصد المشاريع القائمة واستكشافها والتعرف على واقع  فيالرقمية

إنجازها وتنفيذها ومختلف الجوانب المتعلقة بها، البحث كان عبارة عن مبادرة قد تكون 

البداية واالنطالقة في مجال التفكير الجاد بقضية المكتبات الرقمية باعتبارها التكنولوجيا 

عالم، عن طريق توضيح مزايا وايجابيات هذا الشكل الحديث التي تشغل مختلف بلدان ال

 .من المكتبات

إن هذه الدراسة مكنتنا من اإلجابة عن الفرضيات التي وضعت في بدايتها حيث 

  :تأكدت لنا كل الفرضيات، ويمكن توضيح ذلك كاآلتي

عة إن عملية إنشاء المكتبات الرقمية ال تنطلق من العدم، وإنما ينبغي توفر مجمو-

من المتطلبات والمقومات الضرورية والالزمة إلنشائها، حيث تحتاج هذه المشاريع إلى 

خطة علمية مدروسة تتحدد فيها أهداف المشروع، وأساليب ووسائل التنفيذ، كما تتطلب 

توفر مجموعة من الوسائل والتجهيزات الالزمة لعملية الرقمنة، أهمها الحواسيب، 

ل التخزين، دون أن ننسى شبكات المعلومات التي تعد بيئة والماسحات الضوئية، ووسائ

اإلتاحة بالنسبة لهذه المكتبات، مع ضرورة توفر اإلطارات البشرية المؤهلة والمدربة 

الكفيلة بتنفيذ هذه المشاريع، ومراعاة القضايا القانونية المتعلقة بحقوق التأليف والملكية 

  .منالفكرية لمصادر المعلومات التي سوف ترق

إن تصورنا حول أسباب تأخر الجزائر في األخذ بتكنولوجيا المكتبات الرقمية -

تأكد لنا من خالل المشاريع محل الدراسة ونتائج الدراسة الميدانية، حيث أن ضعف 

القاعدة التشريعية بمجال المكتبات عامة ببالدنا أدت إلى ضعف مستوى الخدمة المكتبية 

كنولوجيا الحديثة عامة والمكتبات الرقمية خاصة، كما أن بمكتباتنا، وضعف أخذها بالت

ضعف المخصصات المالية لهذه المكتبات حالت دون قدرة هذه المكتبات على إقامة 

مشاريع للمكتبة الرقمية،  خاصة وأن هذه األخيرة تتطلب تمويل مالي ضخم، إضافة 

سوف تخضع للرقمنة، هذه إلى مشكلة الملكية الفكرية المتعلقة بمصادر المعلومات التي 

القضية التي تتطلب جهدا كبيرا وتكاليف مالية معتبرة لتسويتها قبل االنطالق في أي 
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والمشاريع التي أطلقت بالجزائر في مجال المكتبة الرقمية ال . مشروع من هذا النوع

 أيا من معايير نظم المكتبات الرقمية، خاصة معايير الميتاداتا الخاصة بضبط قتطب

صادر الرقمية بيبلوغرافيا، وهذا ما أكده لنا مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير الم

  .عبد القادر اإلسالمية الذي انطلقت به أعمال الرقمنة

كما تأكد لنا فعال أن قضية الملكية الفكرية من أهم العوائق والمشاكل التي -

سناه من خالل مشروع تعترض نجاح وتقدم المكتبات الرقمية بالجزائر، وهذا ما لم

 لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، الذي يعاني من عدم اإلتاحة على المكتبة الرقمية

شبكة االنترنت بسبب عدم مراعاته لقضية الملكية الفكرية بالنسبة لألعمال الفكرية 

المرقمنة، حيث كان ينبغي تحصيل موافقات وتراخيص االستخدام من طرف أصحاب 

  .لفكريةالملكية ا

إن قضية إنشاء مشاريع مكتبات رقمية ببالدنا ليس باألمر المستحيل، في ظل  -

كل الظروف التي يعرفها القطاع إذا ما تم اعتماد التخطيط العلمي في إطالق مشاريع 

من هذا النوع، باعتباره أهم عنصر في نجاحها، حيث يشير المنطق العلمي أن التخطيط    

ة من المفاهيم، ويحدد األهداف بدقة، وينطلق من اإلمكانيات الذي يتم من خالل بيئ

ويحدد مصادر التمويل، ووسائل التنفيذ واإلنجاز، ويراعي  المحلية والظروف المتوقعة،

إمكانية التطبيق على مراحل، وفق جدول زمني مدروس بعناية، كفيل بأن يضمن نجاح 

  .أي مشروع

المتوصل إليها نقدم االقتراحات التالية وفي نهاية هذا البحث ومن خالل النتائج 

على أمل أن يؤخذ بها من أصحاب القرار في هذا المجال، من أجل تحسين وضعية 

المكتبات في بالدنا، واعتماد المكتبات الرقمية كنموذج تكنولوجي حديث، له من المزايا 

  : واإليجابيات ما يكفل رفع مستوى الخدمة المعلوماتية ببلدنا
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 تأهيلهانة على مستوى مكتباتنا الجامعية من أجل  متيتحتيةبناء قاعدة ضرورة - 

  .الحتضان التكنولوجيا الرقمية

 كمرحلة تمهيدية لدخول تعميم مشاريع األتمتة على جميع المكتبات الجامعية -

  .مرحلة الرقمنة بسياسة واضحة

ت استعمال نظام وطني مقيس موحد في التسيير الوثائقي بجميع المكتبا-

  .الجزائرية لضمان التوحيد والموائمة

توفير شبكة وطنية للمعلومات تربط مختلف الجامعات كبيئة ضرورية إلقامة أي -

  .مشاريع خاصة بالمكتبة الرقمية

اعتماد التخطيط الجيد المدروس في إنشاء مشاريع المكتبات الرقمية بما يضمن -

   .ذتحقيق األهداف وتجنب المشاكل والعوائق في التنفي

ة، ثم تليها باقي المكتبة الوطنيمن مشاريع المكتبات الرقمية البد أن تنطلق - 

، على اعتبار أن المكتبة الوطنية تملك حق اإليداع القانوني وبذلك المكتبات األخرى

  .تكون أقل عرضة لمشاكل الملكية الفكرية

  .زم لها المشاريع القائمة في بالدنا من خالل توفير الدعم المالي الال دفع-

 متابعة أحدث التقنيات في مجال المكتبات الرقمية وتفعيلها على مستوى -

  .المشاريع القائمة من حيث المعايير والبرمجيات

تشريع قوانين وتنظيمات تخص المجال بما يضمن سد الفراغ القانوني في مجال -

  .المكتبات عامة

فظ حقوق الملكية الفكرية قبل  اتخاذ اإلحتياطات القانونية الالزمة فيما يتعلق بح-

  .االنطالق في مشاريع الرقمنة

 تشجيع البحوث العلمية المنطلقة من بنيتنا التحتية بما يخدم مجال المكتبات -

   .الرقمية
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 دعم األنشطة الفكرية كالملتقيات والمؤتمرات بخصوص المكتبات الرقمية من -

 .أجل تفعيل إنشاء هذه المكتبات على المستوى الوطني

  

 تدعيم برامج التكوين في مجال المكتبات والمعلومات بمقاييس جديدة خاصة -

بالمكتبات الرقمية، من أجل تكوين مكتبيين مؤهلين في مجال إنشاء وإقامة مشاريع 

  .المكتبات الرقمية، وبما يتالءم مع متطلبات العمل في البيئة الرقمية

تضمن رؤية واضحة ضرورة وضع سياسة وطنية للمعلومات ببالدنا، ت-

  .بخصوص إنشاء وإقامة مشاريع مكتبات رقمية، باعتبارها حتمية تكنولوجية معاصرة

أخيرا وفي نهاية هذا البحث، نرجو أن نكون قد وفقنا في تغطية الموضوع، ولو 

 يسير، يزيل اللبس والغموض عن موضوع المكتبة الرقمية، ويعطي صورة ءبجز

مكتبة في الجزائر، علما أن الموضوع مازال بحاجة واضحة عن واقع ومستقبل هذه ال

إلى المزيد من األبحاث والدراسات خاصة وأن المشاريع القائمة الزالت في بدايتها، 

ومجال المكتبات الرقمية يشهد تسارعا كبيرا سواء على مستوى المعار ف 

  . أوالتطبيقات
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  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

   التــعليم العالي والبحث العـلميوزارة
  

  جامـعـة منتوري قســتنطينـة

  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتـماعية 

  قســم علم المكتــبات

  
  دليل المقابلة المقننة

  
  مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر

  

  ي الـجزائر ـ المكـتبة الرقمـية ف:         الموضوع

    دراسة للواقع و تطلعات المستقبل                   

    
  
  

  :راف الدكتورـ   تحت إش           :               داد الطالبةـمن إع

   عبد المالك بن السبتي                  ة            يلمـهري سهـ

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  2006- 2005السنة الجامعية  
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  ..............................................................العلميالمستوى

  ..................................................لوظيفة في إطار المشروعا

  .معلومات حول انطالق المشروع و التخطيط له: المحور األول

  ................................................متى كانت البداية الفعلية للمشروع؟-1

   o                   ال oشروع إلى خلفية تشريعية ؟          نعم  هل يستند الم-2

   إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي؟- 3

     .................................................................................  

  o                    الoهل سبق المشروع تخطيط علمي مدروس؟        نعم  -4

   هذه الخطة ؟محاورإذا كانت اإلجابة بنعم ما هي أبرز -5

.................................................................................     

.................................................................................  

  o                    الo  نعم     هل تم وضع دفتر شروط للمشروع؟    -6

  o                    الoنعم     هل تم تخصيص ميزانية خاصة للمشروع؟-7

  ؟إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذه الميزانية-8

  o    كافية 

  o متوسطة    

  o    غير كافية 

  ما هي أهداف المشروع؟-9

   oالناذرة    صيانة المواد المتقادمة و

   oمصادر المكتبة في أي وقت و من أي مكان    إتاحة 

  o ضيق المساحة و عدم امكانية التوسع  ة   التغلب على مشكل

   o    تلبية احتياجات المستفيدين المتزايدة

  o ب بحث غير تقليدية     اتاحة أسالي

  o    مواكبة التورة الرقمية 

  o ن نموذج جزائري للمكتبة الرقمية     تكوي
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   موظفي المشروع؟كم هو عدد-10

..................................................................................      

  ما هي تخصصاتهم العلمية ؟-11

  o     مكتبات ومعلومات

  o     إعالم آلي 

   o     شبكات ونظم

   حسب رأيكم ماهي المتطلبات الالزمة إلنجاز مثل هذه المشاريع؟-12

  o التخطيط        

   o       الوسائل و التجهيزات

  o       العنصر البشري المؤهل 

  o  المالية ت      اإلمكانيا

  ¨      شبكات المعلومات

  o       ضبط المشاكل القانونية 

  ما هي التجهيزات التي قمتم بتوفيرها على مستوى المشروع؟-13

  o     الحاسبات اآللية  

  o      الماسحات الضوئية 

  o        أجهزة التخزين  

  .معلومات حول الجهة الموردة للمشروع:المحور الثاني

  ما اسم المورد الخاص بالمشروع؟-14

      ................................................................................  

  ما هي مكانته في السوق؟-15

    ..................................................................................  

  o                 ال  o سابقة في مجال الرقمنة ؟     نعم  هل لديه تجارب -16

   إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي هذه التجارب؟-17

     ................................................................................  
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   ما هواسم البرنامج الذي تم تزويدكم به من طرف المورد؟-18

     ................................................................................  

  ما هي كلفة هذا البرنامج؟-19

     ................................................................................  

  o           ال        o            نعم هل هذا البرنامج مناسب منذ البداية ؟  -20

  o         ال        o  نعم     إذا كانت اإلجابة بال هل أجريتم عليه تعديالت؟-21

   ؟ هذه التعديالتهي إذا كانت اإلجابة بنعم ما-22

...........................................    .......................................  

  .معلومات حول عملية الرقمنة وسيرورة المشروع:المحور الثالث 

  للرقمنة؟لمصادر  ما هي األسس التي تأخذونها بعين اإلعتبار في إختيار ا-23

  o)  أقدم الوثائق(    التقادم  

   o التخصص        

           o)  وعاء الوثيقة(   الشكل   

 ¨     المصادر األكثر طلبا  

  ¨     المصادر ذات النسخة الواحدة  

  ما هو شكل الرقمنة المختارمن طرفكم؟-24

 ¨   Mode texte   شكل النص   

 ¨   Mode image      شكل الصورة 

 ¨   Mode vectoriel     الشكل اإلتجاهي 

   ؟ة على مستوى مشروعكم في الرقمنالعمليات المتبعة ما هي -25

           ¨ اختيار المصادر    

   ¨ انشاء تسجيلة الميتاداتا    

  ¨  المسح الضوئي    

  ¨  المعالجة وضبط الجودة    

   ¨   التعرف الضوئي على الحروف    
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  ¨   اإلختزان الرقمي  

  ¨   اإلتاحة    

  ما هي البرمجيات المعتمدة من طرفكم في مختلف مراحل الرقمنة؟-26

  ¨  معالجة الصور   برامج    

  ¨   برامج التكشيف اآللي   

  ¨ برامج التعرف الضوئي على الحروف       

   ؟المشروع هل هناك سياسة لتنمية مقتنيات رقمية على مستوى -27

  ¨    ال                           ¨   نعم      

  ؟ هل تطبقون معايير الميتاداتا في ضبط المواد الرقمية بيبلوغرافيا-28

  ¨                             ال  ¨   نعم      

  ؟ إذاإذا كان الجواب بال كيف يتم الوصف البيبلوغرافي للمواد الرقمية-29

......................................................................................  

   هل تم إنجاز قاعدة بيانات للمكتبة الرقمية ؟-30

                                                                                                                                                                                                                             ¨                    ال  ¨  نعم       

   إذا كانت االجابة بنعم ما هي مواصفات هذه القاعدة ؟-31

    ................................................................................  

  ما هي طرق البحث المتاحة فيها؟-32

     ¨     البحث البوليني

  ¨     البحث بالعنوان 

  ¨     البحث بالمؤلف  

  ¨ البحث بالكلمات المفتاحية    

   ¨   البحث داخل النصوص  

  .مشاكل المشروع وآفاقه المستقبلية:المحور الرابع

   بكم تقدرون نسبة تقدمكم في المشروع؟-33

 -25%  
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 -50%  

 -75%  

  ........%.أذكرهاأخرى-     

   ما نوع المشاكل التي تعترضكم في المشروع؟-34

  ¨      مالية 

  ¨      فنية  

  ¨      تقنية 

  o قانونية       

   ؟ة حقوق التأليف والملكية الفكرية هل قمتم بمراعا-35

  o                            ال o نعم      

  ما مصير هذا المشروع إذا؟ إذا كان الجواب بال -36

  o      اإلفادة منه تبقى مقصورة على المكتبة فقط 

  o ط      المشروع يتاح على الشبكة المحلية للجامعة فق

  o.       المشروع لن يتاح أبدا على شبكة االنترنت

   من خالل تجربتكم ماهو العامل األساسي في نجاح مثل هذه التجارب؟-37

  o      التخطيط   

  o      العنصر البشري المؤهل  

  o      التجهيزات التكنولوجية الضرورية  

  o      البرمجيات المناسبة  

   o    شبكات المعلومات   

   ما هو تقييمكم الحالي للمشروع ؟-38

  o      متوسط     

   o      ناجح   

  o      ناجح جدا 
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  الجمهورية الجزائربة الديموقراطية الشعبية

  ة التــعليم العالي والبحث العـلميوزار

  

  جامـعـة منتوري قســتنطينـة

  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتـماعية 

  قســم علم المكتــبات

  

  دليل المقابلةالمقننة
  

          مشروع المكتبة االفتراضية للعلوم االجتماعية واإلنسانية       

  ئر ي الـجزاـالمكـتبة الرقمـية ف:         الموضوع

                      دراسة للواقع و تطلعات المستقبل

  
  
  
  

  :ورـ   تحت إشراف الدكت                       :  داد الطالبةـمن إع

  عبد المالك بن السبتي                    ة          يـلمـهري سه
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  ..........................................................:المستوى العلمي

  ....................................................:المهمة أثناء المشروع

  

  .معلومات حول انطالق المشروع و التخطيط له:المحو ر األول

   ؟من هي الهيئة المشرفة عن المشروع -1

   ................................................................................  

  ......./.............../ متى كانت اإلنطالقة  الفعلية للمشروع؟-2

   هل كانت فكرة المشروع وليدة قرار أو مرسوم حكومي؟-3

 ¨                               ال¨     نعم      

   إذا كانت اإلجابة بنعم ما هو ؟-4

    ...............................................................................  

   هل هناك تدعيم حكومي للمشروع؟-5

  ¨                                ال¨              نعم      

   المشروع؟ف يهد إلى ماذا -6

  ¨إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت و من أي مكان    

  ¨ساحة و عدم امكانية  التوسع ضيق المةالتغلب على مشكل    

  ¨تلبية احتياجات المستفيدين المتزايدة     

  ¨إتاحة أساليب بحث غير تقليدية     

  ¨  الرقمية مواكبة الثورة    

   متى تم تنصيب اللجنة المشرفة على إدارة المشروع؟-7

....................................................................    ..........  

  ¨                          ال¨ هل سبق وأن إجتمعت اللجنة؟    نعم  -8
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   إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي العناصر التي تطرقت إليها في إجتماعاتها؟-9

   ¨إعداد خطة محكمة للمشروع       

  ¨وضع دفتر الشروط        

   ¨إعداد دراسة جدوى للمشروع       

  ¨            ال        ¨ضع خطة مسبقة للمشروع؟      نعم   هل تم و-10

   إذا كان الجواب بنعم ما هي أبرز عناصر هذه الخطة؟-11

.........................................................................    ........  

..........................................................    .......................  

  ¨            ال       ¨    نعم         هل تم إعداد دفتر شروط للمشروع؟-12

  ؟ه هي أبرز حصصما إذا كانت اإلجابة بنعم -13

..    ............................................................................  .  

.    ...................................................   ...........................  

    .........................................................................  ......  

   .معلومات حول  سيرورة المشروع ومتطلبات تنفيذه:المحور الثاني

   في أي مرحلة يعد المشروع اآلن؟-14

  ¨     التحضير  

   o    التخطيط  

  ¨    التنفيد    

   حسب رأيكم ماهي المتطلبات الالزمة إلنجاز مثل هذه المشاريع؟-15

  ¨ التخطيط       

  ¨ الوسائل و التجهيزات     

  ¨العنصر البشري      

  ¨ اإلمكانات المالية     

  ¨شبكات المعلومات      

  ¨ضبط المشاكل القانونية       
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   هو المهم في إنجاز مثل هذه المشاريع؟ أي هذه المتطلبات-16

    ................................................................................    

  

    ¨     ال             ¨      نعم    هل تم تخصيص ميزانية للمشروع؟-17

  ¨ ال            ¨    نعم هل هذه الميزانية كافية لتغطية مصاريف المشروع؟-18

   كم عدد المكتبات الجامعية  التي سوف يمسها المشروع؟-19

    ...............................................................................     

  .معلومات حول عوائق ومشاكل المشروع: المحور الثالث

لومات بصفة عامة  ما هو األثر الذي أحدثه الضعف التشريعي في مجال المع-20

  والمكتبات الرقمية بصفة خاصة في هذا المجال؟

   ¨    ضعف مستوى خدمات المعلومات

   ¨رقمية  مكتباتمشاريع     تأخر في مجال اقامة 

  ¨    فشل المبادرات والمشاريع القائمة  

   هل تنقصنا اإلمكانيات المالية والتقنية إلقامة مكتبات رقمية ؟-21

  ¨                                  ال   ¨   نعم      

 حسب المعطيات الحالية هل تنقصنا الكوادر البشرية المؤهلة الكافية إلقامة -22

  ¨      ال                       ¨ نعم         مكتبات رقمية ؟

   أهم المشاكل التي تعيق المشروع حاليا؟ما هي-23

  ¨      مشاكل  تقنية   

   ¨         لية      مشاكل ما

  ¨      مشاكل  تأطيرية   

  ¨   مشاكل قانونية      

  .معلومات حول آفاق المشروع: المحور الرابع

 حسب رأيكم ماهي األسباب التي أدت إلى تأخر قيام مشاريع مكتبات رقمية في -24

  الجزائر؟
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  ¨     الضعف التشريعي في مجال المعلومات

  ¨لومات     عدم وجود سياسة وطنية للمع

  ¨     نقص اإلمكانيات المادية و البشرية

  ¨ضعف المستوى التكنولوجي للمكتبات الجزائرية      

  هي التدابير المتخذة لتفادي المشاكل التي تعيق سير المشروع؟ما-25

...............................................................................        

......      ..........................................................................  

   هل هناك تخطيط ليشمل المشروع مكتبات أخرى؟-26

  ¨                      ال¨       نعم  

   ما هي توقعاتكم حول نجاح المشروع ؟-27

  ¨عوائقهقلصت مشاكله و      سينجح إذا 

  ¨ا      سيحقق نجاحا كبير

  ¨      سيتوسع ويشمل مكتبات أخرى 
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  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

  وزارة التــعليم العالي والبحث العـلمي
  

    جامـعـة منتوري قســتنطينـة

   جتماعيةواالكلية العلوم اإلنسانية 

  قســم علم المكتــبات

  

  
  استمارة االستبيان

  
  

في اطار إعداد بحث للحصول على شهادة الماجستير في علم المكتبات                   
اقع و تطلعات المـستقبل   دراسة للو : المكـتبة الرقمـية في الـجزائر   :بعنوان

 للحصول على المعلومات    ى الدكتور عبد المالك بن السبتي، أسع      تحت إشراف 
مر ال يتحقـق    األ ا وهذ ،الالزمة والخاصة بواقع المكتبة الرقمية في الجزائر      

 كبدون تعاونكم معنا عبر إمدادنا بالمعلومات المطلوبة حول الموضوع، لـذل          
أرجوا منكم ملءاإلستبيان المرفق بما يستحقه من عناية حتى تكـون نتـائج             

  . البحث أكثر دقة
ب الصحيح وتقديم اإلجابات أمام الجواX عالمة الرجاء وضع:مالحظة

  .الالزمة في أماكنها
  
  

  :ورـراف الدكتـ    تحت إش                      :    داد الطالبةـمن إع

       عبد المالك بن السبتي                   ة         ـيلمـهري سه

  
  
  
  
  
  
  
  2006- 2005السنة الجامعية 
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  ........................................................: العلميالمستوى 

  ..............................................................صصـالتخ

  ...............................................الوظيفة في إطار المشروع

  . وتمويله معلومات حول انطالق المشروع و التخطيط له: المحور األول

  ناسبة لمراحل تنفيذ المشروع ؟ هل تم إعداد خطة م-1

  ¨                         ال    ¨      نعم    

   إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي أبرز محاور هذه الخطة؟-2

    o      أهداف الرقمنة 

  o     متطلبات الرقمنة 

  o      طرق الرقمنة   

 ....................................................................    أخرى أذكرها

  اف المشروع؟دما هي أه-3

     o   أي مكانفي   إتاحة مصادر المكتبة في أي وقت و  

   oعدم إمكانية  التوسع على مشكلة ضيق المساحة و التغلب    

  o        صيانة المواد المتقادمة و الناذرة  

   o      تلبية احتياجات المستفيدين المتزايدة 

     oة أساليب بحث غير تقليدية إتاح   

   o     مواكبة الثورة الرقمية

  o         تكوين نموذج جزائري للمكتبة الرقمية 

  ¨    ال                     ¨     نعم   هل تم تخصيص ميزانية للمشروع؟ -4

   ما هو مصدر هذه الميزانية؟-5

  ¨    الجامعة

  ¨    تمويل خارجي

   هذه الميزانية ؟هل-6

  ¨    كافية  
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  ¨        متوسطة

  ¨   غير كافية  

  .متطلبات إنشاء مكتبة رقمية معلومات حول :المحور الثاني

   برأيك ما هي متطلبات إقامة مكتبة رقمية ؟-7

       o      التخطيط

       o   التكنولوجيةالوسائل و التجهيزات    

    o    العنصر البشري المؤهل    

   o      الية المت  اإلمكانيا  

    o شبكات المعلومات     

  o   ضبط األمور القانونية    

   من بين األجهزة التالية ما هي األجهزة التي تم توفيرها على مستوى مشروعكم ؟-8

    ¨ ح الضوئي    الماس

                                    ¨       البـرمــجيات

  ¨    ـــيب   الحواسـ 

  ¨   Juckbox زين التخ   أجهزة 

   هل هذه األجهزة متوفرة بعدد ؟-9

  ¨     كافي 

   ¨    غير كافي

  ¨         متوسط 

  

  

   ما هي البرمجيات التي تستعينون بها في مختلف عمليات الرقمنة ؟-10

  ¨       برامج معالجة الصور   

  ¨  ادارة المعلومات الرقمية       برامج 

  ¨ الحروف        برامج التعرف الضوئي على
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   كيف تمت عملية اختياركم للعمل في المشروع؟-11

 ¨      عن طريق التوظيف الخارجي 

  ¨  ضمن إطارات المكتبةنم      عن طريق التعيين المباشر 

   ما هي المهمة المسندة إليكم في إطار المشروع؟-12

  ¨        االختيار 

                      ¨     التصوير الضوئي 

   ¨لفهرسة    ا

  ¨     المعالجة 

          ¨   التكشيف    

                ¨    التخزين والمراقبة

  المشروع؟ترضكم صعوبات في أدائكم لمهامكم بهل تع-13

  ¨                           ال  ¨ نعم       

  إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذه الصعوبات؟-14

  ¨  تقنية     

  ¨ فنية      

  ¨دارية   إ    

  هل تلقيتم تدريبا في إطار المشروع؟-15

  ¨  ال                           ¨    نعم     

  

   إذا كانت اإلجابة بنعم ما هو نوع هذا التدريب؟-16

  ¨)    حاسوبي(      تقني 

  ¨      فني       

   .إجراءات الرقمنة ومعلومات حول سيرورة المشروع: المحور الثالث

  األوعية التالية ما هي المصادر التي تخضع لعملية الرقمنة ؟ من بين -17

   ¨     الكتب 
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      ¨     الدوريات العلمية   

   ¨     القواميس والمعاجم 

  ¨     المخطوطات   

  ¨     المواد السمعية البصرية  

      ¨     الخرائط والصور   

   ................................................................أذكرهاأخرى      

  

   للرقمنة؟مصادر ما هي األسس التي تأخذونها بعين االعتبار في اختيار ال- 18

  ¨        التقادم

  ¨         التخصص

  ¨    وعاء الوثيقة     

  ¨    كثرة الطلب      

  ¨  المصادر ذات النسخة الواحدة     

  ¨   سقوط حقوق التأليف     

  ¨للرقمنةو األجهزة الالزمة   البرمجيات   توفر   

  

   ما هي اإلجراءات المتبعة بعملية الرقمنة في مشروعكم ؟-19

           ¨      اختيار المصادر     

   ¨      انشاء تسجيلة الميتاداتا  

  ¨      المسح الضوئي     

  ¨      المعالجة وضبط الجودة  

   ¨      التعرف الضوئي على الحروف  

  ¨     اإلختزان الرقمي    

  ¨      اإلتاحة    

   ماهو شكل الرقمنة المستعمل من طرفكم في المشروع ؟-20
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¨  Mode image    صورة    شكل الرقمنة في 

¨     .Mode texte     الرقمنة في شكل نص                  

                             ¨    Mode vectoriel     شكل اتجاهي  الرقمنة في  

  هل تطبقون معايير الميتاداتا في ضبط المواد الرقمية بيبلوغرافيا؟-21

  ¨                             ال  ¨   نعم      

   ما هي مواصفات قاعدة المعلومات المنجزة؟-22

    .............................................................................     

  

  ما هي طرق البحث المتاحة فيها؟-23

  ¨     البحث البوليني

  ¨     البحث بالعنوان 

  ¨     البحث بالمؤلف  

   ¨     البحث بالكلمات المفتاحية

   ¨      البحث داخل النصوص

  .معلومات حول مشاكل المشروع وآفاقه:المحور الرابع 

  ؟م خالل المشروع المشاكل التي تعترضكمن بين المشاكل التالية ماهي  -24

   ¨        مالية

    ¨       فنية 

  ¨        قانونية

  ¨       تنظيمية

  الملكية الفكرية تمت مراعاتها في اطار المشروع؟ هل حقوق التأليف و-25

  ¨                      ال     ¨   نعم         

   إذا كان الجواب بال ما هو مصير المشروع إذا؟-26

  ¨منه تبقى  مقصورة على المكتبة فقط        اإلفادة 

  ¨     اإلتاحة ستكون على الشبكة المحلية للجامعة فقط  
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  ¨  Internet     لن يتاح أبدا على الشبكة العالمية 

  ؟لمشكلة القانونية التي تعترضكم هل فكرتم في حل ل-27

  ¨    ال                          ¨       نعم   

  ب بنعم ماهي هذه الحلول؟ إذا كان الجوا-28

  ...............................................................................    

   ...............................................................................   

  م ؟ما هو العنصر األساسي في نجاح مشروعات المكتبة الرقمية حسب رأيك-29

   o      التخطيط 

  o      العنصر البشري المؤهل  

  o      التجهيزات التكنولوجية الضرورية  

  o      البرمجيات المناسبة    

  o      ضبط المشاكل القانونية 

  

  ما هو تقييمكم الشخصي للمشروع؟-30

  o  متوسط    

    o   ناجح  

  ¨  ناجح جدا    

لمكتبة الرقمية على سائر ا ممكنة لتعميم تجربة اما هي االقتراحات التي تراه-31

  المكتبات الجزائرية؟

.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................  
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   صـــملخال

  

واقعها وآفاقها باعتبارها تمثل       تعالج الدراسة موضوع المكتبة الرقمية بالجزائر، 

أبرز نتائج ثورة االتصاالت والمعلومات في وقتنا الراهن وذلك، من خالل رصد 

المشاريع القائمة في هذا المجال بالجزائر، ومحاولة استكشافها والتعرف على درجة 

  .تطبيق المعايير الوظيفية والفنية للمكتبات الرقمية بها

موضوع من حيث تحديد مفهوم المكتبة الرقمية بدقة،      لقد تطرقت الدراسة لل

 هذه ه تحديد ما تحتاجعوالفصل في الخلط الشائع بين المصطلح ومصطلحات أخرى، م

 قضية الرقمنة الدراسة المكتبة من متطلبات يجب توفرها من أجل إنشائها، كما تناولت

يع الرائدة للمكتبة  إجراءاتها ومعاييرها، إضافة إلى عرض موجز ألهم المشارثمن حي

  .الرقمية في العالم من أجل استنباط المالمح والمميزات العامة بها

      يلي ذلك عرض المشروعين المتواجدين للمكتبة الرقمية في بالدنا وهما مشروع 

المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، ومشروع المكتبة االفتراضية 

 وضعهما ودرجة التقدم في تنفيذهما وآفاقها، فإلنسانية، مع استكشاللعلوم االجتماعية وا

  . ومستقبلها في بالدناالمكتبة الرقميةكل هذا من أجل التعرف على واقع 

  

  :الكلمات المفتاحية

، رالمكتبة الرقمية، الرقمنة، متطلبات الرقمنة، مشاريع المكتبة الرقمية، العالم، الجزائ

  .الواقع، اآلفاق
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Résumé : 
 
 
      Cette  recherche traite le thème de la bibliothèque numérique en 
Algérie, sa situation actuelle et ses perspectives. 
      Considérant que la bibliothèque numérique représente d'un des 
résultats les plus distingués de la révolution du temps actuel sur les 
communications et l'information, le sujet a été entamé par le bilan 
de quelques projets en cours dans le domaine en Algérie avec une 
tentative de les explorer et connaître leur degré d’application des 
normes de fonctionnement. 
 
     L’étude a abordé le sujet par une définition du terme de 
bibliothèque numérique avec précision, afin de le distinguer de 
l'amalgame très répandu  avec d'autres termes; une détermination 
des exigences et besoins nécessaires a la création d'une bibliothèque 
numérique; l'identification des différents opérations de numérisation 
et leurs normes d'utilisation, ainsi qu'un exposé succinct des 
importants projets de renommée mondiale afin de déduire leur 
distinction général. 
     Ceci a été suivi d’un exposé des deux projets existants en 
Algérie, a savoir le projet de la bibliothèque numérique de 
l’Université Islamique Emir Abdel Kader de Constantine, et le 
projet de la bibliothèque virtuelle des sciences sociales et humaines, 
avec l'exploration de leur situation, leur état d’avancement, les 
problèmes et les obstacles qu’ils rencontrent, ainsi que leurs 
perspectives d’avenir. Tout ceci afin de connaître  l’importance 
accordée a ce sujet dans notre pays. 
Mots clés : 
Bibliothèque numérique, numérisation, exigences de la 
numérisation, projets de la bibliothèque numérique, le monde, 
l’Algérie, situation, perspectives.   
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Abstract : 
 
       This desertation deals with the topic of the digital library in 
Algeria, its current situation and its prospects. 
      Considering the most distinguished from the revolution of 
current time on the communications and information, the subject 
was started by the assessment of some projects in progress in the 
field in Algeria, with an attempt to explore them and know their 
degree of application of the standards of operation. 
      The studies tackled the subject precisely by a definition of the 
digital term of library in order to distinguish it from the very 
widespread amalgam with other terms; a determination of the 
requirements and need necessary to creation for a digital library; 
identification of different operations from digitalization and their 
standards of use, as well as a brief talk of the important projects of 
world fame in order to deduce their distinction general. 
      This was followed of a talk of the two existing projects in 
Algeria , concerning the project of digital library of the Islamic 
university of Emir Abd El Kader in Constantine ,and the project of 
the virtual library of social and human sciences, with the 
exploration of their situation, their progress report, their problems, 
and the obstacles which they meet, like their future prospects. All 
this in order to know the importance attached to this subject in our 
country. 
 
Key words: 
Digital library, digitalisation, requirement of digitalisation, projects 
of the digital library, the world, Algeria, situation, prospects. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


