


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم         

 .''ون  ن  م  و الم  و   ه  ول  س  ر  و   م  ك  م  م  ع   هلل  ى ا  ر  ي  س  وا ف  م  م  اع   ل  ق  و   قال تعالى:''     

 

 . 016 التوبة 



 

 
 

من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها ،البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية 
مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء ،في رحاب الجامعة

  .جيل الغد

 جزاها اهلل كل الخير وأخص بالتقدير والشكر أستاذتنا الفاضمة والمحترمة وليد زوليخة 

لى األستاذ الموقر نيمور عبد القادر   .وا 

لى كل من زرعوا التفاؤل في دربنا  وقدموا لنا كل العون في تزويدنا باألفكار والمعمومات،وا 

 كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى لجنة المناقشة.



 
 إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب  

 إلى من عممني العطاء بدون إنتظار  

إلى من أحمل إسمو بكل إفتخار أرجو من اهلل أن يمد في عمره ليرى  
لى  ثمارا فرحة قطفيا بعد طول إنتظار وستبقى كمماتو نجوما أىتدي بيا اليوم وفي الغد وا 

  األبد والدي العزيز

 إلى من أرضعتني الحب والحنان  

 إلى كل من كان دعائيا سر نجاحي    

 ""أميإلى  أغمى الحبايب " 

 إلى الروح التي سكنت روحي خطيبي  

 إلى من بيم أكبر وعمييم أعتمد إلى الشموع التي تنير ظممة حياتي  

   إلى من بوجودىم أكتسب قوة ومحبة الحدود ليا أخواتي" 

إلى األخوات المواتي لم تمدىن أمي إلى من تحمو باإلخاء والوفاء والعطاء  
 صديقاتي''أمينة،خيرة،زىرة،خديجة،زىرة،زىرة،سعاد،فتيحة،بشرى،فاطيمة

إلى التي سرت الدرب معيا خطوة بخطوة وشاركتني في إنجاز ىذا  
 البحث المتواضع رفيقتي''' قمر'''.                               

 ''فتيحة''        



  

 

 

 '''بسم اهلل الرحمن الرحيم''' 

 إلى من قال فيما الرحمن ''وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا''           

 إلى الذي عممني أن الحياة صدق وعمل وصبر وكممة حق وكان مثمي األعمى   

لى من أرضعتني الطيبة والحمم وكانت بالنسبة لي رمز   النقاء إلى الغالية وا 
 والعطاء'''أمي الحبيبة'''

لى والدي العزيز الذي كان سند لي في مشواري الدراسي   وا 

 إلى كل من امتأل صدري بحبيم  

 إلى كل الطمبة والطالبات 

 إلى كل من حمميم قمبي ولم يذكرىم قممي. 

 

 

 

 "" قمر"" 



  
 

 بطاقة فهرسية

  

 بمبب 

  جداول،مالحق

 م.2012المعمومات:جامعة مستغانم،مذكرة ماستر:هندسة وتكنولوجيا 

  د.واليد زوليخة.إشراف.

  

 

  

  

  

 

        

 بمحاج قمر،بن عمة فتيحة. 

الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية دراسة واقع رقمنة األطروحات والمذكرات 
ومكتبة كمية العموم اإلنسانية ITAنموذجا:دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية الجامعية

:جامعة  مستغانم/بمحاج قمر،بن عمة فتيحة،إشراف د.زوليخة وليد.مستغانم واإلجتماعية
سم.30 ص 143م.2012عبد الحميد بن باديس،  

 جداول،مالحق.

 م.2012مذكرة ماستر:هندسة وتكنولوجيا المعمومات:جامعة مستغانم،

 د.وليد زوليخة إشراف.
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    :قائمة المختصرات

DVD : Digital Versatile Disc 

CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory 

PDF:  Portable Document Format 

RIST: Revue d'Information Scientifique et Technique 

SGBD: Système de Gestion de Base de Données 

D SPACE :système dàrSihivag dobjets Numeriuquea. 

_________________________________________________ 

 

 قائمة المجنة أو الهيئة المحكمة لإلستبيان والمقابمة:

 

 

العملمكان   وسيمة التواصل رتبهم   أسماء المجنة    
البريد اإللكتروني  جامعة وهران أحمد   

 بن بمة
دكتور في عمم   

 المكتبات 
د.نيمور عبدالقادر   

الحضور المباشر  جامعة مستغانم عبد   
 الحميد بن باديس

دكتوراه في عموم  
 اإلعالم واإلتصال

 د.كوبيبي حفصة

الحضور المباشر  جامعة مستغانم عبد   
 الحميد بن باديس

دكتوراه في عموم  
 اإلعالم واإلتصال

 د.صفاح أمال



 



 

 

الخاصة ب استمارة الموظفين لكل من المكتبة المركزية ومكتبة كمية العموم  قائمة الجداول
 اإلجتماعية بمستغانم

 

 الرقم عنوان الجدول الصفحة
 85 والرسائل الجامعية اتلمشروع رقمنة األطروحالتخطيط    1 

 86 والرسائل الجامعية اتميزانية رقمنة األطروح مدى كفاية   2 
 87  3 والرسائل الجامعية اتعمى تجهيزات تكنولوجية متطورة لرقمنة األطروح المكتبة اعتماد 
والرسائل الجامعية اتموظفين مختصين في مجال رقمنة األطروحلر المكتبة يتوف  88   4 
 011 والرسائل الجامعية المرقمنة اتستخدام الطمبة ألطروحا   5 

 010  6 المكتبةوالرسائل الجامعية في  اتمتبعة لرقمنة األطروحالمعايير ال 
 011  7 والرسائل الجامعية اتاستفادة الموظفين من مشروع عممية رقمنة األطروح 
 012  8 والرسائل الجامعيةات الصعوبات التي تعرض في أداء رقمنة األطروح 
 013  9 والرسائل الجامعية اتعمى مستوى مشروع رقمنة األطروح المتوفرةالتجهيزات  
 014  01 والرسائل الجامعية اتالعنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروح 
 015  00 هداف المسطرةلألوالرسائل الجامعية  اتق مشروع رقمنة األطروحيحقت 
 016  01 ةمكتبالوالرسائل الجامعية في  في اختيار رقمنة األطروحات المعتبرةاألسس  

 



 المقدمة

 

 
 أ

المقدمة:  

إن المكتبة الجامعية من خالل مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية تعمل      
تاحة المعمومات عبر إطالق مشاريع جاىدة  لتحقيق األىداف المنشودة لمبحث والتعميم،وا 

رقمنة عمى مستوى المكتبات الجامعية حيث تشيد ىذه األخيرة تحوالت جذرية بفضل عممية 
رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية وكذا توفير العنصر البشري ص وبأخ لوثائقياالرقمنة 

 .الوثائقية التي تساعد عمى سير وتنظيم المعموماتوالتجييزات والبرمجيات 

إن إستخدام التكنولوجيا المتطورة في المكتبات الجامعية إنما يزيدىا قوة وتأثير،واستخدام    
شبكة األنترنت،األقراص المدمجة والوسائل المتعددة في المكتبات وغيرىا من مصادر 

اآللية سوف تزيد من أىمية ىذه المكتبات ووسائط المعمومات اإللكترونية فضال عن الفيارس 
والباحثين يقبمون عمييا أكثر من أي وقت مضى،سيما وأن ىذه التكنولوجا وتجعل الطمبة 

والرقمنة سيمت الوصول إلى المعمومات وجعل المعمومات بكافة أشكاليا متاحة 
ق من غيرىا لممستفيدين،وتقديم أفضل خدمات متاحة في المكتبات الجامعية والتي تعد أسب

  المكتبات في إستخدام الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة وخدمات البحث اآلليةمن أنواع 
والمعالجة اآللية لممعمومات قصد مساندة التعميم والبحث العممي في الجامعة،ومن ىذا 

اإلنسانية ومكتبة كمية العموم  ITAيةالمنطمق كانت دراستنا الميدانية بالمكتبة المركزية الجامع
واإلجتماعية بمستغانم،وقد تطرقنا في المقدمة إلى أساسيات الموضوع وذلك بطرح 
اإلشكاليات والفرضيات وأىمية الموضوع،واليدف من إجراء الدراسة واإلشارة إلى أىم 

  ،لذا أردنا تنظيم بحثنا عمى النحو التالي:السابقة لمموضوع  المدروس اتالدراس

فكان  :في المكتبات الجامعية ول تحت عنوان تكنولوجية الرقمنةتضمن البحث فصمين األ  
 الرقمنة بين األىمية واألىداف أشكال الرقمنة، حديثنا في ىذا الفصل حول تعريف الرقمنة،

وأىم خطواتيا كما تطرقنا إلى إشكاليات الرقمنة في  حيث ركزنا عمى الرقمنة ومتطمباتيا



 المقدمة

 

 
 ب

المكتبات ومؤسسات المعمومات،وكذا مبررات وأسباب بروز الرقمنة في المكتبات،وكان ىذا 
الفصل بمثابة التمييد أو المدخل الذي ساعدنا عمى الولوج إلى الفصل الثاني المعنون 
ب:المكتبات الجامعية في ظل تطور البيئة الرقمية:وفي ىذا الفصل أردنا التعرف عمى 

ا أشرنا إلى أنواع المكتبات الجامعية ثم تطرقنا إلى وظائف وخدمات المكتبات الجامعية،كم
التحديات التي تواجو ىذه المكتبات الجامعية المكتبة الجامعية وصوال إلى أىدافيا وأىم 

 ومدى تأثير التكنولوجيا عمى ىذه األخيرة،وأخيرا تكممنا عن مستقبل المكتبات الجامعية.

اىيم التي تخدم موضوعنا جاء دور الفصل الثالث الذي تناولنا وبعدما حاولنا اإللمام بالمف  
 فيو الدراسة الميدانية من خالل المقابمتين التي أجريناىا مع كل من مسؤول المكتبة المركزية

وكذا مسؤولة مكتبة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بمستغانم،وال ننسى  ITAالجامعية
وجية إلى موظفي كل من المكتبتين وفي األخير خمصنا إلى إستمارة اإلستبيان والتي كانت م

نتائج عامة لمدراسة ونتائج عمى ضوء الفرضيات،تتبعيا كل من أىم التوصيات واإلقتراحات 
 وخاتمة البحث.



 

 

 

 االطار المنهجي:  

 اجراءات الدراسة الميدانية
 التمهيد

 شكالية والفرضياتإلاألول:االمبحث 

تساؤالت الدراسة 1-1  

فرضيات الدراسة 1-2  

الموضوع اختيارساسيات أالمبحث الثاني:   

الدراسة أهمية 2-1  

اختيار الموضوع أسباب 2-2  

الدراسة أهداف 2-3  

ثالث: المنهج المتبع والعينةالالمبحث   

البحث العممي أدواتالمبحث الرابع:   

مصطمحات الدراسة 2-4  

الدراسات السايقة 2-5   

حدود الدراسة 2-6  

صعوبات الدراسة2-7  

 الخالصة
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 التمهيد:

نتائج منظمة وصحيحة في البحث العممي البد من خطة بحث  إلىحتى يتم التوصل     
الدراسة، وتوقع الفرضيات تكون  إشكاليةالمنيجي، انطالقا من  اإلطارمحكمة تتمثل في 

الدراسة من خالل تحديد  وأىداف أىمية إبرازمؤقتة لتساؤالت الفرعية لمدراسة، مع  كإجابات
 باإلضافةالدراسات السابقة التي تخدم الموضوع،  واىم إليياالنتائج التي سيتم التوصل  أىمية
التي سيتم  واألدواتالميداني لمدراسة من خالل تحديد حدود الدراسة  اإلطارتحديد  إلى

استخداميا لجمع البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية وىذا ماسيتضمنو ىذا الفصل من خالل 
 مجموعة من العناصر.

 ضيات.:اإلشكالية والفر األولالمبحث 

 :اإلشكالية 

تعتبر المكتبات وشتى أنواعيا مؤسسات ثقافية عممية تعمل عمى خدمة المجتمع بصفة      
 منيا وحسب مستوياتيم بصفة خاصة من تالميذ عامة والمستفيدين

طمبة،أساتذة،وباحثين،وذلك من خالل تقديم وتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا من خالل 
والعممي، وىو ما جعل من المكتبات ومراكز المعمومات تنتيج العديد من مسارىم العممي 

السياسات والتدابير التي تشمل عمى اقتناء، معالجة،تخزين،ومن ثمة استرجاع رصيدىا 
الوثائقي الخاص بالمستفيد، خصوصا في ظل التطورات الحاصمة في مجال التقنية 

من العمميات والتقنيات المساعدة عمى تقديم  والتكنولوجيا العممية والعممية، وظيور العديد
المعمومة لممستفيد منيا، والناتجة عن التطورات العممية في مجال تكنولوجيا الحاسب اآللي 

وىو حال المكتبات الجامعية باعتبارىا مرافق عممية تسعى كالميكنة، الحوسبة،الرقمنة.
عن طريق اقتناء ىذه التقنيات إلى  لمحداثة والتطوير سواء في مواردىا البشرية او المادية

 عممياتيا،خاصة منيا عممية الرقمنة والتي جاء توظيفيا إلنقاذ واسترجاع الرصيد الوثائقي.
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بحيث شيدت النواة األخيرة توجو العديد من المكتبات الجامعية لعممية الرقمنة،وغيرىا      
اآلونة األخيرة،كونيا رأت بأن  من المؤسسات المعنية باألرصدة الوثائقية وتيرة مرتفعة في

 الرقمنة ىي الوسيمة المثمى إلنقاذ ىذا الرصيد وتفعيل خدماتو لممستفيد.  

ومن ىذا اإلىتمام جاءت الحاجة الممحة لرقمنة األطروحات والمذكرات كناتج عممي  
يجمع حاصل الجيد المبذول من طرف الطمبة والباحثين عمى غرار بقية األوعية الفكرية من 
طرف العديد من المكتبات الجامعية،ولو حتى كمشروع ميداني ومميد لرقمنة الرصيد 

 المعرفي كميا.

نطالقا من ىذا جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لدراسة واقع رقمنة األطروحات والمذكرات       وا 
 عميوو  كنموذجا والمتخذة بمستغانم اإلجتماعية العموم كمية ،ومكتبةبالمكتبة المركزية الجامعية

 المركزية بةبالمكت والمذكرات األطروحات رقمنة واقع التالي:ماىو اإلشكال نطرح

 بمستغانم؟. اإلجتماعية العموم كمية الجامعية،ومكتبة

 تساؤالت الدراسة: 

_ إلى أي مدى تساىم اإلمكانيات التقنية،المادية والبشرية التي تمتمكيا المكتبة المركزية 1
الجامعية،ومكتبة كمية العموم اإلجتماعية بمستغانم والتي تؤىميا لتبني رقمنة األطروحات 

 والمذكرات؟. 

كمية  مكتبةالمكتبة المركزية،و _ مامدى تأثير عممية رقمنة األطروحات والمذكرات عمى 2
 العموم اإلجتماعية بمستغانم والمستفدين عمى حد سواء؟.

_ ماىي أبرز المعوقات والصعوبات التي تحد من رقمنة األطروحات والمذكرات في 3 
 ،ومكتبة كمية العموم اإلجتماعية بمستغانم؟.الجامعيةالمكتبة المركزية
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  فرضيات الدراسة:

أي تخمين معقول لمحل المتوقع،ويتم إثبات  تعد الفرضية إجابة مبدئية عن سؤال البحث  
        (1)ره بالبيانات المجمعة.ايه عن طريق إختأصحتو أوخط

وعمى ىذا األساس برزت لنا مجموعة من اإلحتماالت والفروض لحل المشكمة واألسئمة     
 المنوطة بيا وىي كاآلتي:

عممية رقمنة ،بمستغانم كمية العموم اإلجتماعية ،ومكتبةالجامعية المركزية مكتبةالتنيج *
 األطروحات والمذكرات بشكل متوسط.  

 ،ومكتبةالجامعية المركزية مكتبةالتساىم اإلمكانيات التقنية المادية والبشرية التي تمتمكيا *
 بمستغانم بشكل نسبي في رقمنة األطروحات والمذكرات.  كمية العموم اإلجتماعية

مكتبة و  الجامعية المكتبة المركزية رقمنة األطروحات والمذكرات باإليجاب عمىتأثير عممية *
 بمستغانم والمستفيد عمى حد سواء،برغم من العديد من الصعوبات.        كمية العموم اإلجتماعية

   المبحث الثاني:أسسيات إختيار الموضوع.

 أهمية الدراسة: 1_2

الموضوع الذي تعالجو وىو الرقمنة في إن أىمية الدراسة تتبع من أىمية      
 المركزية مكتبةالالمكتبات الجامعية الجزائرية لواقع رقمنة األطروحات والمذكرات ب

بمستغانم كنموذج،بإعتبار أن الرقمنة من المواضيع  كمية العموم اإلجتماعية ،ومكتبةالجامعية
،خاصة في لمعموماتتكنولوجيا وىندسة االميمة والحديثة من حيث الوسائل في تخصص 

ظل تطور التكنولوجيا واإلعتماد عمى تطبيقات الحاسب اآللي،بإعتبار ىذا األخير،يدعم 
                                                           

      .47ص.1998:دار المريخ،الرياضالبحث في عموم المكتبات والمعمومات..مناىج بدر،أحمد (1)
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المناسبة في  أقصر وقت وبأقل جيد وبالمواصفات المستفيد من الحصول عمى المعمومة 
 التي يحتاجيا المستفيد.         

   إذ أن ىذه الدراسة أىميتيا من المنطمقات التالية:

  يرتبط موضوع الدراسة بجانب ميم من الجوانب التي تحضى بإىتمام كبير من
 طرف المتخصصين في عمم المكتبات.

  أىمية الرقمنة بالنسبة لمرصيد المعرفي الذي تشيده المكتبات بصفة عامة كمدخل
 أساسي في تحسين خدمات المكتبة الجامعية.   

 ي المكتبات الجامعية.إنعكاسات التطورات التكنولوجية عمى الرقمنة ف 

األبحاث والدراسات الميدانية إن  قمة ولعل أىمية ىذه الدراسة تكمن في شكل أساسي في
 عمى واقع رقمنة األطروحات والمذكرات بالمكتبات الجامعية صح التعبير،والتي تسمط الضوء

 بصفة عامة،ومكتبة مستغانم خاصة كونيا تبنت ىذا المشروع حديثا.

   يار الموضوع:أسباب إخت2_2  

ىناك جممة من األسباب الموضوعية والذاتية التي أدت بنا إلى إختيار ىذا          
 مي: يما الموضوع نجمميا في

 _ أسباب موضوعية:

  أىمية الرقمنة في المكتبات الجامعية والتي تساىم وبشكل كبير في حل العديد من
تاحتيا لمطمبة  المشكالت المتعمقة بالرصيد الوثائقي وخاصة رقمنة الرسائل الجامعية وا 

 والباحثين واألساتذة.  
  لى أي الرغبة في التعرف عمى واقع رقمنة األطروحات والمذكرات بالمكتبات الجامعية وا 

 مدى يمكن القول أن المكتبات تتبنى عممية الرقمنة؟.
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  التعرف عمى مستوى الرقمنة ومدى اإلعتماد عمييا من طرف المكتبات في تسيير
 ومعالجة رصيدىا.   

 _ أسباب ذاتية:

 .حب اإلطالع عمى آخر ما توصمت إليو التكنولوجيا وعالقتيا بالواقع 
  .الرغبة في البحث في القضايا التكنولوجية كالرقمنة لما توفره من وصول حر لممعمومات 
  التي تعالج الموضوع من الناحية التطبيقية وليس الجانب النظري فقط. الدراسات قمة 
 .معرفة الصعوبات التي تقف كحائل يحول دون تطبيق الرقمنة في المكتبات الجامعية 

أهداف الدراسة:3_2    

_ الوقوف عمى أساسيات مشاريع الرقمنة بالمكتبات الجامعية.  1  

_ الكشف عمى مدى تأثير الرقمنة عمى المكتبات والمستفدين.2  

 _ محاولة الكشف عن التحديات التي تواجييا الرقمنة في تطبيقاتيا بالمكتبات.3

 ميتيا._ طرح مقترحات لدعم عممية الرقمنة بالمكتبات الجامعية من خالل إبراز أى4

عية.م_ تقييم مدى نجاح الرقمنة في المكتبة الجا5  
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 المبحث الثالث:المنهج المتبع والعينة.

 منهج الدراسة:

بما أن البحوث العممية تحتاج إلى أساليب ومناىج عممية دقيقة وصحيحة لتحقيق         
أوقديمة وعميو  الغاية المنتظرة من ىذه البحوث أال وىي كشف الحقائق سواء كانت جديدة

يمكن أن نستنتج أن المنيج العممي ىو:الطريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى الظاىرة 
أوالمشكمة،موضوع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا لغرض التوصل إلى إجابات 

من خالل إستخدام مجموعة من األدوات لتجميع البيانات التي تثيرىا المشكمة أوالظاىرة 
 (1) وتحميميا.

تبعا لطبيعة موضوع الدراسة المتضمن واقع رقمنة األطروحات والمذكرات في        
مكتبة كمية العموم اإلجتماعية بمستغانم ،و الجامعية المكتبة المركزيةالمكتبات الجامعية:

المناىج مالئمة في دراسة حالة بعينيا،حيث يسمح  منيج دراسة الحالة يعد أكثرفإن نموذجا:
جبياتو،وبالتالي تكون الصورة الذىنية ظالواقع،ورسمو وتو  تشخيصب يفو كما ىو بسمبياتو وا 

والنظرية ليذه التقنية في الميدان وتشخيص لألبعاد التي تأخذىا في الواقع المعاش،في حين 
يتم اإلعتماد عمى المنيج التحميمي )بإعتباره أداة لمنيج دراسة الحالة(في إختيار المعطيات 

عن الدور  عة من الميدان ومن ثم قياس العالقات القائمة بين جميع المتغيرات بحثاالمجم
 المستقبمي والمتوقع أدائو وذلك توجييا وترشيدا لمجيد والوقت.       

وبإعتبار ىذا البحث دراسة عممية وعممية لقضية الرقمنة في المكتبات الجامعية فقد إعتمدنا 
لغة ىو الطريق الواضح  صفي التحميمي بإعتبار أن: " المنيجفي دراستنا ىذه عمى المنيج الو 

                                                           

.  43م.ص2007مناىج البحث العممي:أسس عممية حاالت تطبيقية.اإلسكندرية:دار الجامعية،أبوبكر،مصطفى. ( 1(  
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البين المستقيم المنبسط الذي لو خصائص تميزه عن المناىج األخرى''لكل جعمنا منكم شرعا 
   (1)  ومنياجا''.

العينة:   

تعد العينة الدعامة األساسية في البحث العممي،باعتبارىا مصدرا أساسيا في إستقاء      
المعمومات والمعطيات الواقعية،ومن أىم األمور الواجب مراعاتيا في اختيار العينة ىو 
حجميا،حيث يقصد بحجم العينة عدد الوحدات التي يجب عمى الباحث دراستيا وجمع 

  (2) ممثمة ودقيقة.بيانات منيا،بحيث تكون 

المكتبة المركزية المكتبة قيد الدراسة: جتمع الموظفينيتشكل مجتمع الدراسة من م          
  اإلجتماعية بمستغانم. مكتبة كمية العمومو (،ITAالجامعية)

(،ومكتبة كمية العموم ITAالدراسة عمى المكتبة المركزية الجامعية) اقتصرت عينة    
بمستغانم،ويرجع ىذا اإلختيار إلى كون أن ىذه الحالة تعد من النقاط المركزية اإلجتماعية 

من مجموعة ممثمة لمجتمع الدراسة  المحورية في الجزائر،تخدم البحث والمعرفة،تتشكل العينة
والتي تخضع لمدراسة،فكانت العينة التي إخترناىا قصدية مع محافظ المكتبة المركزية 

  اإلجتماعية بمستغانم.   ة المكتبة الخاصة بمكتبة كمية العمومومحافظ،(ITA)الجامعية 

 المبحث الرابع:أدوات البحث العممي.

                                                           

_حاالت تطبيقية.رمل اإلسكندرية:الدار أسس عممية :محمود أبوبكر،مصطفى،عبداهلل المحمح،أحمد.مناىج البحث العممي (1)
.43الجامعية.ص   

عبد اليادي،محمد فتحي. البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات.القاىرة:الدار المصرية  (
.12م.ص2002المبنانية، 2(  
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تشير أدوات البحث إلى الوسائل التي يستخدميا الباحث في جمع البيانات        
والمعمومات،وىي ميمة في البحث العممي حيث يتوقف عمى مدى صالحيتيا ومناسبتيا 

مكانية  اإلعتماد عمى النتائج التي تم التوصل إلييا،ومن دون أدوات البحث ال يمكن تحقيق وا 
الوصول إلى النتائج المرجوة وتتعدد أدوات البحث وتختمف درجة  أىداف البحث أو

استخداميا بتعدد أدوات البحث والمنيج المستخدم،ومن المسمم بو أن نجاح البحث في تحقيق 
ألدوات المالئمة لمحصول عمى البيانات، لكل ا الرشيد واألنسب وقف عمى اإلختيارأىدافو يت
الذي يبذلو الباحث في تمحيص ىذه األدوات وتنقيحيا عمى أعمى مستوى من  والجيد
       .الكفاءة

باألداة الوسيمة التي تستخدم في البحث بغرض جمع البيانات والمعمومات الالزمة،   يقصد    
  وعمى ذلك فإن مفيوم األداة مرتبط باإلجابة عمى سؤال يبدأ بكممة اإلستفيام؟.

ىي المشاىدة الدقيقة لظاىرة ما أوىي المراقبة لظاىرة ما بطريقة منيجية _ المالحظة :  
  ي البحث األساسي أوفي البحث التطبيقي.أوعممية،وىي قد تستخدم ف

محادثة موجية يقوم بيا فرد مع فرد آخر أو أفراد آخرين إلستغالليا في  ىي:_ المقابمة
  (1).بحث عممي أو إنيا عبارة عن تبادل لفظي يتم بين القائم بالمقابمة وبين المبحوث

 _ مصطمحات الدراسة:  

 Digitization:الرقمنة 

ويتم تسجيل تحويل البيانات والمعمومات من الشكل الورقي إلى الشكل اإللكتروني         
أو إنشائيا إلكترونيا عن طريق لوحة المفاتيح  تمك المعمومات إما عن طريق المسح الضوئي

                                                           

    . 169( محمد فتحي،عبد اليادي،البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات.المرجع نفسو،ص1) 
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والتي من أىميا األقراص سجيل تمك المعمومات عمى وسائط إلكترونية ويتم  ت
       (2).المضغوطة

الجامعية:ل ئالرسا  

تعتبر الرسائل الجامعية عمى مستوى الماجستير والدكتوراه من مصادر المعمومات األولية 
الميمة التي تقتنييا المكتبات ومراكز المعمومات وتشكل فئة ميمة من الوثائق التي تغني 

عمى اعتبار أنيا تتناول عادة موضوعات أصمية لم يسبق بحثيا  الباحثين في موضوعاتيم
 (1).ستياأودرا

 المكتبة الجامعية)األكاديمية(:

ىي تمك المكتبة التي تكون تابعة لجامعة أولكمية أولمعيد عممي وتعمل عمى تيسير        
عطاء ىيئة التدريس وطالب ىذا الكيان األكاديمي عمى  اإلفادة من مقتنياتيا لمباحثين وا 

   (2).مختمف مستوياتو الدراسية

 معمومات: 

وتنظيميا ضمن سياق معين وحولت إلى شكل لو تركيبة ومعنى  معالجتيا بيانات تم         
  (3).معين

  الدراسات السابقة:_

                                                           

  .134.ص2010والمعمومات:انجميزي_عربي.عمان:كنوز المعرفة،( الصرايره،خالد عبده.مفاىيم عموم المكتبات 2) 

 
 

.عمان:دار الفكر 3( النوايسة،غالب عوض.تنمية لمجموعات المكتبية في المكتبات ومراكز المعمومات.ط1)
   . 83م.ص2010لمنشر،

   .102م.ص2011المدادحة،أحمد نافع.أنواع المكتبات.دار المسيرة،( 2)
دارة المعرفة انجميزي_( محمد دياب،مفتاح.معجم  .    57عربي.عمان:الدار المنيجية.صمصطمحات إدارة المعمومات وا  3(  
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تعد الدراسات السابقة من أىم الركائز العممية التي يعتمد عمييا الباحث بعد تحديد    
ختيار مشكمة البحث،يبدأ الباحث بالبحث والتمحيص في الدراسات السابقة والتي تشكل لو  وا 
تراثا ىاما ومصدرا غنيا البد من اإلطالع عميو قبل البدء بالبحث وىذا بحد ذاتو يوفر 

من المزايا في بمورة مشكمة البحث وتحديد أبعادىا ومجاالتيا،ودعم مشكمة لمباحث العديد 
البحث بالمعارف والدراسات والنتائج االتي توصل إلييا الباحثون اآلخرون،وبالتالي يتمكن 
الباحث خالل الدراسات السابقة تحديد األدوات التي يستخدميا في البحث،كما تزود الباحث 

ادر اليامة لبحثو مما يوفر عميو الكثير من الجيد والوقت،وىذا بالكثير من المراجع،المص
  مايسمى لدى الباحث ثقافة البحث العممي.   

دت من قبل في نفس نقطة المقصود بالدراسات السابقة ىي البحوث العممية التي أع   
 (1).البحث

مباشرة بموضوع في ىذا البحث اعتمدنا عمى عدة دراسات وبحوث عممية ليا عالقة        
البحث والتي ارتأينا أنيا تخدم البحث من مختمف جوانبو،ومن بين ىذه الدراسات العممية 

 نذكر  مايمي:

 _ الدراسة األولى:

جامعة األمير  مكتبةوانشاؤىا: تصميمياالمكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية:. عكنوش،نبيل
  .عبد القادر نموذجا

بابين وثالثة عشر فصال وخاتمة وكذا قائمة لممراجع   اشتممت الدراسة التي جاءت في
والمالحق عمى االطار المفاىمي والنظري لمبحث تطرق فيو الباحث إلى إشكالية مفيوم 

                                                           

عبد العزيز،خميفة شعبان.المحاورات في مناىج البحث في عمم المكتبات والمعمومات.مصر:الدار المصرية  (1) 
. 110م. ص1997المبنانية،  
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المكتبات الرقمية ودراسة وظائف المكتبات الرقمية وخصائصيا وكذا عممية الرقمنة وتقنية 
راء البيانات ومختمف معاييرىا تطرقت الدراسة إلى ماو كما تصميم المصادر الرقمية.

واستعراض أىم التجارب الرائدة في مجال المكتبات الرقمية في العالم،أما الجانب التطبيقي 
الميداني فضم ستة فصول يتناول الفصل األول المكتبة الرقمية الجامعية األمير عبد القادر 

م نحو إستخدام مصادر ثم دراسة الممارسات الوثائقية لدى األساتذة واستكشاف اتجاىاتي
المعمومات اإللكترونية كما تطرقت الدراسة إلى الممارسات الوثائقية اإللكترونية لدى 
األساتذة،ومحاولة معرفة وجية نظرىم في المكتبة الرقمية لمجامعة وأما بالنسبة لمفصل  

قشة النتائج األخير تناولت التخطيط لممشروعات الرقمية وتنفيذىا بالمكتبة الجامعية وكذا منا
 التي أسفرت عنيا الدراسة.      

وقد أفادتنا الدراسة بشكل أساسي في شقيا المنيجي كونيا تدرس بالتحميل واقع المشروعات 
الرقمية بالجزائر من حيث استكشاف الوضع الراىن لمشروعات المكتبات الرقمية وتطورىا 

التي توصل إلييا الباحث،وىذا ما واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا باإلضافة إلى النتائج 
يتداخل مع دراستنا في جانب المكتبات الجامعية كما تكمن أىمية الدراسة في إمكانية مقارنة 

       (1)نتائج ىذه الدراسة بالنتائج التي سوف تصل إلييا الدراسة الحالية.

 _ الدراسة الثانية:

الجامعية ودورىا في دعم التكوين مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات .عواشرية،عفاف
 ميدانية بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية جامعة تبسة. دراسة الجامعي:

جاءت ىذه الدراسة لتناول مصادر المعمومات وتوظيف ذلك في المكتبات الجامعية في ظل 
ومفاىيم بيئة تتسم بالمنافسة من خالل مناقشة مفاىيم وأدوات التعمم في المكتبات الجامعية 

                                                           

الجزائرية:تصميميا وانشاؤىا:مكتبة جامعة األمير عبد القادر نموذجا.أطروحة بالجامعة عكنوش،نبيل.المكتبة الرقمية  (1)
  .648.ص2010أفريلجامعة منتوري،:قسنطينة.عمم المكتبات .قسمدكتوراه
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البيئة اإلفتراضية بوجو عام مع تقديم بعض المقترحات التي قد تساعد وتنيض بأداء 
المكتبات الجامعية وأداء المينة بشكل عام،ومن أجل اإلحاطة أكثر بالموضوع تم تقسيم 
الدراسة إلى بابين أحدىما نظري واآلخر ميداني،الباب النظري مقسم إلى أربعة فصول 

إلى فصل أما عن فصول الباب النظري فتمحورت حول الجوانب النظرية والباب الميداني 
المختمفة لمموضوع المعالج في حين تناول الفصل الثاني المكتبات الجامعية من خالل 

الجامعي،تعريف،  تعريف المكتبات الجامعية،أنواعيا،وظائفيا،أىمياتيا،مشكالتيا،التكوين
 الوظائف،أسس.

ل إحدى ركائز الدراسة جاء حول مصادر المعمومات وتناول القسم أما الفصل الثالث الذي مث
مصادر المعمومات،أىميتيا،ثم تطرقت الباحثة إلى المصادر الورقية وتقسيماتيا مفيوم األول:

حسب المضمون،النوع،اإلتاحة،الشكل وقد ركزت عمى التعريف بالمصادر الورقية كالكتاب 
المعمومات اإللكترونية وذكرت  مصادرالقسم الثاني تناول:والدوريات والرسائل الجامعية،أما 

المصادر السمعية وكذلك المصادر البصرية والسمعية البصرية،المضغرات الفممية وأنواعيا، 
  (1).مميزاتيا وأخيرا تطرقت الباحثة لمكتاب اإللكتروني والدورية اإللكترونية

  _ الدراسة الثالثة:

تبات الجامعية الجزائرية: دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية باشيوة،سالم،الرقمنة في المك
 بن يوسف بن خدة جامعة الجزائر.

                                                           

عواشرية،عفاف.مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين الجامعي:دراسة ميدانية  (1)
جامعة العربي :تبسةبات:قسم العموم اإلنسانية.تكنسانية واإلجتماعية جامعة تبسة.مذكرة الماستر في عمم المبكمية العموم اإل

     .85.ص2015التبسي،
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( فصول نظرية وفصل ميداني واإلطار المنيجي والخاتمة،كما تناولت 4جاءت المذكرة في )
الدراسة دراسة حالة الرقمنة بالمكتبة الجامعية بن يوسف بن خدة بالجزائر العاصمة،وقد 

 د الباحث في دراسة موضوعو عمى منيج دراسة الحالة وقد أفادتنا الدراسة في جانبيا اعتم

 

المنيجي والميداني وخاصة فيما يتعمق بصعوبات التحول نحو المكتبة الرقمية بالمكتبة 
   (1)الجامعية محل الدراسة.

 _ الدراسة الرابعة:

ميدانية  دراسةالجامعية داخل البيئة اإللكترافتراضية: المكتباتبوشارب بولوداني،لزىر.
 بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة فرحات عباس لوالية سطيف. 

تطرق الباحث إلى المكتبات الجامعية كنظام لممعمومات، ثم انتقل إلى واقع البيئة 
فتراضية من خالل التعرض لمظاىرىا، خاصة كل ما لو عالقة بالمكتبا ت بداية اإللكترا 

بالشبكات واالتصاالت،ثم تناول الباحث واقع المكتبات الجامعية داخل البيئة االلكترافتراضية، 
ثم تعرض إلى التأتيرات التي أحدثتيا الحوسبة عمى المجموعات المكتبية،وفي األخير أشار 

 إلى التحديات التي تواجييا المكتبات الجامعية. 

             السابقة:االستنتاج العام من الدراسات   

الدراسات النظرية  فيحظي موضوع الرقمنة بدراسات ذات تنوع وتباين عمى المستويين: 
 جديروالمقاربات المنيجية والزال محل إىتمام متزايد من قبل الباحثين في كافة التخصصات.

                                                           

باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.مذكرة  (1) 
.241الماجستير:قسم عمم المكتبات والتو يق.الجزائر:جامعة بن يوسف بن خدة،.ص   
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ت مختمفة بالذكر أنو من خالل عرضنا ودراستنا لمدراسات السابقة تبين أن ىذه الدراسات كان
ومتباينة من حيث الشكل والمضمون،فأغمبية الدراسات تناولت موضوع الرقمنة من الجانب 
النظري،وبعضيا تناولت ىذا الموضوع من الجانب التقني، المالحظة أن ىذه الدراسات كميا 

 دراسات عممية تندرج ضمن العموم اإلنسانية واإلجتماعية.        

 

  حدود الدراسة:

 ITAالجامعية وتشمل الحدود الجغرافية لدراستنا كل من مكتبةالمركزيةلجغرافية:_ الحدود ا
 ،كميدان أنسب يوافق متطمباتنا.ومكتبة كمية العموم اإلجتماعية بمستغانم

وىي المدة المستغرقة من الدراسة والتي شممت فترة إجراء المقابمة من _ الحدود الزمنية: 
 ماي.15أفريل إلى08تاريخ

 الدراسة :صعوبات 

من بين الصعوبات التي واجيتنا إلجراء ىذه الدراسة نذكر مايمي:            

قمة الدراسات والمراجع في مجال الرقمنة.   _    

   .قمة التقنيات والتجييزات في المكتبات الجامعية قيد الدراسة_   

   خالصة ال 

خطواتو التي تعتبر المبنة والقاعدة ومتابعة أىم  يعد تحديد اإلطار المنيجي لمدراسة        
ستكمال العناصر األساسية في العمل العممي المنيجي المرتبطة بموضوع الدراسة  وا 

حول الرقمنة  كتكنولوجية حديثة لممعمومات واإلشارة إلى توظيفيا  في المكتبات حور المتم
 خصوص.العمى وجو 
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  تمهيد: ال

المكتبات الجامعية تحوالت جذرية بفضل تأثير التكنولوجيا الحديثة عمى  تشيد            
معظم الوظائف والخدمات المكتبية حيث أصبحت وسيمة عمل أساسية أقدمت عمى تحويل 
الوظائف الفنية واإلدارية وجل الخدمات المكتبية التي تقدميا لروادىا من األنظمة التقميدية 

مد في ذلك عمى الرقمنة أي رقمنة الوثائق وباألخص رقمنة إلى األنظمة الحديثة التي تعت
المذكرات الجامعية وكذا البرمجيات الوثائقية التي تساعدىا عمى تسيير وتنظيم وحداتيا 

 .  والتنسيق بينيا

  تعريف الرقمنة: 1_1

عرفت الرقمنة عمى أنيا عممية استنساخ راقية تكمن في تحويل الوثيقة ميما كان               
يواكب ىذا العمل التقني عمل فكري  Chaine Numerique سمسمة رقميةنوعيا ووعائيا إلى 

ثيل محتوى النص ومكتبي لتنظيم ما بعد المعمومات،من أجل فيرستيا وجدولتيا وتم
  (1).المرقمن

 أن:مكن القول يكما  

سقاط الحواجز إالرقمنة من أىم انجازات التكنولوجيا الرقمية لممعمومات وتعني            
الفاصمة بين أنساق الرموز المختمفة من نصوص وأصوات وأنغام وصور ثابتة 
ومتحركة،وتحويل ىذه األنساق إلى سالسل رقمية قواميا الصفر والواحد،حتى تتواءم مع 

 (2) .أساس عمل الكمبيوترنظام اإلعداد الثنائي 
                                                           

تاحة المخطوطات:جمعية الشيخ أبي إسحاق نونو رستم دادي،داود،قزريط،  (1)  .مشاريع الرقمنة ودورىا في تثمين وا 
 :جامعةماستر:تخصص التقنيات األرشيفية لخدمة التراث بوالية غرداية نموذجا.مذكر إبراىيم اطفيش

    .55م.ص5102م_5102قسنطينة،

مصطمحات عصر العولمة:سياسية إقتصادية اجتماعية نفسية  عبدالكافي،إسماعيل.معجم الفتاحعبد (2) 
  .  015م.ص5112إعالمية.القاىرة:دار الثقافة لمنشر،
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قد ال تكون ىناك مشكمة في المصطمح عندما نتحدث عن "الفعل" المكتبات             
 تو كسموك يتفق فيو كل الباحثينالرقمية، "َرْقَمَن" فالمصطمح من ناحية ممارس

المؤلفين،باعتبار الرقمنة "ىي التحويل )اإلرادي( لموثيقة الورقية )التناظرية( إلى وثيقة رقمية و 
 بالحاسوب" أما منشأ الخالف ىو عند التطرق إلى نتائج ىذا الفعل أو إال)ثنائية( ال تقرأ 

ي فعمميات الرقمنة تنتج لدينا في النياية كحتمية مجموعة من الوثائق الرقمية التالسموك،
 (1) .''ن كياناتيا ما يسمى "بالمكتبة الرقميةو تك

إن عممية الرقمنة ليست مقصورة عمى الوثائق الرقمية ومصادر المعمومات المطبوعة       
نما تعدت ذلك إلى التسجيالت الصوتية،الميكروفيمم، الميكروفيش ،حيث أن  فقط،  وا 

رقمنتيا بواسطة برامج متخصصة تثبت األصوات سواء أكانت كالما أو قطعا موسيقية يمكن 
عمى الحاسوب،مع ربط ىذا األخير بواسطة ميكروفون ينقل الصوت إلى الحاسب الذي يقوم 

  (2)بتحويمو إلى الشكل الرقمي و تخزينو عمى مستواه.

 وفي تعريف آخر:

الرقمنة أو التحويل الرقمي ىي: " عممية تحويل البيانات إلى شكل رقمي،وذلك ألجل 
جتيا بواسطة الحاسب اإللكتروني،وفي سياق نظم المعمومات عندما تشير النصوص معال

أو الصور)سواء أكانت صور فوتوغرافية أو خرائط(،إلى إشارات ثنائية باستخدام المطبوعة 
 (3)نوع من أجيزة الماسح الضوئي، التي تسمح بعرض نتيجة ذلك عمى شاشة الحاسب".

                                                           

الفجر  دار:القاىرةالرقمنة في الدوريات االلكترونية العربية في العموم و التقنية. مقوماتسمية سيد محمد.حشمت قاسم، (1) 
  .01ص.5102لمنشر و التوزيع،

)2(Comment numeriser. [disponible en ligne]http://.www.Vincent.hildebert.free/commment.html. [disponible en 
ligne]http://.www.Vincent.hildebert.free/commment.html.10-10-2005. consulté le 11-04-2019/02:51.   

   

 بالمكتبات نية ميدا دراسة:التأسيس وآليات الجاىزية بين الجزائرية بالجامعات الرقمية المكتباتمشاريع خديجة.،بوخالفة (3) 
. معيد عمم المكتبات والتوثيق. قسنطينة جامعةأطروحة دكتوراه:معيد عمم المكتبات والتوثيق.قسنطينة.بقسنطينة الجامعية
   . 20ص.5102المكتبات، عمم في دكتوراه أطروحة

http://.www.vincent.hildebert.free/
http://.www.vincent.hildebert.free/commment.html.10-10-2005.%20consulté%20le%2011-04-2019/18:20
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 وقد عرفيا:        

قاموس أودليس_ عممية تحويل البيانات من الشكل التناظري إلى الشكل الرقمي من         
أجل التمكن من معالجتيا بواسطة الحاسب اآللي،وفي نظم المعمومات،عادة ما تشير الرقمنة 

 لتوضحيةات الرسوما الشخصية، )الصورالصورة المطبوعة النص المطبوع أو تحويل إلى
جياز المسح الضوئي الذي يسمح لمصور  باستخداموما إلى ذلك إلى إشارات ثنائية  الخرائط،

        (1) .التي تم التقاطيا بأن تعرض عمى شاشة الكمبيوتر

عممية  ويقصد بيا ،وبالتالي يمكننا القول أن الرقمنة ىي نتاج الثورة التكنولوجية       
يخفى  وال مقروء بواسطة الحاسب اآللي،رقمي تحويل كل ماىو ورقي )مطبوع(إلى شكل 

 ماسحات ضوئية، قواعد بيانات، برمجيات، األخيرة من ليذه السباقة عمينا التجييزات
تفادي أي مشاكل وضمان  من أجل اآلليعالم  إ ومتخصصين وميندسين في وأنترنيت

طرف الطمبة نجاح عممية الرقمنة خاصة األطروحات والرسائل الجامعية التي تمقى إقبال من 
   لمباحثين.  من أجل دعم بحوثيم العممية وحتى تمقى مصداقية عممية واسعة

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 . 

 عبد المنعم،موسى،ابراىيم الرمادي،يحي زكريا.رقمنة مقتنيات المكتبات الجامعية:اآلداب نموذجا''دراسةغادة  (1)
   .  51_01م.ص ص5102تخطيطية''.دار المعرفة الجامعية،
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   الرقمنة وأشكالها: 2_1

 تتم عممية التمثيل الرقمي لمنصوص بإحدى الطريقتين التاليتين:     

 بشكل رقمي،ويتم الحصول عمييا الطريقة األولى:ىي التي يكون فييا كل حرف ممثل لوحده
عن طريق برامج معالجة النصوص،أو بواسطة التعرف الضوئي عمى إما باإلدخال المباشر 

      .انطالقا من وثيقة مرقمنة في شكل صورةف OCRفالحرو 

تبات الرقمية،وتتمثل في عممية التصوير المطبقة في أغمب مشاريع المك وىيالطريقة الثانية:
فييا  و تعطينا صورا رقمية لموثائق ونميزالماسحات الضوئية، مباستخداالضوئي التي تتم 

     ىي:ثالثة أشكال و 

نيا تحتل أمن أكثر أنواع الرقمنة استعماال عمى الرغم من  وىيالرقمنة في شكل صورة:أ.    
        والمخطوطات القديمة. خاصة بالنسبة لمكتب النادرة وتستخدممساحة كبيرة عند التخزين،

تتيح الفرصة لمبحث داخل النص،فيي تسمح بالتعامل مباشرة  ىيفي شكل نص:ب.الرقمنة 
عمى ىذا النوع يتم باستعمال برمجية  ولمحصولمع الوثيقة االلكترونية عمى أنيا نص.

التعرف الضوئي عمى الحروف،انطالقا من وثيقة مرقمنة في شكل صورة،حيث أن البرمجية 
 حروف،كما تسمح بالتعديلو عالمات و لمصورة إلى رموز  تقوم بتحويل النقاط المكونة

  (1).األخطاء وتصحيح

تقنية تعتمد عمى العرض باستعمال الحاسبات  وىي في شكل اتجاىي:الرقمنة  ج.  
اآللي،والتحول من الشكل  بالرياضية،وىي تستعمل خاصة في الرسوم بمساعدة الحاس

     تجاىيمتقديم اإللشكل ويتواجد حاليا عممية طويمة ومكمفة، التجاىياالورقي إلى الشكل 

                                                           

ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.مقدمة لنيل درجة الماجستير في عمم  (0)
  .   22_22ص م.ص5112م_5112،جامعة منتوريقسنطينة.المكتبات.تخصص إعالم ميني وتقني.
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PDF  وىي تقنية طورتيا شركةAdobe  وتبادل المعمومات ،و ىي تيدف إلى نشر 3991سنة
  (1)المقروءة إلكترونيا. 

التعرف يجوز لنا القول أن النصوص الرقمية تمثل بطريقتين:أوالىا تكون بإستخدام       
،والثانية تكون بإستخدام الماسحات الضوئية ونميز فييا ثالث OCRالحروفالضوئي عمى 

 أشكال:الرقمنة في شكل صورة،شكل نص،شكل اتجاىي.

 الرقمنة بين األهمية واألهداف:3_1   

 :وأهميتها _ الرقمنة

      توجد فوائد كثيرة لمرقمنة نذكر فيما يمي أىميا:  

  واسعة ومعمقة بأصوليا وفروعيا.إتاحة الدخول إلى المعمومات بصورة 
 .سيولة وسرعة تحصيل المعرفة والمعموممت من مفرداتيا 
 .صدار صور طبق األصل عنيا  القدرة عمى طباعة المعمومات منيا عند الحاجة وا 
 لحصول عمى المعمومات بالصوت والصورة وباأللوان أيضا.ا 
 .نقص تكاليف الحصول عمى المعمومات 
 ادر والمواد المعموماتية.إمكانية وجود نقد المص 
 (2).إمكانية التكامل مع الوسائل األخرى الصوت،الصورة،الفيديو 

 
 
 

                                                           

 .22_22المستقبل.المرجع نفسو.ص ص :دراسة لمواقع وتطمعات ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر (1)

  

   .  22 م.ص5100الحمزة،منير.المكتبات الرقمية:والنشر اإللكتروني لموثائق.قسنطينة:دار األلمعية لمنشر والتوزيع، (5) 
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 _ أهداف الرقمنة:
 وىي عدة أىداف تتوزع عمى المستويات التالية: 

  الحفظ:حيث أن الوسائط الرقمية تعد أقل عرضة لمتمف والضرر،مقارنة بالوسائط
 الورقية التي تتعرض لعدة أخطار. 

   التخزين:أما بخصوص التخزين فإن قرص مضغوط يمكنو تخزين أالف الصفحات
 إذن الرقمنة توفر عمينا الكثير من المساحات.DVDبالك بقرص رقميا فم

  من خالل الشبكات وخصوصا شبكات األنترنت سمحت لمرقمنة باإلطالع االقتسام:
 عمى نفس الوثيقة من قبل مئات األشخاص في نفس الوقت.

 سترجاع وسيولة اإلستخدام:تتميز النظم الرقمية بسرعة كبيرة في اإلسترجاع سرعة اإل
حيث أن عندما تحول المواد المكتبية والوثائقية إلى الشكل الرقمي يمكن لممرء 

    إسترجاعيا في ثوان بدال من عدة دقائق. 
 شبكة الربح المادي من خالل بيع المنتج الرقمي عمى أقراص مميزرة أو إتاحتو عمى ال

وال يقصد بالربح ىنا االتجار بقدر ما ىو الحصول عمى عائد مادي يغطي ىامش من 
  (1)التكمفة لضمان استمرار العمميات.

  :و لعل من أىم األىداف التي تسعى الرقمنة لتحقيقيا               
 في المتطورة المكتبات مع تتماشى يجعميا بشكل خدمات المكتبات وتطويرىا تحسين -

 . الحديثة األدوات عمى تقديميا يتوقف جديدة خدمات لتشمل ىذه الخدمات تنويع مع العالم،
 عمى لمتعرف محيطيا التقميدية،ودراسة األنظمة مراجعة خالل نظم المكتبات من تطوير  -
 لمواجية بو االستعانة المكتبة تريد الذي الجديد النظام جدوى النظام الحالي،وتقدير أداء

 . المستفيدين المتزايدة احتياجات

                                                           

    .  22ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق.ص (1)
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 مجاالت والمراجع،وتوسيع الوثائق من الكافي العدد بتوفير المستفيدين رقعة توسيع -
 التكوين،وقطاعات مؤسسات تشيده الذي والفني العممي التطور مع تخصصاتيا،لتستجيب

 . عام بشكل المثقفين اىتمامات اإلنتاج،وكذا
 لالستقبال،وتبسيط المالئمة الشروط توفير خالل من المكتبة رواد من عدد أكبر كسب -

 المطموبة اإلمكانيات أومؤتمتة،ووضع تقميدية كانت سواء المتوفرة األدوات في البحث أساليب
 الكافية القاعات تخصيص وسرعة،مع بسيولة المستفيدين إلى والمعمومات الوثائق لتقديم

 تستجيب المتوفرة والوسائل القاعات ىذه تكون أن لمقراءة والمطالعة،عمى والجاىزة والمتنوعة
     (1).المكتبة عمى تتردد التي الفئات من فئة كل اىتمامات وميوالت إلى األولى بالدرجة

العصرنة والتخمص من قيود المكان والزمان،حيث  أىمية بالغة تكمن في مواكبة لمرقمنة    
أنيا تضمن جودة في الخدمات من حيث حداثة ووفرة المعمومات في مختمف مجاالت 

كما تيدف إلى تجديد في أسرع وقت وأقل جيد وتكمفة. الدراسة والبحوث المرجو تحقيقيا
المسبق تحسبا ألي  واليخفى عمينا التخطيطإستخدام مصادر المعمومات المتيالكة والتمفة،

 طارئ من خالل اإلحتفاظ بنسخ رقمية.

 :ومتطمباتها الرقمنة4_1 

 التخطيط         

عمى كل مكتبة تريد خوض مشروع رقمنة تحديد خطة انطالقا من مجموعاتيا        
ومستفدييا،والتخطيط ىو''عممية منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات 
لموصول إلى أىداف محددة وعمى مراحل معينة،مستخدمة كافة اإلمكانات   المادية  

 ال أحسن إستخدام''   والبشرية والمعنوية المتاحة حاليا ومستقب
                                                           

 .RISTسبتي،عبد المالك.تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجزائرية بين الرغبة في التغيير والصعوبات.في:مجمة( بن 1)
 م. 5112. 0.ع02مج
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والتخطيط لمشروع رقمنة يجب أن يسند إلى لجنة تشرف عمى المشروع،تعرف بإسم        
  (1)فريق عمل المكتبة الرقمية،والتي يجب أن تتكون من عناصر يشيد ليا بالكفاءة

واتصاالت،برمجيات،حيث  ،حاسوب،شبكاتمكتباتالعممية والعممية في المجاالت التالية:
 :ىذه الخطة ىي بوضع خطة مناسبة لمراحل تنفيذ المشروع وأبرز عناصرتقوم 

   ._ تحديد أىداف المشروع

_ دراست جدوي يتم فيها تحديد انمتطهباث انضروريت نعمهيت انرقمنت )انىسائم وانتجهيزاث، 

   .اإلطاراث انبشريت(

قرار ميزانية مناسبة لممشروع مع تبويبيا_   . تحديد تكاليف المشروع وا 

 _ وضع خطة زمنية واضحة لمراحل تنفيذ المشروع. 

_ إعادة ىندسة اإلجراءات التي سوف تتخذ بخصوص المشاكل التي سوف تعترض 
   .المشروع

بمكتبة الكونجرس عدة  NDLPولقد حدد فريق عمل برنامج المكتبة الرقمية الوطنية 
    :ات الرقمية جاءت كالتاليتحديات،يجب أخذىا بعين اإلعتبار عند التخطيط إلنشاء المكتب

  :أوال: بناء المصادر

 . _ تطوير تقنية رقمنة المصادر

  _ تصميم أدوات البحث واالسترجاع .

 تصميم أدوات فيرسة ووصف المصادر .  

 .ثانيا: التشغيل البيني
                                                           

  .  11ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق.ص (1)
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  نشاء المكتبات الرقمية.إبناء البرتوكوالت والمعايير التي تدعم 

   (1) .ثالثا: الممكية الفكرية 

 تحديد القضايا القانونية المرتبطة بإتاحة وبث ونسخ المصادر الرقمية.    

 رابعا:اإلتاحة الفعالة.

 أدوات أكثر مرونة وكفاءة في تحويل المحتوى الرقمي بما يتالءم واحتياجات  توفير
    .المستفيدالنيائي

 البنية التحتية التكنولوجية:   

   أساسية ىي:ويتعمق األمر بتوفير ثالث عناصر  

 وانمعداث األجهزةأوال:

   :يتطمب أي مشروع رقمنة توفر األجيزة التالية

 الحواسيب البد أن تتوفر عمى مجموعة من الخصائص وىي كالتالي: وىذه:الحواسيب 

 Serveureأ( الموزع: 

 . GHZ3إلى 5.2من  2Intelpentium المعالج يكون من نوع 
 .GO1إلى205MOذاكرة قدرىا  
  .GO40أقراص صمبة سعة القرص الواحد2الداخمية:الطاقة  

 .بطاقة فيديو 
 . 011\01بطاقة شبكة 
  . واط521:تغذية كيربائية اختيارية 

                                                           

    .010ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق.ص (1)
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  02Vitesseقارئ أقراص مضغوطة: 
   .قارئ أقراص مرنة 
  .بطاقة صوت 
   (1).بوصة 02شاشة: 
  .لوحة مفاتيح )ثنائية اللغة( 

 .فأرة 

   الماسحات الضوئية: 

ختيارىا تبعا لموثائق المراد رقمنتيا،وبالنسبة لمكتب يفضل اختيار الماسحات إ ويتم  
 الرأسية،والتي يجب أن تتميز بالخصائص التالية:

   .تصوير ظير وبطن بتزويد آلي 
   .صفحة في اليوم 2111قدرة عمل تصل إلى  
                                                 .MO256إلى 22ب ذاكرة تقدر 

  (1)ىذا باإلضافة إلى:        
  .طابعات ليزرية  
      .وسائط التخزين وحفظ البيانات مع مراعاة قدرتيا عمى التوسع 

   .ثانيا:شبكات المعمومات 

تقوم الشبكة المحمية لممعمومات عمى الربط بين مجموعة من الحاسبات داخل   
مبنى واحد أو مباني متجاورة من خالل كابل رئيسي،والبد من توفير ىذه الشبكة   بالمكتبة 
التي تنوي إقامة مشروع مكتبة رقمية،حيث تربط بين مختمف محطات العمل الموجودة 

 ل بسيولة ودقة،كما يجب  اإلرتباط بشبكة اإلنترنت.  بالمشروع وىذا لضمان سيرورة العم
                                                           

    .015_010ص ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق.ص (1)
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   البرمجيات.ثالثا:     

إن مشاريع الرقمنة تحتاج إلى مجموعة من البرمجيات تبعا لموظائف والتطبيقات المستعممة   
 بالمشروع،وأي مشروع رقمنة ىو بحاجة إلى البرمجيات التالية:  

 :وأكثرىا استعماال نظام وأىمياأنظمة التشغيلWindows xp  . 
 برمجيات التطبيقات.    
 حزمة األوفيسMSOFFICE    
 برمجيات معالجة الصورAdobe photo shop,Adobe photo deluxe    
 برمجيات ضغط الممفات مثل winzip,winrar  
 برمجيات التشابكUNIX 
 دارة قواعد البيانات    (1).برمجيات إنشاء وا 

ىناك العديد من ىذه األنظمة،ويعد نظام أوراكل من األنظمة الناجحة،حيث يعمل بناءا    
   عمى نظام إدارة قواعد البيانات العالئقية،ويتميز بأنو مصمم ليعمل عمى بيئة

 Unixأنظمة مفتوحة ومن خالل أجيزة مختمفة،ويمكن استخدامو من خالل أنظمة اليونكس 
 ة لمفيرسة،      ويتضمن النظام أنظمة فرعي

،والتحكم في تداول OpAcواإلتاحة اآللية المباشرة والتي تضم خدمات الفيرس اآللي المباشر
مصادر المعمومات،كما يضم النظام برامج تستخدم لتحويل وتحميل تسجيالت مارك،ويوفر 

،ىذا The OracleSQl Reportt Writterأيضا إمكانيات كتابة التقارير من خالل برنامج 
 .CDS\ISISباإلضافة برمجية

                                                           

    .012ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق.ص (1)
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كما تحتاج ىذه المشاريع إلى بروتوكوالت لربط نظم استرجاع المعمومات عمى 
    (1).الخط

  الكوادر البشرية: *

عدد ،و الرقمنة من أىم أسس وعوامل نجاح مشاريعيعتبر العنصر البشري المؤىل          
وكذا في برامج الرقمنة يختمف من مؤسسة إلى أخرى حسب الرصيد المراد رقمنتو  العاممين

التي تمتمكيا ىذه المؤسسات والتي تؤىميا إلى انتداب عاممين أكفاء  اإلمكانيات المادية
إلى متعامل خارجي  مشاريع الرقمنةإلنجاز مشاريع الرقمنة،بعض المؤسسات التوثيقية تمنح 

الكبرى لمرقمنة تنجز من قبل المشاريع  كما أنPrestatair extèrieur spècialisè :متخصص
أن ىناك مشاريع أخرى تنجز من قبل كما بيذه المشاريع، عاممين مختصين بالضبط لمقيام

العاممين بالمكتبات بدون تغير في الوظائف العادية لممكتبة وىذا ما يصعب عمييا تقويم 
       النشاطات العامة لمعاممين. أعمال الرقمنة في إطار 

ويرجع تفضيل بعض المكتبات المجوء إلى مؤسسة خارجية إلنجاز مثل ىذه المشاريع  
       :لألسباب التالية

 _ التكمفة الكبيرة لتوفير عتاد الرقمنة )التجيزات( وباقي المتطمبات. 

 الرقمنة._ نقص الخبرة،وانعدام العمالة المؤىمة والمتخصصة في عمميات 

فإن تبني قرار اإلعتماد عمى مؤسسة خارجية البد أن يرتكز عمى اتفاق وعموما    
بخصوص اإللتزام بالمعايير واألشكال والمواصفات المتفق عمييا في عمميات  مسبق معيا

  واصفات يمزميا التصحيح دون تكاليف إضافية.مالرقمنة، واإلخالل بيذة ال

                                                           

    . 012ص.ميري،سييمة.المكتبة الرقمية في الجزائر:دراسة لمواقع وتطمعات المستقبل.المرجع السابق (1)
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فأكبر مشاريع الرقمنة ال تتطمب عدد كبيرا من العاممين بقدر ما تتطمب عاممين           
أكفاء فعمى سبيل المثال ''تضم مصمحة الرقمنة بالمكتبة الوطنية الفرنسية اثنان وعشرون 
عامال مكمفين بإنجاز المشروع''والعدد المتوسط والمخصص لعمميات الرقمنة داخل المكتبات 

  (1) .و سبع أفرادالجامعية ى

 الموارد المالية:                                                         *

فتكمفة رقمنة األرصدة الوثائقية تختمف باختالف مشاريع الرقمنة وعممية الرقمنة  
وىذا  Contrat a forfait خارجيين مرتبطين بعقد جزائي  prestatairesتنجز من قبل ممولين

يصعب عمى المكتبات تكاليف الرقمنة لموحدة وكثير من المؤسسات)المكتبات الجامعية(ال ما 
تستطيع إعطاء تقديرات تقريبية،وتختمف التكاليف حسب األرصدة المرقمنة،فعمى سبيل المثال 

دوالر بينما ال تكمف رقمنة نفس  022تكمف ''رقمنة كتاب بالمكتبة الوطنية لكوريا الجنوبية
لدى كثير من  رقمنة كتاب دوالر  ومتوسط  تكمفة  52رك العامة سوى تبة نيويو الكتاب بمك

دوالر وتكمفة صفحة واحدة باألرشيف الوطني لمواليات  21.22المكتبات ومراكز األرشيف 
دوالر بينما اليتعدى رقمنة صفحة واحدة بمكتبة التجمع  02ىو  NARAالمتحدة األمريكية 

 دوالر''. 2.25ومتوسط تكمفة رقمنة الصفحة الواحدة ىو  دوالر ANC1.05الوطني الكوري

القانونية: الشروط  *  

حقوق بار ير ميجب عمى المؤسسة التي تتبنى عممية الرقمنة األخذ في عين اإلعت         
الممكية الفكرية أي وضع الترتيبات الالزمة لحفظ حقوق المؤلفين في اإلستخدام اآللي 

شبكات داخمية أو النشر عمى شبكة االنترنت وذلك حتى ال تتعرض بالمشروع والنشر عمى 
 حقوق الممكية الفكرية إلى الضياع في ظل االستنساخ غير المشروع ألوعية المعمومات.

                                                           

   .  21ص المرجع السابق.الحمزة،منير.المكتبات الرقمية:والنشر اإللكتروني لموثائق. (0) 
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ويتحقق ىذا األمر عن طريق رخص اإلستخدام وىي نوع من اإلتفاقيات النظامية 
مييا وتتم ىذه اإلتفاقيات مع المؤلفين التي تمزم األطراف المتفقة بالبنود والشروط المتفق ع

 (1) .والناشرين أصحاب األعمال الفكرية محل الرقمنة 

مشروع رقمنة مصادر المعمومات يستوجب عمى مدير من أجل القيام والبدء فأي     
زمة من المتطمبات الم والمسبق قبل الشروع في العممية وذلك بتوفير كالمشروع التخطيط المح

 أجل ضمان نجاحيا وتفاديا لممشاكل التي تقف اعتراضا لو. 

      خطوات الرقمنة:  5_1

 عممية رقمنة مصادر المعمومات بعدد من المراحل: تمر    

   _ مرحمة اإلعداد:0

 تمزم مرحمة اإلعداد الجيد لمشروعات الرقمنة في المكتبات ومؤسسات المعمومات 
تحديد إستراتيجية عامة لعممية الرقمنة تتمثل في ثالث نقاط أساسية أوالىا وضع خطة 
الرقمنة،وثانيتيا إعداد دراسة الجدوى،وثالثتيا اإلسترشاد بالتجارب السابقة واألخذ بالمعايير 

  (2).المقننة

    _ مرحمة اإلختيار:5

الرقمنة،ما التي يجب اإلجابة عمييا قبل البدء بمشروعات  من األسئمة المبدئية        
األولويات واألسس التي سيتم بناء عمييا إختيار المصادر المعموماتية التي سيتم 

اإلجابة بعدد من العوامل التي تتحكم في تحديد أسس اإلختيار وأولوياتو رقمنتيا؟وتحدد 
        والتي تختمف حسب نوع المكتبة ومجتمعيا.

                                                           

   .  11.صالسابق المرجع( الحمزة،منير.المكتبات الرقمية:والنشر اإللكتروني لموثائق.1)
 

 . 22_ 55ص .ص5105أحمد يس،نجالء.الرقمنة وتقنياتيا في المكتبات العربية.القاىرة:العربي لمنشر والتوزيع، (5)
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    اإلختيار نذكر:من أولويات و  

 المنتقاة  إمتالك المكتبة أومؤسسة المعمومات لحقوق الممكية الفكرية لممصادر
لمرقمنة:حيث يعد امتالك المكتبة لحقوق نشر المحتوى أوحصوليا عمى تصريح من 

تفاديا مؤسسات النشر بالموافقة عمى إتاحة المحتوى ورقمنتو من أولويات اختياره 
     المشاكل القانونية. لموقوع في

 .سقوط حقوق التأليف والنشر عن المصادر المعموماتية المنتقاة لمرقمنة 
 .ميزانية المشروع 

 _ مرحمة التجييز:2

تشمل مرحمة تجييز مصادر المعمومات التي سيتم إختيارىا لمرقمنة عدد من 
 العناصر،كاآلتي:

  من الرفوف.سحب المصدر المعموماتي 
  إلستبعاد النسخ المكررة.فحص النسخ 
 .تخصيص رقم مسمسل  لممتابعة 

_ مرحمة التحويل الرقمي:2   

        تتبع مرحمتا اإلختيار والتجييز مرحمة التحويل الرقمي. 

  :_ مرحمة اإلختزان والحفظ الرقمي2

نيا ركيزة لعمميات البحث واإلستغالل ،ألمرحمة اإلختزان والحفظ الرقمي مرحمة ميمة 
  (1)المعمومات لذا من غير المعقول استخدام نظام رقمي دون التفكير في نظام الخزنوتداول 

                                                           

 .22المرجع نفسو.صالمكتبات العربية.أحمد يس،نجالء.الرقمنة وتقنياتيا في  (0) 
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تاحة المصادر المعموماتية المرقمنة عمى المدى  والحفظ.وتكمن أىميتيا في ضمان استخدام وا 
وأشكال الممفات تؤدي إلى زيادة احتمالية البعيد،ذلك أن معدالت تطور العتاد والبرمجيات 

قراءة المحتوى المرقمن وذلك عمى العكس من حفظ المصادر المطبوعة الذي ال عدم إمكانية 
  (1).يتعدى الكيان المادي لموعاء

تعد عممية تنظيم مصادر المعمومات  _ مرحمة تنظيم مصادر المعمومات المرقمنة:2
 ''المتناثرة عمى وسائطDigital Objectsالمرقمنة،المتمثمة في عدد من الكيانات الرقمية''

التخزين الثانوية،أمر حيوي وىام،حيث اليمكن لممستخدم الوصول إلى محتواىا إال من خالل 
''يمكن لبرامج نظام physical organizationالتنظيم،وتنظم ىذه المجموعات إما تنظيما ماديا''

دارتيا،أوتنظيما منطقيا'' يسمح لممستخدم ''Logical Organizationالمكتبة من التعرف عمييا وا 
  .تصورىاب

 _ مرحمة البحث واإلسترجاع:2

الحقيقي لمشروع المكتبة لمرقمنة يتمثل في تصميم أدوات تسمح بالبحث التحدي  إن 
يح إمكانية اإلسترجاع منيا،حيث إن المحتوى المرقمن محتوى ديناميكي في مخرجاتو وتت

وليس مجرد بديل مقروء آليا لنظيره المطبوع،كما أن توفير بديل رقمي في  شكل صور غير 
قابمة لمبحث قد يناسب جزئيا احتياجات بعض المستفيدين ولكن ليس الكل،حيث يفضل 

تطوير آليات بحث وتقنيات قمي مما يتطمب البعض بطبيعة الحال اإلبحار في النص الر 
عرض تتوافق مع ديناميكية المحتوى وتستفيد منو أيما إفادة،ولجعل ىذه الصور قابمة لمبحث 

الذي ''Metsواإلسترجاع يجب أن تقوم المكتبة باستخدام خطة الميتاداتا المناسبة مثل معيار''
كذلك تمثيل العالقات بين الصور يستخدم إلحضار أنواع مختمفة من ميتاداتا الصور معا،

المتعددة التي تشكل معا كيان رقمي واحد)مثل الصور عالية الجودة والصور المنمنمة التي 

                                                           

 . 22.ص5105أحمد يس،نجالء.الرقمنة وتقنياتيا في المكتبات العربية.القاىرة:العربي لمنشر والتوزيع، (1)
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تمكن المستفيدين من إيجاد صور المصدر المعموماتي والتفريق بينيا(،كما تسمح بإعادة 
موعات استخدام ىذه المصادر المعموماتية،وتساعد عمى إمكانية إدراجيا ضمن مج

  (1).المشروعات األكبر

 _ مرحمة إدارة المحتوى الرقمي:2

وتعديل  يرإدارة المحتوى ىو الجزء من مشروع الرقمنة الخاص بتحديث وتدعيم وتطو  
عبر الزمن،وتدار ىذه العممية وحفظ ومتابعة التغيرات الواقعة عمى كم معين من المحتوى 

 Content Management''المحتوىبواسطة إحدى النظم المتخصصة في دعم إدارة 

System (''CMS)  والتقميل من مشاكل اإلنترنت،التي تقوم بعدة ميام،منيا سيولة النشر عمى
إدارة الشبكة وأمن النظام،والفيرسة باستخدام عناصر الميتاداتا،وصعوبة التالعب باألصول 

كما بين المكتبات. الرقمية،واإلتاحة المستمرة طوال اليوم،وتحقيق أقصى مستوى لمتعاون
دارة الممفات كبيرة  تسمح بخمق تسمسل ىرمي لمممفات وذلك لضمان تنظيم ممفات الموقع وا 

مكانية إدارة محتوى الموقع من خالل لوحة تحكم بسيطة  ،تسمح بالتحكم الكامل يابالحجم،وا 
ضافة المحتوى إلى الصفحات من خالل  بالصفحات من حيث اإلضافة واإلزالة والتفعيل،وا 
مكانية إنشاء معرض صور  محرر بسيط يشبو محرر الوورد الخاص بشركة مايكروسوفت،وا 

مكانية  مكانية عرض صور)خاص،وا  (بشفافيتيا من خالل متصفح pngإضافة الصور،وا 
مكانية تعديل التصميم من خالل ممف'' ويندوز إنترنت  ''.cssإكسبمورر،وا 

 عدد من المتطمبات المختمفة منيا:وعمى نظام إدارة المحتوى الجيد أن يحتوي عمى  

 _ متطمبات تنظيمية.0

                                                           

 .22_22_22أحمد يس،نجالء.الرقمنة وتقنياتيا في المكتبات العربية.المرجع نفسو.ص ص  (1)
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 _ متطمبات البرمجيات.5

  .اإلتاحةو  اإلطالع _متطمبات2

 _ مرحمة اإلتاحة:1

يؤدي إختالف أشكال إتاحة المصادر المعموماتية المرقمنة بالمكتبات إمكانية حصول  
والتجديد المستمر المكتبة عمى مردود ربحي ومادي يساعدىا عمى استكمال عمميات التحويل 

في األجيزة والبرمجيات المستخدمة كما تساعدىا عمى التوسع في خدماتيا لتجتذب أكبر قدر 
  (1) لمستخدمين،إضافة إلى روادىا اإلعتياديين.ممكن من الرواد وا

تسع مراحل وخطوات سمفة الذكر بتتابع لمقيام بعممية رقمنة مصادر المعمومات يجب إتباع 
والتفصيل من أجل ضمان نجاح عممية رقمنة وبالتالي كسب رضى المستفيد حيث يرتفع 

سيولة دون جيد مادي عددىم بفضل الخدمات التي تقدميا  عممية الرقمنة ليم بكل 
 أومعنوي.

 إشكاليات الرقمنة في المكتبات ومؤسسات المعمومات: 6_1  

( حجم المخصصات المالية وتكمفة الرقمنة:تحدد ميزانية المشروع ككل من 0         
خالل أسعار التجييزات المادية مثل محطات العمل،الماسحات الضوئية عمى إختالف 

 Juke_box الضوئية ناخب األقراص المضغوطة أو،Serversادمأنواعيا وفئاتيا،أجيزةالخو 
إلى جانب البرمجيات المختمفة وتطبيقات إنتاج المواد ذات الوسائط المتعددة،ويتم إعتماد 

 (2) التجييزات عمى طبيعة المصادر التي يتم معالجتيا.اختيار مثل ىذه 

                                                           

 .22أحمد يس،نجالء.الرقمنة وتقنياتيا في المكتبات العربية.المرجع نفسو.ص (1)
 
 

نشاؤىا_مكتبة جامعةاألمير عبد القادر نموذجا. تصميميا:،نبيل.المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية(عكنوش5) المرجع وا 
 .022السابق.ص
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( الكفاءة البشرية:يجب التعرف عمى قدرات وكفاءات الييئة العاممة التي تأخذ 5 
عمى عاتقيا مسئولية رقمنة مصادر معمومات والتأكد من قدرتيا عمى السيطرة عمى مختمف 
ن تطمب األمر تقوم المكتبة ببرمجة دورات تكوينية لمطاقم  التقنيات واألجيزة المتطورة،وا 

العممية،كما يجب قياس حجم فريق ميمة الرقمنة قبل البدء مباشرة البشري الذي سيعمل في 
العمل من أجل ضمان استمرار األعمال دون توقف أو أن يقع إخالل بسير العمل في 
المكتبة أومؤسسة المعمومات،وذلك من حالل تحديد العدد الفعمي لمموظفين عمى محطات 

  ابات المحتممة عن العمل.العمل،مع األخذ بعين اإلعتبار فترات العطل والغي

( نقل مجموعات النصوص:من الصعب نقل بعض مصادر المعمومات من 2 
 مكان إلى آخر،فقد تكون ذات قيمة عالية ونادرة أوفي حالة مادية متيالكة.  

( خبرات المتعامل وتجاربو السابقة:وىو عنصرميم في تحديد أي من المتعاممين 2 
 توكيمو الميمة من بين المتعاممين اآلخرين.سوف يتم التعاقد معو قصد 

شكالية حقوق الممكية الفكرية:عمى الرغم من أىمية عممية الرقمنة 2  ( الرقمنة وا 
والمميزات التي تمنحيا،غير أنيا عادة ماتصطدم بكثير من العقابات والتحديات سواء كانت 

المتعمقة  ائل الفنية المحضةمالية تتعمق بالميزانية واإلعتمادات المالية المخصصة،أوبالمس
مصادر المعمومات الناتجة عن عممية بتبني أفضل المقاييس والمعايير وأشكال ممفات 

الرقمنة،أو القضايا المرتبطة أساسا بالبنية التقنية لمشاريع الرقمنة واإلتفاقيات الخاصة 
  (1) بتخطي اإلشكاليات المرتبطة بحقوق الممكية الفكرية.

 

  
                                                           

نشاؤىا_مكتبة جامعة تصميميا:،نبيل.المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائريةعكنوش (1) األمير عبد القادر  وا 
     .021_022.ص صالسابقالمرجعنموذجا.
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 وأسباب بروزالرقمنة في المكتبات:مبررات  7_1

لقد برزت المكتبة الرقمية كمنتوج لحركة ''الرقمنة'' التي طغت عمى أنشطة مرافق             
المعمومات عبر العالم مع بداية التسعينات،خاصة مع تسجيل تطور مذىل عمى محورين 

 ة،المذين ميد لمكثيرأساسيين،وىما صناعة الحواسيب وشبكات االتصاالت السمكية والالسمكي
 من التطبيقات التكنولوجية في المكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف. 

فالرقمنة من الناحية التقنية وفي تطورىا التاريخي عبارة عن مرحمة جاءت بعد أن فشمت 
قواعد البيانات الببميوغرافية لمصادر المعمومات من الدرجة الثالثة في تقديم الخدمات التي 
تستجيب الحتياجات المستفيدين،باإلضافة إلى التطور الذي عرفتو صناعة الماسحات 

     الضوئية.        

تكون خصائص المستفيدين قد تغيرت،مما وفر  ومع األثر الذي تركتو ىذه الحركة التقنية،
دين نظرا لما تحققو من سرعة ودقة في يالظروف لتكون المكتبات الرقمية مفضمة لدى المستف

 اإلجابة عمى احتياجاتيم من المعمومات.

 تطور ىو  المكتباتي وما زاد من التحضير ليذه األرضية،وحتمية ىذا الخيار ف 
حركة "التكتالت المينية" عبر جمعيات واتحادات المكتبات المحمية  والوطنية والدولية.التي 
عممت عمى مالمسة الكثير من قضايا مرافق المعمومات من الناحية العممية،ومحاولة صياغة 

 ىذه المشكالت انطالقا من واقع ىذه المرافق.  

نما ىي وجو آخرلمتقنياتفالرقمنة ليست ىدفا يرجى ل  الحديثة،التي يمكن  ذاتو،وا 
  (1) تحقيق بيا الكثير من الخدمات لمقراء من جية،والعناء والجيد لممكتبة من جية أخرى.

                                                           

المرجع  ( باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.1)
 .  22السابق.ص
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استجابة مرحمية لرسالة المكتبة وأىدافيا النبيمة،خاصة من زاوية تقديم الخدمات فيي إذا 
 فقط،فكل 

 طريقة تقديم ىذه المادة فقط ىو والمتغير المكتبة الرقمية،ميام المكتبة التقميدية باقية في 
       .ويمكن ذكر بعض المبررات الموضوعية الداعية إلييا

 أ(بالنسبة لمرافق المعمومات:              

وتوسع الحدود المكانية،وبروز  _ االستجواب عن بعد لممعمومات: فنظرا لمبعد الجغرافي، 
الكثير من الحواجز المادية الشاقة التي تصرف اإلرادة من الحصول عمى المعمومات،خاصة 
بالنظر إلى الطبيعة "المرىفة"لمباحث المعاصر المتسمة بعنصري الدقة والسرعة معا.فالرقمنة 

 ل عمى المعمومات.      إذا تمكن اختصار الزمان والمكان،وتختفي تماما تأثيراتيما في الحصو 

تقنية الرقمنة استجواب المعمومات في أي وقت ومن  توفر_ إتاحة المعمومات بشكل دائم: 
أي مكان،خاصة إذا اعتبرنا أن المكتبة التقميدية ال يمكن الولوج إلى مجموعاتيا إال في 

تكون  الميل وبالتالي فإن أيام العطل والمناسبات وأوقات،األوقات التي تكون في حالة عمل
في حالة ''بطالة أوعطمة''مما يعني بيذا الخمفية أن الرقمنة تختصر مثل ىذه الحواجز 
والعراقيل،خاصة إذا قمنا أن دراسة بريطانية أثبتت أن استخدام مجموعات المكتبة الرقمية يتم 

                        في األوقات التي تكون مغمقة. 22%بنسبة 

السابق وغالبا ما تمجأ المكتبات إلى حجز بعضا  فياإلتاحة إلى المعمومات:تزايد وتوسع  _
من مجموعاتيا في حالة ما إذا أصابيا تمفا في حالتيا الفيزيائية،من أجل تقميل التأثير عمى 

  (1)التاريخية. حالتيا المادية وبالتالي قيمتيا العممية والفنية أو

                                                           

المرجع الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.( باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية 1)
 .22السابق.ص
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لكن بفضل عممية الرقمنة يمكن أن تكون ىذه المجموعات متاحة لكافة المستفيدين مع 
 ضمان شروط األمن. 

الميزة نجد أثرىا بشكل كبير في  ىذه:Tracabiliteإتاحة بديمة عن األصل  _ توفير 
المجموعات ذات القيمة التاريخية،الفنية،وحتى النادرة فيي رغم أنيا ال يمكن في أي حال من 

    .ألحوال أن تعوض األصل إال أنيا تعمل عمى التقميل من الممارسة المادية عمى الوثائقا

 ب(بالنسبة لممستفدين:  

 _ سيولة وسرعة تحميل المعرفة والمعمومات من خالل بعض الكممات الدالة.  

صدار صور طبق األصل عنيا.    _القدرة عمى طباعة المعمومات عند الحاجة،وا 

 _تحصيل المعمومات المناسبة من المجموعات الكبيرة،وفي أقل وقت ممكن.   

 _الحصول عمى المعمومات بالصوت والصورة وباأللوان أيضا.  

 (1)_ إمكانية التكامل مع المواد التعميمية وتطوير البحوث العممية.

لممستفيدين وذلك من اإلجابيات التي توفرىا تتجسد مبررات الرقمنة من خالل جممة من  
دين نظرا لما تقدمو من خدمات تمبي طمبات ورغبات يخالل توافد عدد كبير من المستف

     المستفيد.

    

 

 

                                                           

 المرجعباشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.( 0) 
     .21.صالسابق
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 :ا لخالصة

إن الحاجة لتبني الرقمنة عامة ورقمنة األطروحات والرسائل الجامعية عمى وجو      
الخصوص لما توفره من معمومات عممية بالمكتبات الجامعية ضرورة حتمية لكل من الطمبة 
والباحثين،حيث تعتبر رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية مادة عممية بالغة األىمية في 

 البحوث.

المكتبات الجامعية إلى توفير كافة اإلمكانيات التقنية والبشرية والمادية لقد عمدت  
والمالية والقانونية حتى يحقق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية أىدافو وغاياتو 

 ذلك من خالل استخدام الطمبة المتزايد ليذه الوثائق.ويظير 
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 تمهيد:ال  

تمثل المتغيرات التكنولوجية والتقنية بصفة عامة مرحمة انتقالية تمر بيا البشرية في        
والسياسية واالقتصادية،وبات صريحا في كواليس الفكر خضم التفاعالت االجتماعية والثقافية 

العالمي وحتى منتدياتو العمنية أن العالم يعيش في مرحمة جديدة يتحكم فييا النظام الرقمي، 
ومن صور ىذا التحول أصبح قطاع المعمومات القطاع الرابع بعد الزراعة والصناعة 

كبيرة سواء في التسجيل أو في والخدمات،ومن صوره أيضًا عّوض الضوء الحبر بدرجة 
القراءة واالسترجاع،ومن صوره كذلك ظيور ما يسمى "باألمية الثالثة" والتي تعني عدم 
السيطرة عمى اإلبداعات واالختراعات المبنية عمى الحاسوب،بعدما كانت األمية األلف بائية 

بعدىا األمية اآللية والمرتكزة عمى  ثماليم الشاغل الذي ساد فترة كبيرة من تاريخنا الطويل،
 مدى قدرة األفراد في التعامل مع األجيزة اإللكترونية.

 :الجامعية ةتعريف المكتب 1.2

    Univercity Librariesالمكتبات الجامعية:     

العممية،تقدم خدماتيا  وىي المكتبات التي توجد بالجامعات والكميات واألقسام            
لجميع العاممين بالجامعة من طالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريون،وتوفر مصادر 
 المعمومات تساند المناىج الدراسية وتوفر كذلك المصادر التي تساعد الطالب عمى إنجاز 

نيا و الجامعة لكي يستفيد مأ بحاثيم،كما توفر الرسائل الجامعية التي نقشت في الكمية أ
      (1).طالب الدراسات العميا

التي تنشأ أو تمول  وتدار ة:''تمك المكتبة أو مجموعة المكتبات المكتبة األكاديمي 
من قبل الجامعات،الكميات،أو معاىد التعميم المختمفة،وذلك لتقديم المعمومات والخدمات 

                                                           

  .10م.ص5102.عمان:دار الدجمة،الدباس،ريا أحمد.المرجع إلى عمم المكتبات (1)
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في ىذه المكتبات  المكتبية لممجتمع األكاديمي المكون من الطمبة والمدرسين والعاممين
  (1).األكاديمية

)نورمان ىايام(في كتابو''المكتبة ىي لب وجوىر  NOR MANHIGHAMوقد عرفيا       
الجامعة إذ أنيا تشغل مكان أولي ومركزي ألنيا تخدم جميع وظائف الجامعة من تعميم 

    (2)لألجيال. قل العمم والمعرفة وثقافة الحاضر والماضيوبحث،وكذا خمق المعرفة الجديدة وان

كما أن المكتبة الجامعية ىي عبارة عن مجموعة من الكتب والمخطوطات والوثائق       
والسجالت والدوريات وغيرىا من الموارد،منظمة تنظيما مناسبا لخدمة طوائف الطالب 

   (3).واألساتذة الجامعيين،التي يجب أن تتمثل فييا الموارد التي تدرسيا الجامعة تمثيال متوازنا
ويشير عميان ربحي مصطفى إلى أن المكتبة الجامعية ىي''تمك المكتبة أو مجموعات        

المكتبات التي تنشئ وتمول وتدار من قبل الجامعات المكون من الطمبة والمدرسين 
  (4) .واإلداريين والعاممين في الجامعة وكذلك المجتمع المحمي''

المكتبة الجامعية ىي مؤسسة ثقافية وتثقيفية وتربوية وعممية،تعمل عمى خدمة مجتمع 
معين من الطمبة واألساتذة والباحثين المنتسبين إلى ىذه الجامعة والكمية والمعيد،وذلك 
بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراساتيم وأبحاثيم،من الكتب والدوريات والمراجع 

وفيرستيا وتكشيفيا تسييال لموصول إلى مات األخرى بعد تنظيميا وتصنيفيا وأوعية المعمو 

                                                           

الجامعية:المكتبات المركزية الجامعية بالغرب الجزائري نموذجا  ( واليد،زوليخة.دور النظم األلية في تحديث المكتبات 1)
 .م5101م_5102أطروحة دكتوراه:تخصص عمم المكتبات.وىران:جامعة أحمد بن بمة،)معسكر،تممسان،مستغانم،وىران(.

  .22ص
الوفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية:دار اإللكترونية وأثرىا الثقافي في المجتمع.طو عشرى،نجالء عبد الفتاح.المكتبات  (2)

   . 215م.ص5101،والنشر
.52م.ص0995أحمدحسن،سعيد.المكتبة الجامعية:نشأتيا،تطورىا،أىدافيا،وظائفيا.بيروت:دار الجيل،  )3(  

  .  25م.ص5110.عمان:دار الفكر،5،النجداوي،أمين.مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات.طربحي مصطفى،عميان (4) 
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المعمومة المطموبة،إنيا جزء أساسي اليتجزأ وال يمكن اإلستغناء عنو من المؤسسة العممية 
  (1) التابعة ليا.

عرفت الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات بأنيا نظام     
أومكتبة من المكتبات،تنشئو وتدعمو وتديره جامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمطمبة 

  (2) .وىيئة التدريس كما تساند برامج التدريس واألبحاث والخدمات

يمكننا إعطاء تعريف موجز لممكتبة الجامعية:فيي المكان الذي يعتاده كل من طمبة    
البحث العممي واألساتذة إلنجاز والقيام بالبحث العممي وتحضيرا لما يقدم من 
محاضرات،تضم في مجمميا مجموعة من المراجع المتمثمة في الكتب والرسائل الجامعية التي 

 ث. تمقى إقبال كبير من طرف الباح

 أنواع المكتبات الجامعية: 2_2

تجمع المكتبات األرصدة المعموماتية التي تشكل غالبا من الكتب ومنيا اشتقت      
تسميتيا،وتنوعت المكتبات بحسب الجميور الذي تخدمو،وعمى رأسيا نجد المكتبات الجامعية 

اتيا تتخذ عدة التي تخدم المجتمع الجامعي المتنوع بطبيعتو،األمر الذي جعميا في حد ذ
   تنظيمي،ومنيا:أنواع،وضعت في ىيكل 

ىي المكتبة الرئيسية لمجامعة،حيث نجد لكل جامعة مكتبتيا المركزية المركزية: اتالمكتب    
 التي تتولى ميمة اإلشراف عمى جميع أنواع المكتبات األخرى الموجودة بالجامعة. 

كما أنيا تتكفل بجانب التأطير أي توظيف المكتبيين وتوزيعيم عمى المكتبات الموجودة    
المكتبة تساىم  بالجامعة،باإلضافة إلى الجوانب األخرى الفنية والتنظيمية والعممية،وغالبا ما

                                                           

الوفاء لدنيا الطباعة  مجتمع المعمومات.القاىرة:دار وتحديات الجامعية مبروك،إبراىيم.المكتبة السعيد (1)
   .00م.ص5119والنشر،

. 22م.ص5102مبروك الخطاب،سعيد.لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي.عمان:مؤسسة الوراق، ( 2(  
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المركزية بشكل فعال في اقتراح الحمول الفنية،ووضع النظم وتحديد العالقات بين المكتبة 
دارا ت الكميات واألقسام،تنظيم النشاطات العممية المختمفة:ممتقيات وندوات ومحاضرات وا 

 ومعارض وغيرىا. 

مكتبات الكميات:لقد سارعت معظم الكميات إلى إنشاء مكتبات خاصة بيا،محاولة في ذلك    
التي يمكن أن تحقق جمع الكتب المرجعية والموسوعات والمعاجم والقواميس والمواد األخرى،

ستفادة المشتركة بين الباحثين واألساتذة وطمبة الدراسات العميا،التابعين لألقسام المشكمة اإل
  (1).لمكمية

عون استكمال يمكتبة المعاىد المتوسطة:تخدم خريجي المدارس الثانوية الذين ال يستط  
تعميميم الجامعي،من وظائفيا:تزويد الطالب بالميارات الفنية والمينية في المجاالت 

 التنظيمية والتجارية.

أو وحدات البحث عمى مستوى الجامعة  مكتبة مراكز البحث العممي:ىي مكتبات تنشأ  
يم المصادر التي عاممين عمى إعداد الدراسات فتييئوتوجو لخدمة البحوث العممية،وال

جراء تجاربيم  (2).تساعدىم عمى بحوثيم وا 

 تتجسد المكتبات الجامعية في أربع أنواع فيي تعمل من أجل تجسيد ىدف واحد  

 خدمة البحث العممي.وىو 

  

 

                                                           

ى،عبد الفتاح نجالء.التقنيات الحديثة وأثرىا في المكتبات.اإلسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة عشر  ( طو1)
 . 11_12م.ص ص5102والنشر،

: إبراىيمي،أحمد.تقييم الموارد البشرية وأثرىا عمى تسويق خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية.رسالة ماجيستر (2)
 . 021صم.5112األمير عبد القادر،عمم المكتبات.قسنطينة:جامعة تخصص 
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 المكتبة الجامعية:وخدمات أهم وظائف  3_2

 الوظائف: 

  عداد كوادر بشرية مؤىمة قادرة عمى تحمل أعباء المسؤولية بجدارة تعميم وا 
 في المجتمع.

  وأعضاء ىيئة التدريس.تشجيع البحث العممي بين الطمبة 

 .تشجيع النشر العممي ودعمو 
 .حماية التراث والفكر اإلنساني والحفاظ عميو 
  توفير مجموعة حديثة ومتوازنة وشاممة وقوية من مصادر المعمومات التي

ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناىج الدراسية،والبرامج األكاديمية،والبحوث العممية 
 الجارية في الجامعة.  

  ة التطور التكنولوجي في التعامل  مع ألوعية التقميدية والحديثة.مساير 
  القيام بعمميات الفيرسة والتصنيف تنظيم مصادر المعمومات من خالل

 والتكشيف واالستخالص،والببميوغرافيا
 (1).توفير العنصر البشري المؤىل مكتبيا وتكنولوجيا  
  المواد المرجعية الحديثة العامة توفير األوعية الحديثة،الورقية وغير ورقية من

 والمتخصصة مثل:المعاجم المتخصصة والمعاجم الموسوعية.
  التعاون مع شبكات المعمومات الوطنية واألجنبية والمساىمة في نجاح شبكة

 (2) .المعمومات الوطنية
 

 

                                                           

( المدادحة،أحمد نافع،مطمق،حسن محمود.المكتبات الجامعية ودورىا في عصر المعمومات.عمان:مكتبة المجتمع 1) 
  .25_20ص صم.5105العربي لمنشر والتوزيع،

    .015واإليمان لمنشر.ص :دار العمم( ىاني،محمد.المكتبة والمجتمع:أنواع المكتبات وأثرىا عمى قيام الحضارات.عمان5) 
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لممكتبة الجامعية وظائف عدة من أجل خدمة المستفيد خاصة والبحث العممي عامة،فيي  
من خالل كل  وكفاءة عالية وبكل سيولة تسير عمى تمبية رغبات ومتطمبات الباحثين بجودة

  التي تقوم بيا مثل التصنيف. الفنية العمميات

 الخدمات:    

عمييا يجب عمى  المكتبة الجامعية أن تقدم مجموعة من الخدمات أو ما يطمق   
الخدمات المكتبية والتي ىدفيا األساسي ىو توفير مصادر المعمومات وتسييل وصول 
المستفيدين إلييا بأسرع وقت وأقل جيد ممكنين من أجل تحقيق األىداف التي أنشئت 
ألجميا،إن تطور المكتبات من خالل مراحل انتقاليا من كونيا مجرد مخازن لمجموعة من 

تقوم بجمع والمحافظة عمى التراث،إلى مركز يقدم الخدمة المكتبية األوعية التقميدية التي 
الحديثة وبطرق عصرية لمرواد والباحثين والمستفيدين أدى إلى ظيور مايعرف بالخدمات 

   المكتبية حيث تقوم ىذه الخدمات عمى محورين أساسيين:

 :الخدمات غير المباشرة 

  _ خدمة اإلقتناء والتزويد:0

ىي عممية الحصول عمى المواد المكتبية المختمفة والمناسبة لممكتبة ولمجتمع 
في المكتبات:مجموعة اإلجراءات الفنية المستفيدين منيا،ويعني مصطمح التزويد 

واإلدارية لمحصول عمى أوعية المعمومات عن طريق الشراء واإلىداء والتبادل 
 (1)واإليداع.

                                                           

بومرخونة،سارة.دور أخصائي المعمومات في تطوير الخدمات المكتبية في ظل تكنولوجيا المعمومات.مذكرة  (0) 
.52.صم5105.قسنطينة:جامعة منتوري،ماستر:تخصص عمم المكتبات  



المكتببت الجبمعية في ظل تطور البيئة الرقمية                                  الفصل الثبني        
 

 
62 

منطقي المنسق لعدد من المفردات وفقا لخطة محددة    أي الترتيب ال_ خدمة التصنيف:5 
  (1)بينيا.أو في تسمسل معين وفقا لما ظير فيما 

أن _ خدمة الفيرسة:ىي عممية اإلعداد الفني لمصادر المعمومات عمى اختالفيا،بيدف 2
تكون تمك المصادر في متناول المستفيد بأيسر الطرق وفي أقصر وقت،واليدف من الفيرسة 

 (2)تسييل عممية استرجاع المعمومات.ىو 

_ خدمة التكشيف:ويقصد بيا عممية خمق المداخل في كشاف أو إعداد المداخل التي تقود 2
  (3)لمحصول عمى معمومات في مصادرىا.

_ خدمة االستخالص:ىو تحميل يقدم أىم ما تشمل عميو الوثائق من رسائل وأفكار 2 
ومعمومات،والممخص:ىو الناتج المشتمل عمى خصائص أو مكونات أساسية لمادة أو عدة 

 (4)مواد معا.

 :الخدمات المباشرة 

تعتبر خدمة اإلعارة من خدمات القراء التي تقدميا كل المكتبات،فيما عدا _ خدمة اإلعارة:0 
المكتبات الوطنية التي تقتني مجموعات نادرة من المخطوطات والمطبوعات والدوريات 
وغيرىا،فال تقدم ىذه الخدمة من خالل ىذه المجموعات وخدمة اإلعارة من الخدمات التقميدية 

  (5).آليةالجامعية بصورة يدوية أو  التي يمكن أن تقدميا المكتبات

_ الخدمة المرجعية:وىي كل الميام التي تتخذ من قبل المكتبين المؤىمين والعاممين في 5
المراجع في المكتبة الجامعية لتمبية حاجات المستفيدين)سواء عن الطريق المباشر مع قسم 

                                                           

    . 052م.ص5119المالكي،مجبل.عمم الوثائق وتجارب في التوثيق واألرشفة.عمان:مؤسسة الوراق، (0) 
 .  022.صم5119اليمشري،عمر أحمد.المكتبة وميارات استخداميا.عمان:دار الصفاء، (5) 

. 05م.ص5115عبد المنعم،موسى غادة.دراسات في نظم وخدمات المعمومات.االسكندرية:دار الثقافة العممية، ( 3  (  
. 011.صم5112كمية اآلداب،ميران،أحمد،محروس،ميساء.خدمات المعمومات في المكتبات.االسكندرية: ( 4  (  

    . 20م.ص5102( عزت خيرت،يوسف كيالني.نظم تطوير خدمات المكتبات الحديثة.عمان:دارغيداء،2) 
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المستفيدين أو من خالل الياتف أو من خالل الشكل اإللكتروني(وىذه الميام تتضمن اإلجابة 
جراء  عمى األسئمة وتعميم المستفيدين واختيار األدوات المناسبة وأساليب إيجاد المعمومات وا 
رشاد المستفيدين إلى موقع مصادر المعمومات الموجودة في  بحث نيابة عن المستفيد وا 

حالة المستفيدين إلى المصادر خارج نطاق المكتبة المكتبة وا لمساعدة في تقييم المعمومات وا 
  (1)عند الحاجة وعمل احصائيات لقسم المراجع والمساىمة في تطوير وتنمية المجموعة .

أصبح تصوير المستندات والوثائق من األمور المألوفة في _ خدمة التصوير واالستنساخ:2 
المستندات الحديثة،حيث يتم استخراج نسخ واضحة  شرت آالت تصويرحياتنا اليومية،فقد انت

منيا،وتكون ىذه الوثائق والنشرات أو مقاالت لمدوريات أو تقارير ونتائج البحوث أو الفصول 
مختارة من الكتب إال أنو يجب الحرص عمى عدم تصوير الكتب كاممة،إذ ىذا يتعارض مع 

  ( 2)حقوق التأليف.

الببموغرافية:تندرج تحتيا مجموعة وسائل استرجاع المعمومات التي تيدف إلى الخدمة  2
تسييل وصول المستفيدين إلى مصادر المعمومات التي تتوفر بالمكتبة من خالل إعداد 
قوائم ببميوغرافية عن أوعية المعمومات وتنظيميا وفق قواعد معينة تتوفر بالمكتبة مثل 

 والبصرية السمعية لموادا أدلة والمستخمصات، فاتالكشا الفيرس اآللي، اليدوي الفيرس
  (3)الفيرس الموحد.

دييا يتقدم المكتبات الجامعية بدورىا عددا من الخدمات المباشرة والغير المباشرة لمستف      
 .من أجل خدمة المجتمع وتحقيق النمو والتقدم الثقافي في مختمف المجاالت

  
                                                           

( عميوي،محمد عودة،مجبل الزم،المالكي.المكتبات 0) 
     .21م.ص5112النوعية:الوطنية،الجامعية،المتخصصة،العامة،المدرسية.عمان:مؤسسة الوراق،

. 052م.ص0999عبداليادي،محمدفتحي.المكتبة المدرسية ودورىا في نظم التعميم المعاصر.القاىرة:الدار المصرية، ( 2  (   
،فيصل عبد اهلل حسن.خدمات الجامعية السعودية:دراسة تطبيقية لمجودة الشاممة.الرياض:مكتبة الممك فيد ( الحداد2) 

.  001م.ص5112الوطنية،  
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 الجامعية: أهداف المكتبة 4_2

 تستمد المكتبات الجامعية وجودىا وأىدافيا من الجامعة،بإعتبارىا نظاما فرعيا أساسيا      
حدى وسائل حركتو واستمراريتو،وأكثر األنظمة الفرعية  لمجامعة من النظام الكمي لمجامعة،وا 

 ارتباطا ببرامجيا األكاديمية والبحثية.

ولكي نحدد أىداف المكتبات الجامعية،البد لنا أوال من فيم عميق لمدور الريادي الذي   
تمعبو الجامعة في المجتمع،الذي يمس الناحيتين الثقافية والتعميمية،من أجل خدمة أىداف 

وغيرىا حيث تقوم الجامعة بالتعميم واكتساب الطمبة  األمة القومية،االجتماعية،السياسية
يمي،وتنمية شخصياتيم تنمية شاممة متكاممة زمة لزيادة تحصيميم األكادالمعارف الال

عدادىم لمعمل المستقبمي وتكوينيم،ويمكن حصر أىداف المكتبة الجامعية في النقاط  وا 
 التالية:

  مساندة العممية التعميمية والتعممية في الجامعة،تشجيع البحث العممي ودعمو وخدمة
 المجتمع.

  وطمبة الدراسات العميا. ألعضاء التدريس،إيجاد قاعات دراسية 
 ،التي تشتير بيا  وأنشطة بعض الحقول المتميزة التركيز عمى بناء مجموعات حديثة

الجماعة،توزيع المكتبات الفرعية بين الكميات توزيع متوازنا،بحيث تعم الخدمات المكتبية 
  جميع فروع الكميات واألقسام.

  العالية والحاصمين عمى التخصصات في مختمف توظيف المكتبين ذوي الكفاءات
  (1) مجاالت المعرفة البشرية،زيادة في تخصصيم في عمم المكتبات والمعمومات.

 : يمي فيماالمكتبات الجامعية تتمخص أن أىداف وميام يمكن القول 

                                                           

.  91م.ص5111اليمشري،عمر أحمد.مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات.عمان:دار الصفاء، ( 1( 
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ربما ورا رئيسيا،بل أن طبيعة التعميم الجامعي تجعل لممكتبة دأ_ خدمة المناىج التعميمية،ذلك 
يكون اإلعتماد كميا عمى المكتبة من أجل خدمة مناىج الدراسة في تمك الجامعة،ومن ىنا 
ينبغي إختيار وتوفير أوعية المعمومات المختمفة والمناسبة لدعم وتطوير المناىج الدراسية 

 المعيد العالي.  الكمية أو المقررة في الجامعة أو

ة رسائميم،التي يكمفون بيا،والتي تعتبر ب_ مساعدة الطالب في تحضير أبحاثيم وكتاب
العممية،وذلك بتيسير سبل الدراسة والبحث لمطالب من خالل توفير أساسا لنيل درجاتيم 

 المصادر الالزمة ليم،وفي مختمف الموضوعات التي تدرسيا الجامعة.

ى ج_ مساعدة األساتذة في إعداد بحوثيم ومحاضراتيم التي يمقونيا عمى طالبيم،بحيث يبق
 ىؤالء األساتذة عمى صمة بآخر ما توصل إليو البحث في مجال تخصصيم.

طالب دراسات   البحوث بالجامعات،أوسواءا كانوا باحثين في مراكز  د_ مساعدة الباحثين، 
عميا في درجتي الماجستير والدكتوراه عمى إجراء بحوثيم،وذلك بتوفير مصادر المعرفة 

 ليم،وتوفير آخر ما توصل إليو البحث في مجال تخصصيم. 

واإلعالم عن  ه_ العمل كمركز لحفظ وتوزيع البحوث التي يقوم بيا المجتمع األكاديمي،
وكذلك من  ت والمستخمصات والكشافات الالزمة،فياىذه األعمال من خالل إعداد الببميوجرا

 (1).خالل إىدائيا وتبادليا مع المكتبات األخرى

ونوعية المستفيد وتكمن في توفير المادة  حسب طبيعةف تختمف لممكتبة الجامعية أىدا  
عطاءه قيمة عممية باإلضافة إلى مختمف  العممية المطموبة،من أجل إثراء البحث العممي وا 
  األعمال المنجزة من قبل المكتبة والتي تكسب كل اىتمامات الباحثين.

  
                                                           

الرياض:دار المريخ ( سيد،حسب اهلل،محمداليجرسي،سعد.تخصص المكتبات والمعمومات:مدخل منيجي وعائي.1)
 . 022_022لمنشر.ص ص
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 تحديات المكتبة الجامعية: 5_2

فإن اآلليات التي دفعت تمتاز الحياة الطبيعية بالتغير والتحول المستمرين،ومن ثم  
ن لم تختمف في األصل فإنيا تجدد  في صور وأشكال بالجامعة إلى النشوء والتأسيس وا 

أخرى عديدة ومختمفة،وبالتالي فإن المكتبة ''الجامعية''بإعتبارىا متغيرا مستقال تتأثر بالتحوالت 
سرا عمى أحد  التي تصيب المتغير التابع،في أشكالو ووضعياتو واليوم لم يعد أبدا متخفيا،وال

من القول أن التحوالت العالمية تؤثر بشكل كبير في شبكة العالقات اإلجتماعية وفي البنية 
أن  استراتجيات المكتبات الجامعية ال بداإلقتصادية والتركيبة السياسية،مما يعني القول أن 

ي تتماشى مع ىذه التحوالت بمراعاة الخصوصية المحمية ألجل خمق نوع من االنسجام ف
 العممية التربوية ومن بين التحديات التي يجب أن تحتل مكانة في أجندة المكتبات الجامعية

 مايمي:  

امتالك ىذه  بأن التكنولوجي:إن التطور الذي يشيده العالم اليوم،ينبئ أ_ التطور 
عمى ماديات الكون وآلياتو،لكن دون أن نغفل ''األشياء''وتكديسيا يعد خطوة نحو السيطرة 

   (1)امتالك''األفكار''التي تتحكم في ىذه األشياء.عن 

إن دول الجنوب بصفة عامة من خالل سعييا نحو نقل واستيعاب التكنولوجيا،ومن      
خالل النتائج )اليزيمة(التي حققتيا في الميدان تبين بوضوح ضبابية إستراتيجية السيطرة عمى 

خاصة،والمتتبع اليوم لدينامكية الحركة التغيرية ىذه الحمول التكنولوجية من الناحية الكيفية 
ظيار عالمات التواجد أو الوجود،ىي بمدى امتالكنا  يجد أن من وسائل بقاء البصمة وا 

،فالمعمومة اليوم تبقى بعيدة عن أغراضيا األصمية مالم تكن ىناك تقنيات عالية لمتكنولوجيا
صبحت ىي المعمومة،وبالتالي فإنو من يتم من خالليا الحصول عمى ىذه المعمومة،فالوسيمة أ

                                                           

المرجع الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.( باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية 0)
  .021.ص السابق
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بإعتبار أن أي تغيير  الواجب عمى المجتمعات أن تنظر إلى التحول الذي يصحب المجتمع،
إنما ينبع من الحاجة التواقة ألفراد المجتمع نحو تغير الواقع المعاش من الحالة المعروفة إلى 

   الحالة األحسن.

عن تجمعات بشرية تشكمت دون توحد  ب_ العولمة:إن المجتمعات الحديثة،عبارة
لذا فمن  المكان،فالشبكات جعمت من العالم قرية صغيرة عمى حد تنبؤات ماك لوىان،

التحديات المفروضة كانا لمجامعة والمكتبة الجامعية عمى حد سواء مواجية االغتراب الثقافي 
 اعية متجانسة تحقق لألمة.والعمل عمى تماسك ووحدة الألفراد وانسجاميم داخل كيانات اجتم

 (1)المحمود والتقدم المنشود.التنوع 

ج_ اإلنفجار المعرفي:اإلنفجار الوثائقي أوالتزايد الكبير في اإلنتاج الفكري،ىو حالة  
''عادية''لسيرورة اإلنتاج الفكري المطبوع،ساد العالم بداية من منتصف القرن الخامس 

الثقافي والعممي،ويعني من وجية عمم عشر،والذي جعل العالم في حالة من اإلشباع 
المكتبات والتوثيق الحالة ''غير عادية''من حيث وفرة المعمومات والوثائق وصعوبة التحكم 

 التراكمو أ وتعود األسباب وراء ىذه الظاىرة مايمي:إن اإلنفجار المعموماتي،فييا والسيطرة عمييا
 _ىنا_المعمومات والوثائق،وسنذكر الوثائقي لو أسبابو التي جعمتو ينفض الموم عمى قمة 

  :من األسباب،وىي ماوسعنا أن نذكر

o  إختراع الطباعة بالحروف المتحركة مما سيل طباعة كميات كبيرة من
يقية المعمومات،وبالتالي حدوث زحم وثائقي مفاجئ لم تكن المؤسسات التوث

 ة إلستقبالو.والمعموماتية مييئ
o  في مجال التصنيع وتقدم صناعة اآللة.الثورة الصناعية وماحققتو من قفزة 

                                                           

 المرجع( باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.0)
       . 029.صالسابق
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o  حاجة األفراد والمنظمات وبصفة دائمة وممحة إلى توفر معمومات ووثائق تسد
 اإلقتصادية. اإلجتماعية، وأ لتوظيفيا في األعمال الشخصية حاجاتيم،سواء

o .(1)حاجة المجتمعات إلى المعمومات لبناء التنمية وتحقيق الرفاه     

 ىذا العصر مجموعة من التحديات أىميا:تواجو المكتبات في 

  ثورة المعمومات التي تفرز كل يوم كميات ىائمة من المعمومات العممية بحيث ال
 يمكن ألي مكتبة في العالم أن تدعي لنفسيا اإلكتفاء الذاتي.

 ،تنوع أشكال ومصادر المعمومات التقميدية،السمعية البصرية واإللكترونية 
  المستفيدين ومطالبيم وارتفاع تكاليف توفير مصادر المعمومات.تنوع احتياجات 
 .تاحة الوصول إلييا عبر اتفاقيات الترخيص  ممكية مصادر المعمومات وا 
 (2).إنشاء المكتبات الرقمية واإللكترونية وحتى االفتراضية  

تقف المكتبات الجامعية أمام جممة من التحديات تعمل عمى تخطييا من أجل لعب دور  
رئيسي في بناء مجتمع معمومات منوط بو،لذلك نجدىا مواكبة كل التطورات والتغيرات 
الحاصمة في المجال التقني والتكنولوجي بغية تفادي ىذه التحديات التي تواجييا في أداء 

 مياميا عمى أكمل وجو.

  

 

                                                           

 الجامعية الجزائرية:دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة.المرجع باشيوة،سالم.الرقمنة في المكتبات (1)
 . 021.صالسابق

 

( تمنوش،زىرة،خيال،فاطيمة زىرة.النظم اآللية الحديثة ودورىا في تطوير خدمات المكتبات الجامعية:السينجاب بمكتبة 5)
نظم المعمومات  تخصصركز الجامعي غميزان نموذجا.مذكرة ماستر:كمية العموم اإلجتماعية بمستغانم_المكتبة المركزية بالم

 .   20م.ص5101م _5101.مستغانم:جامعة عبد الحميد بن باديس،التكنولوجيةالحديثة والتوثيق
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     التكنولوجيا عمى المكتبات الجامعية:  تأثير 6_2

_ المباني والتجييزات:لم تكن معظم المكتبات مصممة لتستوعب التكنولوجيا 0      
الحديثة،التي يدفع إدخاليا إلى التفكير واألخذ باالعتبار نوع وعدد وتطبيقات أجيزة معالجة 
البيانات وكافة أشكال تكنولوجيا المعمومات،كما يؤخذ في اإلعتبار عند التصميم تزويد كافة 

تبة بوصالت ونقاط كيربائية  غير متقطعة،وفي ضوء ذلك البد من إعادة النظر أجزاء المك
 في حجم المكتبة وشكميا وتصميميا.  

_ التشريعات والقوانين:لقد تحقق من خالل تكنولوجيا الحاسب اآللي وتكنولوجيا 5     
ستطيع اآلن االتصاالت مفيوم القرية الكونية،فالمستفيد المتواجد في مدينة ما في العالم ي

الوصول إلى معمومات مخزنة عمى حواسيب في مدينة أخرى بعيدة آالف األميال،ومع أنو قد 
اليجمع بين ىاتين المدينتين إال القميل من حيث المغة والدين والثقافة والبيئة،أو غيرىا من 

استخدام القوانين واألنظمة  والتشريعات والقواعد األخالقية والقيم،إال أنيما يتشاركان في 
مصدر واحد لممعمومات بما ينطوي عميو ذلك من فوائد ومخاطر،ذلك أن انتقال المعمومات 

غيرىا،وأصبح من الضروري التفكير  عبر الحدود أصبح حقيقة واقعة من خالل اإلنترنت أو
وثقافات من أصل ليس متوافقا بالضرورة مع  في كيفية استيعاب معمومات وأفكار

 المعمومات الشخصية أو  فئات المعمومات كالسجالت الحكومية أواآلخرين،كما أن بعض 
الطويمة تعامل بطرق مختمفة في دول  المعمومات التي تحكميا قوانين الحماية المؤقتة أو
 (1)متعددة،ولذا يتوجب أخذىا في االعتبار عند التشريع.

_ تعميم عمم المكتبات والمعمومات:كان البد في عصر المعمومات الجديد من توافر نوع 2    
 جديد من العاممين في مجال المكتبات،وىنا يبرز جانبان يتطمبان اتخاذ خطوات حاسمة ىما:

                                                           

 .  052( السعيد،مبروك خطاب.لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي.المرجع السابق .ص1)
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أ:ىناك حاجة ماسة وحقيقية لتأسيس برنامج لعمم المكتبات والمعمومات في واحدة من 
قطر عربي عمى األقل،عمى أن يكون ىذا البرنامج عمى مستوى الدرجة الجامعات في كل 

الجامعية الثانية،من أجل تخريج متخصصين أكاديميين وخبراء مؤىمين لمتعامل مع تكنولوجيا 
 المعمومات في المكتبة.   

ب:يجب تصميم البرنامج بطريقة مدروسة تعكس الحاجات الحالية والمتوقعة لمتخصصي   
 مى أن يكون التركيز عمى إدارة المعمومات والمعرفة والمعموماتية واالتصاالت.المعمومات،ع

_ الموظفون والتوظيف:يجب إيالء االىتمام الكافي لمتطمبات التوظيف في المكتبات 2 
ريب أثناء الخدمة ومراكز المعمومات من حيث المؤىالت واالختيار ونوع التوظيف،والتد

 عن العمل،ويتعين عمى المكتبات والقائمين عمييا األخذ بمايمي:   والدوافع والرضا

ل عن خزن لمسؤو ا أ_ مواصفات المكتبي المؤىل:البد لممواصفات التقميدية لممكتبي أو
المعمومات من أن تتغير،وينبغي البحث عن المكتبي الذي تتوفر لديو الخبرة والقدرة عمى 

ادرا عمى التعامل مع موارد المعمومات الجديدة التعامل مع التكنولوجيا،عمى أن يكون ق
والبحث فييا واالستفادة منيا،فعمى أمين المكتبة أو متخصص المعمومات أن يكون جزءا من 
المكتبة العالمية أو مكتبة الواقع التخيمي،بحيث يساىم فييا ويستفيد منيا لصالح المستفيد 

 النيائي.

مات من دعم التعميم المستمر،والتعميم عن ب_ حاجات التدريب:البد في عصر المعمو   
  (1)بعد،والتعميم من خالل الخبرات المكتبية،ويتوجب عمى أمناء المكتبات تعمم كل ما

جديد،ليكونوا قادرين عمى التعامل مع الحواسيب وشبكات المعمومات واالتصاالت وقواعد  ىو
   التعمم المستمر مدى الحياة.البيانات وحاجات المستفيدين،وىذا ال يتأتى إال من خالل 

                                                           

  .052_052.ص صالمكتبات الجامعية في العصر الرقمي.المرجع السابق( السعيد،مبروك خطاب.لوائح 1) 
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عمى كل مكتبة أن تضع سياسات،وتحدد أىدافا ج_ دور المكتبي في نقل التكنولوجيا:       
واقعية إلدخال التكنولوجيا إلى المكتبة ودعميا لصالح المستفيد النيائي،ويتطمب ىذا األمر 

ز المعمومات والعاممين في التعاون المستمر والنقاش العممي بين العاممين في المكتبات ومراك
مراكز الحاسب اآللي والتكنولوجيا،وسوف يتدعم دور المكتبي في المستقبل حين تسود 
التكنولوجيا ليكون أكثر قدرة عمى توفير المعمومات لممستفيد بشكل أكثر كفاءة وبكمفة أقل،من 

 لييا.خالل إرشاد المستفيدين ألفضل الطرق لمبحث في موارد المعمومات والوصول إ

_ المخصصات المالية:لعل من أكثر القضايا التي تؤثر عمى المكتبات الجامعية في 2 
عصر المعمومات أىمية المخصصات المالية والموارد البشرية وطريقة توزيعيا،إذ بدأت 
الميزانيات تأخذ أشكاال جديدة من حيث توزيع بنودىا،التي تتأثر بنوع وعدد الموظفين الذين 

يم،والموازنة بين المواد المطبوعة وغير المطبوعة في المكتبة،والوصول إلى سيتم استخدام
موارد المعمومات خارج المؤسسة والمتشابكة ومشاركة الموارد وتنمية الموارد البشرية،وتعميم 
المستفيدين،وتسويق المعمومات وال يتطمب األمر بالنسبة لمجامعات تخصيص موارد مالية 

 النظر في طريقة توزيعيا أيضا. أكثر لممكتبات فحسب،بل

_ سموك البحث عن المعمومات:نتيجة لمتغير في مصادر المعمومات وطريقة الوصول 2 
إلييا في أماكن بعيدة ومتعددة،وسرعة التغير في حاجات المعمومات بناء عمى كميات 

والطريقة المعمومات المسترجعة،فقد تأثرت الطريقة التي يبحث بيا المستفيد عن المعمومات 
  (1)التي يغير بيا إستراتيجية البحث من وقت آلخر،كما تغير سموك المستفيد في البحث عن

المعمومات بسبب التغير في مكان وجود المعمومات،ولعل أوضح األمثمة عمى ذلك،ىو وجود 
البريطانية  الموسوعات والمصادر المرجعية األخرى بين يدي المستفيد في البيت كالموسوعة

وس أكسفورد واألطالس العديدة األخرى،باإلضافة إلى العديد من قواعد البيانات وقام
                                                           

            .52.ص( السعيد،مبروك خطاب.لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي.المرجع السابق1)
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اإلحصائية والببميوجرافية األخرى المحممة عمى األقراص المتراصة أو عمى إلنترنت،ولعل كل 
ذلك يعني أن المستفيد لن يحضر بنفسو إلى المكتبة إال إذا كان قد استنفد وسائل البحث 

مو،ومن ىنا فإن دورا جديدا ومختمفا ينتظر أمين المكتبة بناء عمى التغير األخرى المتاحة أما
 في سموك المستفيد،في ضوء التغيرات التكنولوجية.

النقطة المحورية في نظام  المستفيد ىو المستفيد والنظام:إن _ التفاعل بين1 
المعمومات،وىو جوىر النظام،ورضاه ىو اليدف األساسي من تطوير الخدمات 

سينيا،وعميو فإن التكنولوجيا ميدت وسيمت عممية التغذية الراجعة من المستفيد لكي يقوم وتح
النظام باالستفادة من ردود الفعل وتقديم نتائج البحث أكثر جودة،كما مكن ىذا التفاعل بين 
المستفيد والنظام المستفيد من التعبير عن آرائو في واجيات البحث وطريقة عمل الكشافات 

لنظام والدقة في االسترجاع،ومن خالل التفاعل بين النظام والمستفيد،أصبحت الفترة وسرعة ا
التي يتعين عمى المستفيد خالليا االنتظار لمحصول عمى نتائج قصيرة جدا،وربما غير 

   (1)موجودة.

   مستقبل المكتبات الجامعية: 7_2

يمكن اعتبار المكتبة من أىم األماكن التي تجرى فييا البحوث،كما أنيا من أىم مصادر   
المعرفة إال أن التغيرات الرقمية الحاصمة اليوم تفرض عمييا تحسين نمط عمميا وبعمق 

 خاصة في العشرية القادمة وليذا يجب عمييا إعادة النظر في أمور كثيرة منيا: 

 جودة عالية عمى اعتبار أن المكتبة عبارة عن مكان فيزيقي._ توفير مساحة عمل ذات 

 _ يجب أن تتوفر فيو الشروط الالزمة لمستعمميو وكذلك لمتخزين الصحي لمقتنياتيا. 

                                                           

  .052_052.ص ص( السعيد،مبروك خطاب.لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي.المرجع السابق1)
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_ إستعمال الوسائط المتعددة وخدمات اإلعارة عن بعد عن طريق التحكم في تقنيات 
 المعموماتية. 

مكانية الوصول إليو_ إستخدام الفيارس الرقمية وتنظيم   (1).األرشيف وا 

 خالصة:ال 

القدم إلى يومنا الحاضر دورا كبيرا في توعية المستفيدين  نذم ةالمكتبة الجامعي أدت     
والبحث بمختمف  التدريس عمميةتساعد في  ألنيامنيا،حيث أصبح ال يمكن االستغناء عنيا 

اإلجابة عن تساؤالتو من خالل ما  طالبيجد فيو الباحث أو ال الذيمستوياتو،فيي المكان 
من  القراءلمجتمع  بالنسبة ماجيد،أ للو من خدمات في أسرع وقت ممكن وبأق تقدمو

األولى  بالدرجةىو يختمف عن المكتبات األخرى من حيث كونو تعميما  يةالمكتبات الجامع
 .والعمم ثقافةومتجانسا إلى حد ما وبمستوى عال من ال

 

                                                           

. 015.ص5102( العريضي،جمال توفيق.أنواع المكتبات الحديثة.عمان:األكاديميون لمنشر والتوزيع، 1(  
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         تمهيد:ال 

في ىذه المرحمة من البحث سوف نقوم بتحميل البيانات المستقاة من الميدان بيدف         
التعرف عمى واقع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية وأىميتيا في البحث العممي،وىذا 
انطالقا من استعمال استمارة المقابمة واستمارة االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات،وىذا من 

تبني استمارة موجية إلى فئتين،فئة تخص مسئولي المكتبات الجامعية5المكتبة المركزية خالل 
ITA))  ومكتبة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بمستغانم،وفئة تخص موظفي ىذه المكتبات

الجامعية وذلك بغرض معرفة واقع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية،ومن أجل الوصول 
 إلى نتائج عممية تعكس واقع الرقمنة ولذلك سنحاول تحميل كل استمارة عمى حدى.

 المكتبة المركزية: 1_3   

ىي المكتبة الرئيسية لمجامعة،حيث نجد لكل جامعة مكتباتيا المركزية التي تتولى 
ميمة اإلشراف عمى جميع أنواع المكتبات األخرى الموجودة بالجامعة،لكونيا ىي التي 

المواد المعموماتية يتم  اقتناءتزودىا بالوثائق والكتب ووسائط المعمومات المختمفة،وذلك ألن 
 ستوى ىذه المكتبة.بشكل مركزي عمى م

كما أنيا تتكفل بجانب الـتأطير أي توظيف المكتبين وتوزيعيم عمى المكتبات  
الموجودة بالجامعة،باإلضافة إلى جوانب األخرى الفنية والتنظيمية والعممية،وغالبا ما تساىم 

ن الحمول الفنية،ووضع النظم وتحديد العالقات بي اقتراحالمكتبة المركزية بشكل فعال في 
دارات الكميات واألقسام،تنظيم النشاطات العممية المختمفة5ممتقيات،وندوات  المكتبة وا 

 (1)ومحاضرات ومعارض وغيرىا.

                                                           

م.9104ماي..المكتبة المركزية الجامعيةمحافظ المكتبة ( 1(  
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بشكل عام،فإن المكتبة المركزية ىي الواجية الحقيقية لجميع المؤسسات التوثيقية 
 الموجودة بالجامعة،وىمزة الوصل مابين ىذه المؤسسات واإلدارة من جية.

 رصيد المكتبة: 2_3   

تتوفر المكتبة المركزية عمى رصيد وثائقي متنوع،مما يخدم المجتمع المستفيد حيث          
يغطي جميع التخصصات الموجودة في الجامعة،ويوضح الجدول توزيع األرصدة الوثائقية 

  (1)بالمكتبة من حيث عدد العناوين وعدد النسخ.

 عدد النسخ عدد العناويين  نوع الوثائق        
 02911عربية5  الكتب        

    03081أجنبية5 
01211 
01411 

 9011عربية5  القواميس والموسوعات
  59291أجنبية 

2111 
2211 

المذكرات الماجستر 
 والدكتوراه

 211عربية5 
 911أجنبية5 

811 
211 

 9111عربية5  المجالت
 2018أجنبية5

8011 
0111 

 002211 81021 المجموع
 

 (الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية.1جدول رقم)                   

 

  
                                                           

م.9104ماي..المكتبة المركزية الجامعيةمحافظ المكتبة ( 1(  
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  العاممون بالمكتبة المركزية:3_3

يعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية ذلك العنصر الفعال لمقيام بخدمة  
 (1)معموماتية وعميو فالجدول يبين عدد الموظفين ورتبيم5

 العدد                الرتبة               
 10 مهندس في إعالم آلي 
 19 ممحق بالمكتبات الجامعية 
 12 وثائقي أمين محفوظات  
 19 ممحق بالمكتبات الجامعية 
 13 مساعد بالمكتبات الجامعية 
 11 عون تقني بالمكتبات الجامعية 
 10 سكريتاريا 

 10 تقني سامي في اإلعالم اآللي
 10 اآلليمعاون في اإلعالم 

 

  .(خاص بعدد العاممين ورتبهم2جدول رقم)         

 مستعممي المكتبة: 4_3 

 عددها      الفئة                 
 1000  الطمبة ليسونس  
 8811 ماستر 
 200 ستريماج 

                                                           

م.9104ماي..المكتبة المركزية الجامعيةمحافظ المكتبة ( 1(  
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 139 دوكتوراه 
 010 أستاذ دائم 
 019 أستاذ مؤقت 
 09100 المجموع 

  

 (مستعممي المكتبة.3جدول)              

      ة:أهداف المكتبة المركزي 5_3

 ثرائيا وتنميتيا،والعمل عمى المستويين  وتقديميا عمى نشرىا الحفاظ عمى المعرفة وا 
   القومي واإلنساني.

  عداد الكفاءات المتخصصة  في فروع العمم المختمفة عمى مستوى    نشر العمم  وا 
 التراث العممي ونقمو عبر األجيال من خالل التعميم والتدريب.العصر،وحفظ 

 .النيوض بالشباب فكريا  وروحيا وخمقيا   
 .جتماعيا وثقافيا  المساىمة في تنمية المجتمع إقتصاديا وا 
   توثيق الروابط الثقافية والعممية بينيا وبين من يشترك  معيا من مؤسسات في الرسالة

      ميا.واليدف محميا وعربيا  وعال
  .إعداد وتوفير القيادات في شتى القطاعات العممية والمينية في المجتمع    
  إعداد الشباب المفكر الذي يستطيع  التعبير عن  أفكاره عمما وعمال والذي يدرك

    (1)ويقدر تقاليد مجتمعو واألفكار والقيم السائدة فيو.

  

                                                           

م.9104ماي..المكتبة المركزية الجامعيةمحافظ المكتبة ( 1(  
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الهيكل  6 _3 (1)التنظيمي:

  

 

  

  

   

 

 

  

 

  

  

   

   

 

 
                                                           

م.9104ماي..المكتبة المركزية الجامعيةمحافظ المكتبة ( 1(  
 
 

 الييكل التنظيمي لممكتبة المركزية    
 المدير    

 األمانة    

مصمحة  
 اإلقتناء والجرد

مكتب الجرد   

مصمحة المعالجة  
 الوثائقية 

مكتب المعالجة 
 الوثائقية لمكتب 

مكتب المعالجة  
مدورياتالوثائقية ل  

المجالت  
 والوثائق المختمفة

أطروحات  
الدكتوراه 
ومذكرات 
 الماجستير

مصمحة البحث  
 الببميوغرافي

مخزن األرصدة 
الوثائقية لجميع 

 الوثائقية
قاعة المراجع   

قاعة 
األطروحات 

الدكتوراه 
والمذكرات 
 الماجستير 

قاعة الدوريات   

مصمحة التوجيو   

مكتب اإلعالم اآللي   

مكتب التسجيالت   

المنظومة  مكتب     
الوطنية لمتوثيق عبر 

  SNDL الخط

البوابة الوطنية إلبداع 
  PNST األطروحات 

 البحث  قسم 
الببميوغرافي
FINDER  
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   التعريف بالمؤسسة المستقبمة:  1_3 

تعتبر ىذه المكتبة من بين المكتبات الجامعية التابعة عبد الحميد بن     
بمقرىا القديم بالخروبة وكانت حينيا تابعة لمعيد  9110باديس_مستغانم_والتي تم فتحيا سنة

تم نقميا إلى مقرىا الحالي بنفس  9101الرياضة البدنية،ثم انفصمت عنو وفي ديسمبر
 Bibliotheque de faculte de scienceالعموم اإلجتماعيةالجامعة تحت اسم مكتبة كمية 

sociale ةالفرنسيوبالمغة  واختصارىا ىو ك.ع.إ  BFss 5التاليةوىي تضم التخصصات  

 عمم النفس   عموم اجتماعية جذع مشترك 
 عمم اإلجتماع   عموم إنسانية جذع مشترك 
 فمسفة              أرطوفونيا 
 عموم اإلعالم واإلتصال              ديموغرافيا 
 تاريخ               عمم المكتبات 

 وتضم ىذه المكتبة مصمحتين5

 مصمحة التوجيو والبحث البيبميوغرافي5

تقدم ىذه المصمحة الخدمات المباشرة لرواد المكتبة سواءا أساتذة،أوطمبة أوباحثين 
إنجاز أبحاثيم وتوجيييم أوطمبة الدراسات العميا وتتمثل ىذه الخدمة في مساعدة الرواد عمى 

 (1)التوجيو السميم نحوى المصادر المختمفة الموجودة في مخازن المكتبة أوالمكتبات األخرى

 

 

                                                           

م.9104.مكتبة كمية العموم االجتماعية.مايالمكتبة ةمحافظ ( 1(  
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تحت تصرفيم الفيرس اإللكتروني ربحا لموقت،كما توفر ليم قاعدة معطيات تحتوي 
الكمية عمى جميع مذكرات الماستر والماجيستر والدكتوراه التابعة لمتخصصات الموجودة في 

 األنترنت. عبرشبكة المذكرات التي تنتج جميع ىذه Dspaceإضافة إلى األرضية الرقمية

 مصمحة تسيير الرصيد الوثائقي: 2_3   

تشمل مصمحة التسيير الوثائقي االقتناء الذي يمثل الحمقة األولى ضمن السمسمة  
عممية تجميع المعمومات  الوثائقية،حيث تعقد صالحيتيا ابتداء من تحديد االحتياجات وىي

من مختمف المصادر المتعمقة بأحدث االصدارات العممية واستشارة األساتذة واالطالع عمى 
البرنامج البيداغوجي لمكمية،إذ يتم تجميع قائمة تتالءم وميزانية المكتبة ليتم اقتناء المطموب 

 (1)منيا.

 الجدول التالي5 يتمثل الرصيد اإلجمالي لممكتبة في5الرصيد الكمي لممكتبة

 83222  الكتب بالمغة العربية 
  2421  الكتب بالمغة األجنبية 
 0021   القواميس،المعاجم،الموسوعات بالعربية 
 241   القواميس،المعاجم،الموسوعاتبالفرنسية 
 0012  المجالت،وكتب ميداة 
 941  رسائل دكتوراه وماجستير 

 11021  مجموع الرصيد الوثائقي
 يمثل الرصيد الكمي لممكتبة.(1جدول)               
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تتجسد أول ميمة لممكتبة في تزويد مستفيد باألرصدة الوثائقية الحديثة مهامها: 5_3      
والمرتبط ارتباطا وثيقا بالبرنامج األكاديمي،وليذا السبب تعتمد عمى إتباع سياسة االقتناء 

 وىي5 تعتمد عمى أربعة مراحل أساسية

 5تحميل االحتياجات المستفيدين يتم ذلك من خالل115رحمةالم  

  الحصول عمى البرنامج البيداغوجي والكممات الخاصة بكل مقياس واليدف
 (.10من تدريسو من رؤساء األقسام الخمسة)

  استشارة بنك اإلعارة من أجل  معرفة  عناوين  الكتب  التي عمييا  الطمب
 أكثر وعدد نسخيا قميل.

 البحث عن مصادر)وثائق(:12مرحمةال 

  يتم تكوين مجموعة من المواصفات التي تساعد  10من خالل المرحمة
 عمى اختبار عناوين الكتب من أدلة ودور النشر يقدميا الممولون.

  يتم وضع قائمة  مقترحة  خاصة بكل تخصص ألكبر عدد ممكن من
 العناوين المراد شرائيا.

 شراء الكتب باإلعتماد عمى الممول الذي يقع عميو االختبار. 5شراء الكتب5يتم13مرحمةال

   5المراقبة145المرحمة

بعد استالم الكتب من الممول،يتم مباشرة التحقق من التطابق مابين ماطمب  
 (1)من كتب وما تحصمت عميو المكتبة،وىذا من أجل سالمة الكتب من جية وسالمة
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النيائي ليذه الكتب،وذلك باالعتماد عمى الفاتورة عناووين النسخ،وكذلك التأكد من السعر 
 النيائية.

 أىم ميمة تقوم المكتبة بتقديميا لمستفيدييا ىي خدمة اإلعارة سواء كانت5     

_ اإلعارة الداخمية5حيث يتم اإلطالع عمى الوثائق الثمينة والدوريات والمجالت في داخل     
 دمات غير شرعية.قاعة المراجع،وعميو تقدم خدمات مباشرة وخ

_ اإلعارة الخارجية5يمكن من خالليا المستفيد الحصول عمى الكاتب الذي يرغب فيو    
خراجو خارج المكتبة الستعمالو.  وا 

صباحا حتى 3521تفتح المكتبة كل يوم ماعدا الجمعة والسبت ابتداءمن الساعة التوقيت:
 مساء دون انقطاع،وتعتمد نظاما داخميا.00580

 مصممة بالشكل التالي5 وىي 9م 811ربع المكتبة عمى مساحة تقدر بالبناية5تت

 تقع في الطابق الثاني وتتكون من

 _ بنك االعارة. 

 _ قاعة المطالعة لمطمبة. 

 _ قاعة خاصة باألساتذة. 

 _ اإلدارة. 

 _ قاعة المعالجة الوثائقية. 

 (1)إضافة إلى فضاء لمبحث البيبميوغرافي''الفيرس اإللكتروني''
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 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة:6_3

 الذي يتكون من SYngebتعتمد المكتبة في تسيير رصيدىا عمى برنامج السنجاب

 5 (وحدات،إال أن ىذه األخيرة تعتمد عمى ثالث وحدات منو فقط وىي10)

 INVENT.5لذا تسيير الجرد يسمح بإنجاز سجل جردآلي،كما يمكننا طبع السجل 
 SYNGEB  بإنشاء قواعد معطيات مرجعية لمكتب،ويمكننا من  يسمحنظام فرعي

     UNIMARCوكذلك ISBD انجاز بطاقات فيرسية حسب التقنين الدولي
 بالعربية وبالفرنسية. نسختينوىو

 FINDER5 نظام فرعي لمبحث متعدد المفاتيح وىو فيرس ألي5يمكن من الحصول
 المعطيات.عمى بطاقات الفيرسية لعناوين المخزن في قاعدة 

 كما أنيا تسعى لتضييق نظامPMP.حديث النشأة(لدييا( 

  أدوات جمع البيانات:

بسيطة وذلك لمتعرف عمى طبيعة عمل الموظفين  حيث إعتمدنا عمى مالحظةالمالحظة:
ومدى إستفادتيم في مجال عممية رقمنة األطروحات والمذكرات وكذا معرفة أىم الخدمات 
المقدمة إلييم وذلك لمحصول عمى نتائج أكثر دقة وأيضا لمعرفة صحة أو نفي الفرضيات 

 التي قامت عمييا دراستنا. 

سؤال موزعة عمى 02مجموعة من األسئمة المكونة من بارة عن كانت مقابمتنا عالمقابمة:
 (1)ثالث محاور حسب الترتيب التالي5 
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    ITAتحميل أسئمة المقابمة: مقابمة مع محافظ المكتبة المركزية 

 معمومات عامة:

 عمم المكتبات 2المستوى العممي: ماستر 

 الوظيفة: مدير المكتبة المركزية

  سنة 77فترة الخبرة المينية: 

 محافظ مكتبات جامعيةالرتبة: 

 المحور األول: مشروع الرقمنة وأساليب التخطيط لو

 بداية مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية .7

إن االنطالقة الفعمية لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية 
ا يمكن القول أن مشروع رقمنة ،ومن ىن2178-2177كانت خالل السنة الجامعية 

األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية ىو في بدايتو وقد تبنتو المكتبة المركزية 
 لتمبية حاجيات البحث، وخدمة الطمبة والباحثين.   

 اعتماد مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية عمى تخطيط عممي مدروس.  .2

إن تبني المكتبة المركزية لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية كان عمى أساس 
تخطيط مسبق وخطة عممية مدروسة،فمقد تم وضع استراتيجية تمثمت في تشكيل لجنة تحت 
إشراف السيد مدير المكتبة المركزية ومجموعة من المختصين في االعالم االلي والبرمجيات 

يق مع خمية اإلعالم وكذا تم التخطيط أيضا مع رئاسة الجامعة واالتصاالت مع التنس
باإلضافة إلى مسؤولي المكتبة بيدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيات 

 الحديثة.  
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 أسباب االىتمام والتفكير في مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية .3

ت والرسائل الجامعية لعدة أسباب لعل لقد تبنت المكتبة المركزية مشروع رقمنة األطروحا
أىميا تزايد وتضخم أعداد المذكرات وما انجر عنو من صعوبة البحث واسترجاع ىذه 
الوثائق وتدوليا واستغالليا نظرا لعدم كفاية المساحة المخصصة لتخزين ىذه األطروحات 

وظيور بيئة والرسائل الجامعية ولصعوبة البحث وايصال المعمومات في شكميا التقميدي 
مناسبة والرغبة الممحة في البحث عن ىذه الوثائق باستخدام البحث اآللي الذي بطبيعة 
الحال يفرض رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية،ىذه الوثائق التي تعد من أكثر الوثائق 

 طمبا واستخداما من قبل الطمبة في البحث الوثائقي.   

 طروحات والرسائل الجامعيةمدى كفاية ميزانية مشروع رقمنة األ .4

حسب مسؤول المكتبة فعممية الرقمنة ال تتطمب ميزانية كبيرة فاقتناء فيما يتعمق بالميزانية ف
 بالنسبة لممكتبة.كافية ىذه التقنية يتم عمى شكل رقمي لذلك فيذه الميزانية 

 أىداف مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية.  .5

 ات والرسائل الجامعية إلى تحقيق األىداف التالية:ييدف مشروع رقمنة األطروح

صيانة الوثائق،إتاحة مصادر المعمومات المتوفرة لدى المكتبة في أي وقت،وأيضا القضاء 
عمى مشكمة ضيق وعدم كفاية المساحة المتاحة لحفظ الوثائق و ما ينجر عنيا من صعوبة 

احتياجات المستفيدين المتزايدة عامة وتوفير أو عدم إمكانية التوسع في المستقبل،وكذا تمبية 
 ،وتوفير خدماتاألطروحات والرسائل الجامعية لمطمبة في شكل رقمي عمى وجو الخصوص

 مكتبية متنوعة.

 عدد الموظفين الذين يعممون في مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. .6
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ن في اإلعالم اآللي      ،منيم متخصصو موظف( 25) خمسة وعشرونيعمل في مجال الرقمنة 
 ومكتبيون متحصمون عمى شيادات في عمم المكتبات.  

 توفر المكتبة عمى التجييزات لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية      .7

مشروع الرقمنة أحدث التجييزات التكنولوجية والمتمثمة في الحاسبات اآللية لوفرت المكتبة 
  . برامج آليةوالماسحات الضوئية وكذا نظام 

ستراتيجية تسييره   المحور الثاني: مشروع الرقمنة وا 

بيدف تعتمده المكتبة في اختيار مصادر المعمومات  ذيس الاالمكتبة األس مديرحسب  .8
أي أنو في عممية الرقمنة يتم انتقاء المصادر األكثر طمبا  و باالعتماد عمىلرقمنة ىا

  األطروحات والرسائل الجامعية عمى أساس مدى إقبال الطمبة وحاجتيم ليذه الوثائق. 
 توفر المكتبة الرقمية عمى قاعدة بيانات.  .9

ليس  (SQL)  فورمة عمى قاعدة بيانات رقميةفي مشروع الرقمنة  المركزيةالمكتبة  اعتمدت
 ليا مواصفات خاصة. 

 البحث المتاحة في قاعدة البيانات المستخدمة طرق .01

بتتتالعنوان وبالكممتتتات البستتتيط و يتتتتم البحتتتث فتتتي قاعتتتدة البيانتتتات المستتتتخدمة عتتتن طريتتتق البحتتتث 
   المفتاحية. 

 المحور الثالث: مشاكل مشروع الرقمنة ومتطمبات نجاحو

 مدى تقدم المكتبة في مشروع  رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية   .00

فإن نسبة تقدم مشروع رقمنة  المعمومات التي تحصمنا عمييا من مدير المكتبة المركزيةحسب 
 .وفي نيايتو % ،أي أن المشروع مكتمل711األطروحات والرسائل الجامعية ىو 



الفصل الثالث                                                             اإلجراءات الميدانية للدراسة   
 

 
89 

 المشاكل التي تعترض المكتبة في رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية  .02

فإن المشاكل التي تعيق تبة المركزية من مدير لمكالتي تحصمنا عمييا  المعموماتحسب 
عممية الرقمنة ىي أساسا مشاكل تقنية ويرجع ىذا إلى عدم تحكم الموظفين في آلية سير 

 وتشغيل التجييزات المستخدمة في عممية الرقمنة. 

 لنجاح عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية  ةصر األساسياالعن .03

التخطيط،العنصر البشري، كل عنصر من ىذه العناصر : فإن  المركزيةالمكتبة  مديرحسب 
في  ةوأساسي ةميم يى وشبكات المعمومات التكنولوجية و البرمجيات المناسبةالتجييزات 

 الرقمنة.      نجاح مشروع

 مراحل عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. .04

 المراحل ىي:  تتم عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية وفق مجموعة من

 وضع تخطيط مسبق تحدد فيو أسباب وآليات وأىداف الرقمنة أوال: 

 اختيار المواد المراد رقمنتيا ) مذكرات ماستر، دكتوراه( ثانيا: 

تحديد الصور والتحويل من الشكل التقميدي الورقي إلى الشكل اإللكتروني بواسطة ثالثا: 
،فوتوشوب بأنواعيا، أشكال ممفات نصية صوتية فيديو، OSRماسحات ضوئية وبرمجيات 

 .  DSPرابعا: حفظ الممفات في قواعد البيانات تستعمل لمتخزين السحابي، محركات خاصة 

 لمطمبة في شكل رقمي. ة االطروحات و الرسائل الجامعية : بعد ىذه العممية تتم إتاحخامسا

 ة: تقييم مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعي .05



الفصل الثالث                                                             اإلجراءات الميدانية للدراسة   
 

 
90 

ة فإن مشروع الرقمنة ىو في مستوى ممتاز،ويرجع ىذا المركزيالمكتبة  مدير تصريححسب 
،وتزايد استخدام ىذالو الوثائق من إلى التحكم في عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية

 . قبل الطمبة والباحثين

 مدى تحقيق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية لألىداف المسطرة.   .06

عمى أن مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية حقق  لمركزيةا مدير المكتبة أكد
لو ويظير ذلك من خالل استفادة الطمبة من المذكرات المتاحة دون  األىداف المسطرة

تحميل المذكرات مباشرة بسرعة وسيولة ونتيجة  أتاح ليممما استخدام أو المجوء إلى المكتبة 
تخمصت المكتبة المكزية من الضغط الذي كانت تعاني منو وتمكنت من توفير ليذا 

 أخرى لممكتبة. إضافية مساحات 

 مدى تحقيق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية لألىداف المسطرة.  .07

وع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية حقق عمى أن مشر  لمركزيةا مدير المكتبة أكد
لو ويظير ذلك من خالل استفادة الطمبة من المذكرات المتاحة دون  األىداف المسطرة

تحميل المذكرات مباشرة بسرعة وسيولة ونتيجة  مما أتاح ليماستخدام أو المجوء إلى المكتبة 
و وتمكنت من توفير تخمصت المكتبة المكزية من الضغط الذي كانت تعاني منليذا 

 أخرى لممكتبة. إضافية مساحات 

مناسبة لحل المشكالت التي تعترض مشروع رقمنة االطروحات والرسائل الالحمول  .08
 المكتبة المركزية.الجامعية في 

المكتبة الحمول المناسبة لحل المشكالت التي تعترض مشروع رقمنة حسب محافظ 
االستفادة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال االطروحات والرسائل الجامعية ىو 

توفير خدمة متميزة لمطمبة والباحثين من تكوين العاممين في مجال الرقمنة وأيضا الرقمة،
 مرقمنة. في البحث وفي استخداميم لموثائق ال موتوجيي ىمإرشادخالل 
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اإلجتماعية و  مكتبة كمية العموم اإلنسانيةمحافظة تحميل أسئمة المقابمة: مقابمة مع 
  بمستغانم.

 عامة:معمومات 

 عمم المكتبات 2المستوى العممي: ماستر 

 الوظيفة: مسؤولة المكتبة

 سنة 74فترة الخبرة المينية: 

  الرتبة: ممحق مكتبات جامعية

 بداية مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية. 7

إن االنطالقة الفعمية لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية 
، ومن ىنا يمكن القول أن مشروع رقمنة 2108-2107كانت خالل السنة الجامعية 

األطروحات والرسائل الجامعية في المكتبة الجامعية ىو في بدايتو وبالتالي فيو مشروع فتي 
  ية لتمبية حاجيات الطمبة واألساتذة في البحث العممي.  تبنتو المكتبة الجامع

 اعتماد مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية عمى تخطيط عممي مدروس.. 2 

فيما يتعمق بيذا السؤال كانت اإلجابة باإليجاب بمعنى أن تبني المكتبة الجامعية لمشروع 
رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية كان عمى أساس تخطيط مسبق وخطة عممية مدروسة 
ومعدة من قبل وىذا نظرا ألىمية المشروع في حد ذاتو، ولمدى حرص المكتبة عمى االىتمام 

 نية المادية والمالية وكذا البشرية لممشروع. بكل الجوانب التق

 أسباب االىتمام و التفكير في مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. 3
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أما عن السؤال عن ما ىي األسباب التي جعمت المكتبة الجامعية تتبنى مشروع رقمنة 
األطروحات والرسائل الجامعية فكانت اإلجابة عمى أن السبب الرئيسي في التفكير بمشروع 
الرقمنة ىو التزايد المستمر في أعداد األطروحات والمذكرات التي تدخل لرصيد المكتبة 

بحث عن مصادر المعمومات ىذه في شكميا التقميدي، والرغبة الممحة الجامعية،ولصعوبة ال
في البحث عن ىذه الوثائق باستخدام البحث اآللي الذي بطبيعة الحال يفرض رقمنة 
األطروحات والرسائل الجامعية، ىذه الوثائق التي تعد من أكثر الوثائق طمبا واستخداما من 

 قبل الطمبة في البحث الوثائقي.   

 مدى كفاية ميزانية مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. 4

فيما يتعمق بالميزانية فالمكتبة ليس ليا الصالحية في إعداد الميزانية، وأنيا تستفيذ منيا في 
إطار الميزانية الخاصة بتسيير وتجييز المكتبة، ويمكن القول أنيا مقبولة وكافية ألان عممية 

   ية كبيرة.   الرقمنة ال تتطمب ميزان

 أىداف مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. . 5

 ييدف مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية إلى تحقيق األىداف التالية:

صيانة الوثائق،إتاحة مصادر المعمومات المتوفرة لدى المكتبة في أي وقت، وأيضا القضاء 
احة لحفظ الوثائق و ما ينجر عنيا من صعوبة عمى مشكمة ضيق وعدم كفاية المساحة المت

أو عدم إمكانية التوسع في المستقبل،وكذا تمبية احتياجات المستفيدين المتزايدة عامة وتوفير 
 األطروحات والرسائل الجامعية لمطمبة في شكل رقمي عمى وجو الخصوص. 

 عدد الموظفين الذين يعممون في مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. .6 

 يعمل في مجال الرقمنة سبعة موظفين.

 توفر المكتبة عمى التجييزات لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية     . 7 



الفصل الثالث                                                             اإلجراءات الميدانية للدراسة   
 

 
93 

الحاسبات  في إطار مشروع الرقمنة وفرت المكتبة أحدث التجييزات التكنولوجية والمتمثمة في
 . CDاآللية والماسحات الضوئية وكذا نظام برامج آلية، وأقراص لمتخزين 

  : مشروع الرقمنة و إستراتيجية تسييرهالمحور الثاني

األسس التي تعتمدىا المكتبة في اختيار مصادر المعمومات لمرقمنة حسب مسؤولة .8 
المكتبة ىي القدم والتخصص والشكل وكذا المصادر األكثر طمبا وكل المذكرات التي 

 تداع عمى مستوى المكتبة بغض النظر عن أي شيئ آخر.   

 توفر المكتبة الرقمية عمى قاعدة بيانات. . 9 

  .الرقمية عمى قاعدة بيانات رقمية، ليس ليا مواصفات خاصةتتوفر المكتبة 

 طرق البحث المتاحة في قاعدة البيانات المستخدمة.71 

عن طريق البحث بالعنوان،بالمؤلف وبالكممات  قاعدة البيانات المستخدمة يتم البحث في
  المفتاحية. 

 مشاكل مشروع الرقمنة و متطمبات نجاحوالمحور الثالث: 

 مدى تقدم المكتبة في مشروع  رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية  .77 

حسب إفادة مسؤولة المكتبة الجامعية فإن نسبة تقدم مشروع رقمنة األطروحات والرسائل 
 ،أي أن المشروع مكتمل. %711الجامعية ىو في حدود 

 المشاكل التي تعترض المكتبة في رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. 72

مشاكل أساسا حسب اإلجابة التي تحصمنا عمييا فإن المشاكل التي تعيق عممية الرقمنة ىي 
تقنية ويرجع ىذا إلى عدم تحكم الموظفين في آلية سير وتشغيل التجييزات المستخدمة في 

 عممية الرقمنة. 
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 العنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية .73 

وشبكة األنترنت      :التجييزاتالمكتبة الجامعية كل عنصر من ىذه العناصرحسب مسؤولة 
     والعنصر البشري ىو ميم وأساسي في عممية الرقمنة. 

 مراحل عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية.. 74

 تتم عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية وفق مجموعة من المراحل ىي: 

أوال: من الشروط الواجب توفرىا أن يكون الطالب مسجل وتابع دراستو بجامعة عبد الحميد 
 بن باديس وكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية خصوصا. 

 ثانيا: أن تكون المذكرة قد نوقشت وصححت من طرف صاحبيا.

 .     PDFثالثا: أن تكون المذكرة في شكل إلكتروني  

 بي سبايس تكون مجيزة من قبل مختصي إعالم ألي. ربعا: واجية نظام دي 

خامسا: يتم ممئ واجية نظام دي بي سبايس بمراعاة ما ىو موجود عمى قرص مضغوط 
PDF     . 

 سادسا: بعد ىذه العممية تأتي عممية الحفظ أي حفظ البيانات.

 سابعا: في أخر مرحمة تتم إتاحتيا لمطمبة في شكل رقمي. 

 منة األطروحات والرسائل الجامعية: تقييم مشروع رق .75 

حسب رأي محافظة المكتبة الجامعية فإن مشروع الرقمنة ىو في مستوى ممتاز،ويرجع ىذا 
 إلى التحكم في عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية. 

 مدى تحقيق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية لألىداف المسطرة.  .76 
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السؤال تؤكد مسؤولة المكتبة عمى أن مشروع رقمنة األطروحات والرسائل   لإلجابة عمى ىذا
ويظير ذلك من خالل استفادة الطمبة من المذكرات  لو الجامعية حقق األىداف المسطرة

حميل المذكرات تالمتاحة دون استخدام أو المجوء إلى المكتبة وخاصة من خالل توفير خدمة 
مكانية مباشرة بسرعة وسيولة ونتيجة ليذ ا أصبح باإلمكان تخفيف الضغط عمى المكتبة وا 

 توفير مساحات أخرى لممكتبة. 

ماىي الحمول التي ترونيا مناسبة لحل المشكالت التي تعترض مشروع رقمنة . 77
 االطروحات والرسائل الجامعية في مكتبتكم ؟

رقمنة لحل المشكالت التي تعترض مشروع المناسبة الحمول حسب مسؤولة المكتبة 
ىو تكوين العاممين في مجال الرقمنة وأيضا إرشاد وتوجيو  االطروحات والرسائل الجامعية
 لموثائق المرقمنة في عممية البحث.الطمبة والباحثين المستخدمين 
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 والرسائل الجامعية ات لمشروع رقمنة األطروحالتخطيط 

 

 

 

 بالتخطيط لمشروع الرقمنةيتعمق  1الجدول رقم              

   

 (دائرة نسبية تمثل نسبة التخطيط لمشروع الرقمنة1الشكل )          

والرسائل  اتمشروع رقمنة األطروحمن خالل الجدول أعاله يتبين أن أغمبية المستجوبين أكدوا بأن 
وىذا يؤكد أىمية المشروع بالنسبة لممكتبة  %75وىذا بنسبة  تخطيط عممي مدروسخضع لالجامعية 

 الجامعية، وأن ىناك وعي بأىمية وجدية المشروع. 

 

 

 

%75 

%25 

هل سبق لمشروع رقمنة األطروحات والرسائل 
 الجامعية تخطيط علمي مدروس؟ 

 نعم

 ال

 والرسائل الجامعية تخطيط عممي مدروس؟ات ل سبق لمشروع رقمنة األطروحى
   العدد النسبة
 نعم 27 %75
 ال 9 %25
 المجموع 36 %100
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 والرسائل الجامعية اتميزانية رقمنة األطروح مدى كفاية

 ىل ميزانية رقمنة األطروحة والرسائل الجامعية؟
 العدد النسبة

 كافية 10 %27,8 
 مقبولة 18 %50

 غير كافية 4 %11,1
 عدم االجابة 4 %11,1
 المجموع 36 %100

  والرسائل الجامعية اتميزانية رقمنة األطروحيتعمق بمدى كفاية   2جدول                         

 

 (دائرة نسبية تمثل ميزانية مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية2الشكل ) 

ات ميزانية رقمنة األطروحانطالقا من الجدول المبين أعاله يتبين أن أغمبية المعنيين باالستبيان أكدوا بأن 
أما نسبة  50%ومنيم من يعتبرىا مقبولة وىذا بنسبة  27,8% ىي كافية وذلك بنسبة  والرسائل الجامعية

لم يعبروا عن  11,1%يم أي نحو يعتبرىا غير كافية في حين أن نسبة مماثمة من 11,1%قميمة منيم نحو
 رأييم.    

 

 

%27,8 

%50 

%11,1 

%11,1 

هل ميزانية مشروع رقمنة األطروحات و الرسائل 
 الجامعية؟

 كافية

 مقبولة

 غير كافية

 عدم االجابة
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 والرسائل الجامعيةات عمى تجهيزات تكنولوجية متطورة لرقمنة األطروح ة مكتبال اعتماد

والرسائل  اتهل تعتمد مكتبتكم عمى تجهيزات تكنولوجية متطورة لرقمنة األطروح
 الجامعية؟

 العدد النسبة
 نعم 26 %72,2 

 ال 10 %27,8
 المجموع 36 %100

 والرسائل الجامعية اتاألطروح تكنولوجية متطورة لرقمنةاعتماد المكتبة عمى يتعمق ب 3جدول                

 

 

(دائرة نسبية تمثل إعتماد المكتبة عمى تكنولوجية متطورة لرقمنة األطروحات والرسائل 3الشكل)         
 الجامعية 

 والرسائل الجامعية اتتكنولوجية متطورة لرقمنة األطروحاعتماد المكتبة عمى  المبين أعالهيوضح الجدول 
تكنولوجية متطورة لرقمنة  عمى أن المكتبة الجامعية تعتمد عمى  72,2%بنسبة  أكدت األغمبية حيث 

 تؤيد ىذا الرأي.ال  27,8%قميمة نحو في حين أن نسبة  والرسائل الجامعية اتاألطروح

 
 

%72,2 

%27,8 

هل تعتمد مكتبتكم على تجهيزات تكنولوجيا 
 متطورة لرقمنة األطروحات و الرسائل الجامعية؟

 نعم

 ال
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 والرسائل الجامعية اتموظفين مختصين في مجال رقمنة األطروحلر المكتبة يتوف

و الرسائل  ات هل توفر المكتبة موظفين مختصين في مجال رقمنة األطروح
 الجامعية؟

 العدد النسبة
 نعم 27 %75 

 ال 9 %25
 المجموع 36 %100

والرسائل الجامعية اتاألطروح موظفين مختصين في مجال رقمنةلر المكتبة يتوفيتعمق ب 4جدول                 

 

 (دائرة نسبية تمثل المختصين في مجال عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية4الشكل ) 

موظفين مختصين في مجال رقمنة لالمكتبة فير ممن يؤكدون عمى تو  75%فإنو سجمنا نسبة حسب العينة 
موظفين  يرون بأن المكتبة ال توفر 25%قميمة نحو في حين أن نسبة  والرسائل الجامعية اتاألطروح

 . رقمنةالمختصين في مجال 

 

  

 

%75 

%25 

هل توفر المكتبة موظفين مختصين في مجال   
 رقمنة األطروحات و الرسائل الجامعية؟ 

 نعم

 ال
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 تقييم إستخدام الطمبة لألطروحات والرسائل الجامعية 

 

والرسائل الجامعية  اتطروحلألما مدى تقييمكم الستخدام الطمبة 
 المرقمنة؟

 العدد النسبة
 ضعيف 1 %2,8 

 متوسط 9 %25
 مقبول 26 %72,2
 المجموع 36 %100

  والرسائل الجامعية المرقمنة اتطروحلألستخدام الطمبة ا يبين 5جدول                    

 

 (أعمدة بيانية تمثل مدى إستخدام الطمبة لألطروحات والرسائل الجامعية المرقمنة5الشكل )  

 والرسائل الجامعية المرقمنة اتطروحلألمقبول تخدام استىناك من خالل النتائج المتحصل عمييا يتبين أن 
ىذه الوثائق في البحث وـأن نسبة دراك الطمبة بأىمية ويرجع ىذا إل  72,2%من قبل الطمبة وذلك بنسبة 

تستخدم   2,8%بنسبة متوسطة في حين أن نسبة قميمة مصادر المعمومات ىذه  تستخدم  %25قميمة نحو
   ىذه الوثائق بنسبة ضعيفة.  

 

%2,8 

%25 

%72,2 

0.0
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 مقبول متوسط ضعيف

ما مدى تقييمكم الستخدام الطلبة لألطروحات  
 والرسائل الجامعية المرقمنة؟ 



الفصل الثالث                                                             اإلجراءات الميدانية للدراسة   
 

 
101 

 تبةكالموالرسائل الجامعية في  اتاألطروحمتبعة لرقمنة المعايير ال

والرسائل الجامعية في مكتبتكم؟ اتاألطروحهل هناك معايير متبعة لرقمنة   
 العدد النسبة

 نعم 28 %77,8 
 ال 7 %19,4
 عدم االجابة 1 %2,8
 المجموع 36 %100

 المكتبةوالرسائل الجامعية في  اتاألطروحمتبعة لرقمنة المعايير ال يبين 6جدول                

  

 

 (دائرة نسبية تمثل المعايير المتبعة في رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية  6الشكل) 

والرسائل  اتاألطروحة رقمنعممية أن معظم المبحوثين أجمعوا عمى أن  نتبيالنتائج المسجمة أعاله 
نسبة قميمة نحو  في حين أن 77,8%و ىذا بنسبة  تتم وفق المعايير المعتمدة في الرقمنة  الجامعية
   لم تعبر عن رأييا.  2,8% ال تؤكد ىذا الرأي أما النسبة القميمة المتبقية  %19,4

 

 

77.8 

19.4 

2.8 

هل هناك معايير متبعة لرقمنة األطروحات 
 والرسائل الجامعية في مكتبتكم؟ 

 نعم

 ال

 عدم االجابة
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 والرسائل الجامعية اتاستفادة الموظفين من مشروع عممية رقمنة األطروح

و الرسائل  اتمشروع عممية رقمنة األطروحما مدى استفادة الموظفين من 
 الجامعية؟

 العدد النسبة
 %8,3 3 5% 

%2,8 1 25% 
%5,6 2 50% 
%47,2 17 75% 
%33,3 12 100% 
%0,0 0 0% 
 عدم االجابة 1 %2,8
 المجموع 36 %100

 والرسائل الجامعية اتاستفادة الموظفين من مشروع عممية رقمنة األطروحيبين مدى  7جدول                

 

(أعمدة بيانية تمثل مدى إستفادة الموظفين من مشروع عممية رقمنة األطروحات 7الشكل) 
 والرسائل الجامعية 

غمبية المستجوبين حسب النسب المسجمة فأن األجوبة متفاوتة، فاألالنتائج المتحصل عمييا فإن حسب 
ة مشروع عممية رقمنة األطروحة والرسائل الجامعي منيم استفادوا يرون أن % 75و يمثمون  47,2%بنسبة 

%8,3 
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ما مدى استفادة الموظفين من مشروع عملية 
  رقمنة األطروحات و الرسائل الجامعية؟
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       8,3%عبر عنيا % 5ثم نسبة من المبحوثين تمييا  33,3%عبر عنيا نحو % 100تمييا نسبة تمثل 

  . 2,8%عبر عنيا  % 25 و نسبة

 والرسائل الجامعية اتالصعوبات التي تعرض في أداء رقمنة األطروح

في أداء رقمنة األطروحة و الرسائل  ما هي نوع الصعوبات التي تعرضتم
 الجامعية؟

 االجابة

 
 النسبة التكرار

 مالية 5,7% 3
 بشرية 30,2% 16
 قانونية 7,5% 4
 مادية 5,7% 3
 تقنية 50,9% 27
 المجموع 100,0% 53

 الصعوبات التي تعرض في أداء رقمنة األطروحة والرسائل الجامعيةيبين  8جدول                 

 

 

 (أعمدة بيانية تمثل صعوبات التي تعترض رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية8الشكل)
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التي تعترض عممية رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية الصعوبات  حسب النتائج المتحصل عمييا فإن
وبعدىا نجد  % 30,2 بنسبةتمييا صعوبات بشرية   % 50,9بالدرجة األولى بنسبة تقنية ىي صعوبات 

في نفس المرتبة والتي تترجم بقمة أو عدم كفاية التشريعات القانونية ثم   7,5 % بنسبةالصعوبات القانونية 
 .% 5,7المالية والمادية بنسبة الصعوبات كل من 

 والرسائل الجامعية اتشروع رقمنة األطروحعمى مستوى م المتوفرةالتجهيزات 

قمت بتوفيرها عمى المستوى فيما تتمثل أهم التجهيزات التي 
و الرسائل الجامعية؟ اتمشروع رقمنة األطروح  

 االجابة

 
 النسبة التكرار
 حاسبات اآللية 30,7% 23
 إعالم آلي 30,7% 23
 نظام وبرامج آلية 38,7% 29
 المجموع 100,0% 75

 رقمنة األطروحة والرسائل الجامعية المتوفرة عمى مستوى التجييزاتيبين  9جدول                        
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فيما تتمثل أهم التجهيزات التي قمت بتوفيرها 
على المستوى مشروع رقمنة األطروحات و 

 الرسائل الجامعية؟ 
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(أعمدة بيانية تمثل أىم التجييزات المتوفرة عمى مستوى رقمنة األطروحات والرسائل 9الشكل)
 الجامعية

من بين التجييزات األكثر استخداما في المكتبة من خالل النتائج التي تظير عمى الجدول فإن 
كل من الحاسبات اآللية واألعالم اآللي  المرتبةنفس تمييا في  % 38,7ىي النظم و البرامج اآللية بنسبة 

 .  % 30,7 بنسبة 

 والرسائل الجامعية اتالعنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروح

والرسائل  اتما هو العنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروح
 الجامعية؟

 االجابة
 النسبة التكرار  

 تجييزات 24,3% 18
 شبكة االنترنت 44,6% 33
 العنصر البشري 31,1% 23
 المجموع 100,0% 74

 العنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروحة والرسائل الجامعية يبين 11جدول         

 

(أعمدة بيانية تمثل العنصر األساسي لنجاح عممية رقمنة األطروحات والرسائل 11الشكل)
 الجامعية
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تمثل العنصر  اإلنترنتفإن شبكة من خالل اإلجابات المتحصل عمييا من خالل العينة المستجوبة 
في حين يأتي في المرتبة  % 44,6بنسبة  والرسائل الجامعية اتلنجاح عممية رقمنة األطروحاألساسي 

 .  % 24,3و تمييا التجييزات بنسبة  % 31,1الثانية العنصر البشري بنسبة 

 ىداف المسطرةلألوالرسائل الجامعية  اترقمنة األطروح ق مشروعيحقت

والرسائل الجامعية األهداف المسطرة؟ اتهل حقق مشروع رقمنة األطروح  
 العدد النسبة

 نعم 23 %63,9 
 ال 12 %33,3
 عدم االجابة 1 %2,8
 المجموع 36 %100

 ىداف المسطرةلألوالرسائل الجامعية  اتق مشروع رقمنة األطروحيحقتيبين  11جدول       

 

( دائرة نسبية تبين مدى تحقيق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية 11الشكل)      
 لألىداف المسطرة

والرسائل  اتمشروع رقمنة األطروحأغمبية العينة المستجوبة ترى بأن يظير من بيانات الجدول أعاله أن 
 33,3%بنحو في حين نسبة قميمة ال تؤيد ىذا الرأي  63,9%نسبة وىذا ب المسطرةىداف حقق األالجامعية 

 إجابةدون  2,8%و تبقى نسبة ضئيمة جدا نحو 

%63,9 

%33,3 

%2,8 

هل حقق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل 
 الجامعية األهداف المسطرة؟

 نعم

 ال

 عدم االجابة
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 ةمكتبالوالرسائل الجامعية في  في اختيار رقمنة األطروحات المعتبرةاألسس 

بعين االعتبار في اختيار رقمنة  تأخذونهاما هي األسس التي 
 الرسائل الجامعية في مكتبتكم؟و  األطروحات

 االجابة
 النسبة التكرار  

 القدم 2,4% 1
 التخصص 53,7% 22
 المصادر األكثر طمبا 43,9% 18
 المجموع 100,0% 41

 ةمكتبال والرسائل الجامعية في في اختيار رقمنة األطروحات المعتبرةاألسس  يبين 12جدول           

 

 (أعمدة بيانية تمثل األسس المعتبرة في إختيار رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية12الشكل)         

في صدارة األسس التي تعتمدىا يتضح من بيانات الجدول أن أغمبية العينة المبحوثة أجمعوا عمى أن 
ثم   % 53,7يأتي التخصص بنسبة  والرسائل الجامعية اختيار رقمنة األطروحاتفي المكتبة الجامعية 

 . % 2,4و في األخير القدم أي قدم الوثائق التي تخضع لمرقمنة بنسبة  % 43,9المصادر األكثر طمبا بنسبة 

2.4% 

53.7% 

43.9% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 المصادر األكثر طلبا التخصص القدم

ما هي األسس التي تأخذونها بعين االعتبار في 
اختيار رقمنة األطروحات و الرسائل الجامعية في 

 مكتبتكم؟ 



الفصل الثالث                                                             اإلجراءات الميدانية للدراسة   
 

 
108 

  للدراسة:  النتائج العامة

  بينت الدراسة أن العينة المدروسة تتكون من أربعين موظف لكن تم استرجاع فقط خمسة
 وتالتين منيا و خمس استمارات ضائعة.

  تقوم ميمة بالنسبة لممكتبة الجامعية، وىي تعتبر رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية
 .%57بنسبة  عمى أساس تخطيط مسبق ومدروس

  من أولويات المكتبة التي وفرت كل أن مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية
 تقنية و المادية و البشرية و القانونية النجاح مشروع الرقمنة التي تبنتو.األمكانيات ال

  أن الميزانية  تعتبر 27,8%نسبة كبيرة من أفراد العينة تبين من خالل الدراسة أن
ترى  11,1%ىي كافية بينما نسبة قميمة  األطروحات والرسائل الجامعية المخصصة لرقمنة 

 بأنيا غير كافية. 
  حيث أكدت األغمبية  والرسائل الجامعية اتتكنولوجية متطورة لرقمنة األطروحالمكتبة عمى تعتمد

والرسائل  اتتكنولوجية متطورة لرقمنة األطروح عمى أن المكتبة الجامعية تعتمد عمى  72,2%بنسبة  
 تنفي ىذا الرأي. 27,8%في حين أن نسبة قميمة نحو  الجامعية

  المكتبة موظفين مختصين في مجال رقمنة  والرسائل الجامعية اترقمنة األطروحلخصصت المكتبة
موظفين  يرون بأن المكتبة ال توفر 25%في حين أن نسبة قميمة نحو  والرسائل الجامعية اتاألطروح

 . رقمنةالمختصين في مجال 
  والرسائل الجامعية المرقمنة اتطروحبينت الدراسة أن ىناك إقبال معتبر لمطمبة عمى استخدام األ 

تستخدم  مصادر المعمومات ىذه بنسبة متوسطة في حين أن  %57وأن نسبة قميمة نحو  72,2%بنسبة 
 تستخدم ىذه الوثائق بنسبة ضعيفة.      2,8%نسبة قميمة 

  وىذا بنسبة   الجامعية تتم وفق معايير معمول بيا في المكتبات والرسائل الجامعية اتطروحاألرقمنة
%77,8  .  

  الصعوبات التي تعترض عممية رقمنة األطروحات خمصت الدراسة إلى أن ىناك بعض
 % 30,2 صعوبات بشرية بنسبة و  % 50,9والرسائل الجامعية وىي صعوبات تقنية بالدرجة األولى بنسبة 
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كل من  و كذاوالتي تترجم بقمة أو عدم كفاية التشريعات القانونية   7,5 %بنسبة صعوبات قانونية و 
  .% 5,7الصعوبات المالية والمادية بنسبة 

  والرسائل  اتلنجاح عممية رقمنة األطروحبينت الدراسة أن شبكة اإلنترنت تمثل العنصر األساسي
 . % 24,3والتجييزات بنسبة  % 31,1نسبة يمثل  العنصر البشري  أنفي حين  % 44,6بنسبة  الجامعية
  ىداف المسطرةحقق األوالرسائل الجامعية  اترقمنة األطروحمشروع اتضح من خالل الدراسة أن 

 و تبقى نسبة ضئيمة جدا نحو 33,3%في حين نسبة قميمة ال تؤيد ىذا الرأي بنحو  63,9%وىذا بنسبة 
وىذا  ىداف المسطرةحقق األوالرسائل الجامعية  اتمشروع رقمنة األطروحاتضح من خالل الدراسة أن 

اتضح من  و تبقى نسبة ضئيمة جدا 33,3%في حين نسبة قميمة ال تؤيد ىذا الرأي بنحو  63,9%بنسبة 
وىذا بنسبة  ىداف المسطرةحقق األوالرسائل الجامعية  اتمشروع رقمنة األطروحخالل الدراسة أن 

اتضح من  و تبقى نسبة ضئيمة جدا نحو 33,3%في حين نسبة قميمة ال تؤيد ىذا الرأي بنحو  %63,9
وىذا بنسبة  ىداف المسطرةحقق األوالرسائل الجامعية  اتمشروع رقمنة األطروحالدراسة أن خالل 
    %5.2و تبقى نسبة ضئيمة جدا نحو 33,3%في حين نسبة قميمة ال تؤيد ىذا الرأي بنحو  %63,9

 دون إجابة.

 تحليل النتائج على ضوء الفرضيات:

استنادا عمى النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل تحميل بيانات الدراسة  
الميدانية،حول موضوع الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة واقع رقمنة 

ومكتبة كمية العموم  ITAاألطروحات والمذكرات دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية لطا 
تغانم حيث حاولنا من خالل ىذه النتائج الوصول إلى استنتاجات اإلنسانية واإلجتماعية بمس

عامة باإلضافة إلى إعتمادنا عمى الفرضيات التي وضعناىا في بداية الدراسة والتي سنحاول 
 التأكد من صحتيا أو نفييا.
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  الفرضية األولى:

ومكتبة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية  ITA تنتيج المكتبة المركزية الجامعية
   بمستغانم عممية رقمنة األطروحات والمذكرات بشكل متوسط. 

لقد بادرت المكتبة المركزية الجامعية ومكتبة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية 
بمستغانم بمشروع رقمنة رصيدىا الوثائقي من األطروحات ومذكرات في المرحمة األولى وىذا 

 نظرا ألىمية ىذه الوثائق في البحث بالنسبة لمباحثين عامة والطمبة خاصة. 

   الفرضية الثانية:

تساىم اإلمكانيات التقنية المادية والبشرية التي تمتمكيا المكتبة المركزية الجامعية 
ومكتبة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بمستغانم بشكل نسبي في رقمنة األطروحات 
والمذكرات،إذ وفرت ىذه المكتبات كل الوسائل المتاحة من تجييزات وبرمجيات وغيرىا 

 بيدف رقمنة وثائقيا من أطروحات ومذكرات وجعميا في خدمة الطمبة والباحثين.

  الفرضية  الثالثة:

تؤثر عممية رقمنة األطروحات والمذكرات باإليجاب عمى المكتبة المركزية        
بة كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بمستغانم والمستفيد عمى حد سواء ومكتITAالجامعية

بالرغم من العديد من الصعوبات إذ أن مشروع  رقمنة األطروحات والمذكرات سيل الوصول 
 .من ىذه الوثائق من قبل الباحثين والطمبة خدمة لمبحث العممي واالستفادةالحر لممعمومات 

 و التوصيات: االقتراحات

 تنظيم دورات تدريبية و تكوينية. _ 

 توفير واستخدام وسائل تكنولوجيا متطورة ذات جودة عالية. _

 و تطبيقاتو. اآلليذات خبرة و كفاءة في مجال اإلعالم  توفير متخصصين_ 
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 _توفير أىم التجييزات و التقنيات الحديثة في مجال الرقمنة.

 الخالصة:

لقد تأثرت المكتبات الجامعية الجزائرية عمى غرار بقية المكتبات الجامعية األخرى   
بالمد التكنولوجي عامة وبالرقمنة عمى الوجو الخصوص مما فرض عمييا ضرورة تبني ىذه 

التطور التكنولوجي والتقني  التقنية في رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية ،وبالتالي مسايرة
تبات الجامعية تقوم بإقتناء التجييزات والبرمجيات والشبكات بغرض رقمنة مما جعل المك

 رصيدىا الوثائقي ووضعيا في متناول الطمبة والباحثين.

ولقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة إعطاء صورة واضحة عن واقع رقمنة  
لخدمات األطروحات والرسائل الجامعية وما تكتسيو الرقمنة من أىمية في ترقية وتطوير ا

ومكتبة كمية العموم  ITAالمكتبية لجامعة مستغانم وبالتحديد المكتبة المركزية الجامعية
اإلنسانية واإلجتماعية،ولقد توصمت الدراسة الميدانية إلى أن مشروع رقمنة األطروحات 
والرسائل الجامعية عمى   الرغم من أنو في بدايتو إلى أنو وصل ألى مستوى ممتاز وحقق 

المنشودة وأنو عمى الرغم من ما يعانيو من مشاكل تقنية إال أنو تمكن من أن يؤدي  األىداف
 دورا ميما وفعاال لإلرتقاء بالخدمة المكتبة وتمبية حاجيات المستفيدين من الطمبة والباحثين. 
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 خاتمة: ال 

عمى وجو إن الحاجة لتبني الرقمنة عامة ورقمنة األطروحات والرسائل الجامعية         
الخصوص لما توفره من معمومات عممية بالمكتبات الجامعية ضرورة حتمية لكل من الطمبة 

ئم األساسية في تقديم رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية من الدعا تعتبر، حيث والباحثين
، و ىي التي تتيح اإلطالع عمى ما تزخر بو األطروحات خدمات المعمومات لممستفيدين

 يستفيد منيا الباحث في إعداد بحوثو. والرسائل الجامعية من مادة عممية 

عمى ىذا االساس فمشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعية التي تبنتو المكتبات         
تاحة المعمومات وبالتالي إتاحة الجامعية ىو من األولويات الضرورية  لخدمة البحث العممي وا 

 وخدمات معموماتية. الوصول الحر إلى المعمومات وما يوفره من مزايا 

       معية إلى توفير كافة اإلمكانيات التقنية والبشرية والمادية لقد عمدت المكتبات الجا         
أىدافو وغاياتو  مالية والقانونية حتى يحقق مشروع رقمنة األطروحات والرسائل الجامعيةوال

         ليذه الوثائق. المتزايد الطمبة ويظير ذلك من خالل استخدام 
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 ممخص:  

تتناول ىذه الدراسة واقع الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية:دراسة واقع رقمنة   
 ومكتبة كمية العموم ITAاألطروحات والمذكرات دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية لطا

التعرف عمى واقع رقمنة اإلنسانية واإلجتماعية بمستغانم حيث تيدف الدراسة إلى 
األطروحات والمذكرات بكل من ىذه المكتبات الجامعية،والوقوف عن قرب من خالل الدراسة 
الميدانية التي أجريت عمى ىذه المكتبات عمى واقع الرقمنة ومشكالتيا ومالمحيا 
وتطمعاتيا،وكذا محاولة إيجاد الحمول لممشكالت والعراقيل التي تعترض نجاح مشروع الرقمنة 

 وترقيتو.

قد خمصت الدراسة إلى نتيجة إيجابية مفادىا أن مشروع رقمنة األطروحات ل        
والمذكرات عمى الرغم من كونو ال يزال في بدايتو إال أنو حقق األىداف المسطرة لو،وأن 
ىناك إستخدام من قبل الطمبة والباحثين ليذه األطروحات والمذكرات،ىذا بالنظر لممزايا التي 

 الجامعية خاصة الوصول الحر إلى المعمومات. تحققيا الرقمنة لممكتبات

 الكممات المفتاحية:

المكتبة الجامعية المركزية،مكتبة كمية العموم اإلنسانية 
 واإلجتماعية،الرقمنة،األطروحات، المذكرات،مستغانم.

  



 

Rèsumè: 

        Cette ètude traite de la question de la numèrisation dans lesbibliothèque 
universitair : ètude  de la situation de la numèrisation des thèses et des 
mèmoir etude de terrain sur la bibliothèque universitaire  central  de ITA et la 
bibliothèque de la facultè des sciences humaines et sociales de 
mostaganem,alorse ell apour  but dèclaiter sur la situation de la numèrisation 
des thèses et des mèmoir dans ces bibliothèques universitaires,et de 
dèmontrer,atravers lètude partique qui a ètè èla borèe dans ces 
bibliothèques,la situation de la numèrisation,ses problèmes,ses aspects etses 
perspectives,ainsi que detenter de trouver des solutions aux contrainteset  
obstacles qui entravent la rèussite du projet de la numèrisation et sa 
promotion.  

  Lètude  a aboutit à une conclusion positive à savoir que malgrè que le 
projet de numèrisation des thèse et des mèmoires nèst qua son dèbut  mais il 
a pu atteindre les objectifes qui lui sot affectes,aussi il ya un certain usage de 
ces thèses et mèmoir de la part des ètudiants et des chercheurs,vu les 
avantages que procure la numèrisation aux bibliothèques  universitaires 
notamment laccès libre aux information. 

Mots_clès : 

Bibiliothèque universitaire,bibliothèque _universitaire centrale,bibliothèque 
de la facultè des sciences sociales  et hummaines  numèrisation,thèses et des 
mèmoires,mostaganem. 

 



 

 Abstract :   

This studay of the numèrised in the library,ètude  de la numèrisation des 
mèmoires et des mèmoites et des mèmoires audition of the library of the 
university of central university of human resources de mostaganem,the nit aims 
to shed light on the situation of the digitization of thèses  and dissertations in 
these university libraries,and to demonstrate,through the practical study that 
has been developed in these libraries,the situation of digitization,its problems,its 
aspects and perspectives,as W ell as trying to find solutions to the constraints 
and obstacles that hinder the success of the digitization project and its 
promotion.  

The study came to a positive conclusion that des pite the fact that the 
project of digitization of theses and dissertations by students and 
researchers,given the benefits of digitization to university libraries,including free 
access to information. 

Keywords : 

       University library,library of the faculty of social sciences and 
humanities,digitization,theses and dissertations,Mostaganem. 
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