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املفاهيم و السلوك على مجيع  أدى إصالح منط التكوين يف التعليم العايل إىل تغري: ملخص 

إن النظام اجلديد، . املستويات، و أمسى التأقلم مع مقتضيات هذا التغيري امرأ ال مناص منه

املتمثل يف الليسانس، ماستر و الدكتوراه يستدعي توفر كل الوسائل البيداغوجية و 

جودة عالية و وضع اللوجستسية لتحقيق األهداف املرجوة منه و املتمثلة أساسا يف تكوين ذو 

و املكتبة اجلامعية مبا أا هيئة من هيات اجلامعة مطالبة بلعب دور . أسس التكوين املستدام

ريادي يف هذا اال، كوا اخلزان الذي يوفر مصادر العلم و املعرفة لكل من هيئة التدريس و 

  .بكل امتياز  املتلقي، منتقلة من جمرد هيئة خدماتية إىل عنصر من عناصر التكوين

املستدام ، املكتبات اجلامعية، اجلودة، التوثيق   د ، التكوين.م.نظام ل:  الكلمات املفتاحية

  اخلدمة  .العلمي و التقين

  : مقدمة 

ميثل التعليم العايل اكرب خزان إلنتاج الكفاءات و النخب اليت تقود البالد إيل التطور و 

ال وفق منظومة تعليمية متكاملة فعالة و ذات قدرة و ال بد من هذا اخلزان االشتغ. االزدهار

  . على التكيف مبحيطها احمللي و العاملي مبا يكفل هلا الولوج يف عصر اقتصاد املعرفة 
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يعد اإلصالح الذي مشل قطاع التعليم العايل و البحث العلمي ضمن هذه الفلسفة اجلديدة أول 

و التحكم يف املعلومات . ة العلمية أهم ميزاته مراحل االنتقال إىل هذا العصر، اليت تعد العومل

فكلما ضمن التعليم عناصر النوعية و التحكم و االندماج الشامل ضمن . احد مكوناته 

احلاجات احمللية و حتديات العاملية ، كلما ضمنا التحكم يف أدوات التطور و قصرنا املسافة 

  . و أصبحنا يف منأى عن كل العواصف. للوصول إىل ذلك

من منطلق هذا التقدمي، نعتقد أن النظام اجلديد الذي شرع يف تطبيقه يف اجلامعات اجلزائرية 

منذ سنوات قليلة قد يغري من منط تلقي العلم و املعرفة و قد يساهم يف تكوين أكثر نوعية 

  .و قد جاء هذا اإلصالح نتيجة حتمية لالنتقال إىل مرحلة التكوين النوعي. أكثر كفاءة  و

  ر إصالح التعليم العايلحماو

  مراحل هي 3ينقسم النمط اجلديد الذي تعتمده جامعتنا إىل 

سنوات تنتهي بتحصل الطالب  3هي املرحلة األوىل و تدوم :  مرحلة الليسانس •

 :و هي نوعني . على شهادة الليسانس

هو منط ميسح للطالب إمتام دراسته و االنتقال اىل مرحلة :  الليسانس االكادميية

  .استرامل

و هي شهادة اليت تؤهل املتخرج للولوج يف عامل الشغل و : الليسانس املهنية

  .املهنية

سنوات تنتهي بتحصل الطالب على  5هي املرحلة الوسطى و تدوم : مرحلة املاستر •

 .شهادة املاستر

و تدوم هذه , هي املرحلة النهائية يف مشوار الدراسات العليا: مرحلة الدكتوراه •

  نوات تفئ إىل حتصل الطالب على شهادة الدكتوراهس 8الفترة 



 

102   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 
 

  :اخلصائص  و األهداف األساسية للمنظومة

مل يعد التكوين يف قطاع التعليم العايل جمرد استمرار يف مراحل الدراسة دون مراعاة احمليط 

و . االجتماعي ، االقتصادي و الثقايف للجامعة، بل تتفاعل اجلامعة تفاعال كبريا مبحيطها املتعدد

أصبحت املؤسسة اجلامعية املعمل الذي . ينسجم النظام اجلديد مع هذه املعادلة  انسجاما وثيقا

ينتج النخب و الكوادر وفق احلاجات األساسية ملفاصل احلياة االقتصادية، االجتماعية و الثقافية 

دية املختلفة التربية، الصحة، السكن، العدالة، الفالحة، املؤسسات االقتصا(و يف كل القطاعات 

  ...)اخل

  .مبا ان الشهادات حتمل نفس املواصفات سواء وطنيا او دوليا: االعتراف املتبادل للشهادات

يتيح النظام اجلديد للطالب االنتقال يف فترات تكوينه عرب الوحدات و التخصصات : احلركية

ية دون تقوقعه يف ختصص املختلفة و وفق قدراته املعرفية والعلمية و كذا تنويع ملساراته التعليم

  .معني و إجباره على البقاء يف ختصص واحد

    .ضمان تكوين نوعي

  ثقافة احترام الغري و قبول رأي اآلخر  ترسيخ

  اإلحاطة املستمرة بالتطور الذي يشهده العامل يف كل امليادين

 . تطوير آليات التكيف املستمر مع تطور ميادين العمل و الشغل

  تدام و املستمر ضمان التكوين املس

  ممارسة النظام اجلديد
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ختتلف املمارسة الفعلية على ارض الواقع للنظام اجلديد عن سابقه اختالفا جوهريا من حيث 

و هو ما جيعل املتلقي يف حاجة إىل تنويع مصادر املعرفة ألنه . طرق التدريس و طرق التلقي

و البحث عن مصادر . ها باستمرارمطالب بتكوين معرفته بنفسه و هو صاحب املبادرة و إثراء

و الن املكتبات اجلامعية تعد . العلم و األنظمة اليت توفر هذه املصادر أمر طبيعي و قطعي

مصدرا رائدا لتلقى العلم و املعرفة و ذلك مبا توفره من املعلومات العلمية و التقنية يف شكل 

عصر  غاية األمهية و باألخص يف وسائط متعددة، فان دورها يف املنظومة اجلديدة يعد دورا يف

  1يشهد انفجارا معرفيا مل تشهده البشرية من قبل

  :الدور الطبيعي للمكتبة اجلامعية

تصنف منظمة اليونسكو املكتبة اجلامعية على اا اهليئة اليت توفر للطالب و األستاذ أوعية العلم 

  :و تتمثل أساسا يف . املختلفة 

  املكتبات املركزية اجلامعية

  مكتبات الكلية

  مكتبات املعاهد

  مكتبات املدارس العليا

  مكتبات خمابر البحث العلمي

  مكتبات األقسام البيداغوجية

و تتميز هذه املكتبات بعضها عن بعض يف نوع األرصدة الوثائقية اليت تتوفر عليها و درجة 

باإلضافة إىل ختصصاا وفق أنواع الفروع املختلفة املوجودة يف كل مؤسسة من املؤسسات 

  . نوع و درجة ختصص مستفيدها

  :بالنظر إىل هذا التعريف نستطيع استخالص ما يلي
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 املكتبات اجلامعية هي باألساس مكتبات متخصصة توفر خدماا إىل خنبة متخصصة .1

 تشكيلة اموعات الوثائقية هي بالنتيجة أرصدة متخصصة  .2

داغوجيا أو إلغراض البحث اختالف األرصدة من حيث استعماالا إلغراض البي .3

 .العلمي

املكتبات اجلامعية تعد أيضا خزانا للبحوث العلمية املنجزة و األعمال العلمية األخرى  .4

 ...) و املنشورات اخل  األطروحات(

استمرارية التنوع الوثائقي و حتيينه و اإلحاطة بكل املنشورات اجلديدة اليت تصدر  .5

 . بغزارة من خمتلف املؤسسات املتخصصة

  اإلصالح اجلديد و الوظائف اجلديدة للمكتبات اجلامعية 

كما مت اإلشارة إىل أن منط التكوين يف النظام اجلديد خيتلف عن األمناط السابقة، فان للمكتبات 

و مثة حتديات . وظائف مل تعهدها من قبل و أصبحت ملزمة بإدخاهلا ضمن منظوماا التسيريية

كبة االنفجار املعلومايت بوضع اآلليات لإلحاطة ا و معرفتها، كربى تلقى على املكتبات ملوا

و للمكتبات اجلامعية . والن النظام اجلديد يشدد على عملية التكوين الشخصي للمتلقي 

األول يتعلق بضرورة تأقلمها مع مقتضيات التحويرات و التغيريات اليت أنتجتها : حتديان 

احلديثة و أما التحدي الثاين فهو االستجابة ملتطلبات اعتماد و استعمال وسائل التكنولوجية 

  . إعادة تشكيل املنظومة التعليمية

  :خصائص الوظيفة اجلديدة للمكتبات اجلامعية

بالنظر إىل املميزات األساسية للنظام اجلديد و تبين هذا األخري ملبدأ التأقلم مع احمليط اخلارجي 

ات الداخلية اليت تفرزها التعامالت و االحتكاكات بني للمؤسسة التكوينية اجلامعية و مع املؤثر

التحوالت اليت نتجت عن تطور تكنولوجيا اإلعالم و خمتلف أركان املؤسسة، و بالنظر إىل 

االتصال مع اختراع شبكة االنترنيت و تطور النشر االلكتروين ، فان دور املكتبة قد تغري و 



 

RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010  105 
 

بة اجلامعية هي أداة ال مناص منها يف البحث فان املكت و مبا إن 2تطور و حتور حتورا كبريا

عدم  اخلدمة و ضمان هو الضمان لعملية تطوير 3إعادة تعريفها و إعادة النظر يف مهامها 

الوقوع يف التعثر اليت قد تصيب املكتبة جراء ارتفاع أسعار املنتجات الوثائقية مع تعددها 
املكتبة اجلامعية مطالبة اليوم بتوفري مصادر  إن. و ضخامتها من الناحيتني الكمية و النوعية4

العلم و املعرفة و مع تعدد خمتلف الوسائط و األوعية مع تبسيط وسائل الوصول إىل هذه 

  .املصادر بأقل تكلفة ممكنة و بأيسر الطرق 

هذا العصر بقوله  أن هذا  MANUEL CASTELLS  مانويل كاستيللقد وصف الدكتور 

اتمع اليوم يعتمد على ما يسمى الشبكات املعلوماتية "و  5 "ماتالعصر هو عصر املعلو"

ان . 7للمعارف "عقل اإلنسان قوة اإلنتاج املباشر"و بفضل هذه السمات أصبح 6 "العاملية

مل يعد هلا حيزا و ال شكال، أا متعددة األشكال و "املعلومات اليوم و بفضل هذه التغريات 

  . 8"متوفرة يف كل مكان

صفات اجلديدة للمعلومات أدت إىل إعادة تعريف سلسلة النشر من كل النواحي التقنية و إن ال

تطور إنتاج املعلومات تزيد عن  ازداد اإلنتاج الفكري مند السبعينيات و أصبحت نسبة. الفنية

  .إننا نعيش اليوم انفجارا وثائقيا مل تشهد البشرية مثله من قبل. 9باملائة كل سنة 40

لكم اهلائل، جتد املكتبة اجلامعية تعيد ترتيب وظائفها و أساليب تسيريها للحؤول أمام هذا ا

فبني أن تتحكم يف هذا الكم من . دون أن تصاب بشلل أو يلحقها عجزا وظيفيا فتندثر 

اإلنتاج الوثائقي و أن تستجيب للمتغريات اليت انتهجها النظام اجلديد خصوصا يف توفري 

كل من هذين االجتاهني يسريان بسرعة فائقة، فثمة ظروف جيب أن  املعلومات ملستعمليها و

و يف كل . تلم ا و تنسج رؤية جديدة ينتج عنها أساليب جديدة يف التسيري و أداء اخلدمة

مراحل اإلنتاج و املعاجلة و النشر ، جيب التعاطي حبرفية كبرية وفق الشروط و املعايري العلمية و 

  .و اإلدارية و القانونية اليت جيب أن تتوفر االقتصادية و التكوينية



 

106   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 
 

  عناصر اخلدمة اجلديدة للمكتبات اجلامعية

نعتقد أن مثة عناصر جيب أن تتوفر لكي تستطيع املكتبات اجلامعية أن تنظم وفق التحديات اليت 

و أن اعتماد هذه العناصر و تطبيقها هو الضامن . أوجدها احمليط الداخلي و اخلارجي للمكتبة

نتقال الوظيفة املكتبية من جمرد تكوين األرصدة و اموعات الوثائقية و احلفاظ عليها إىل ال

بل تصبح املكتبات اجلامعية . شريك يف الرؤية و مساعد إلجناح الطرق اجلديدة للتدريس

. الركيزة األساسية يف عملية نقل املعرفة إىل الطالب، و بالتايل تصبح إحدى عناصر التكوين

  .ا يف احلقيقة أن تضطلع ذا الدور حىت يف خالل املراحل اليت سبقت اإلصالحوكان هل

  :تتمثل هذه العناصر يف

  تكوين املستفيدين  •

  . تكوين أخصائي املكتبات وفق املنظومة اجلديدة •

  و تطبيقها يف تسيري املكتبات   النظريات اجلديدة •

  الوسائل التكنولوجية احلديثة  •

  كتباتوضع آلية للتبادل بني امل •

 الوضعية القانونية  للمكتبات اجلامعية •

 املوازنة و املوارد املالية •

 formation des utilisateursتكوين املستفيدين 

يف املكتبات اجلامعية و يف إطار دراسة علمية أثارت إشكالية تأثري  10طرح احد األخصائيني 

ا الطلبة خالل مراحل على وسائل البحث الوثائقي اليت يعتمده .د. م. لتطبيق نظام 

. و كيف ميكن للنظام اجلديد تقدمي رؤية مستقبلية للتكوين يف ميدان البحث الوثائقي. تكوينهم

هذه الدراسة جتيب على عدة تساؤالت و تقدم عناصر احلل الذي قد يكون مصدر اهلام للكثري 
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لبحث البيبليوغرايف من األخصائيني يف ميدان املكتبات للمسامهة يف تكوين الطالب يف ميدان ا

حبيث تضمن له أدبيات الوصول إىل مصادر املعلومات املختلفة مع تنوعها و اختالفها بكل 

  .يسر

كيف ميكن إغفال : و تثري عملية تكوين املستفيدين يف ميدان البحث الوثائقي تساؤال آخرا هو

تدفعه دفعا  إدراج مواد يف كيفية البحث عن مصادر املعلومات لطالب يدرس ضمن منظومة

لتكوين معرفته بنفسه وبناء مساره اجلامعي و تفتح له آفاقا غري حمدودة لتلقى املعارف املختلفة 

  . و لو خارج ختصصه

إن من أسباب ارتفاع نسبة الرسوب املوجود على مستوى اجلامعات هو غياب مسار تكويين 

  .ئقي يف الربنامج الدراسي حول تقنيات البحث البيبليوغرايف و الوثا

أن من " تكوين مستعملي املكتبة" يف كتابه  ODILE Riondet و قد ذكر اوديل ريوندي 

أسباب الرسوب الدراسي يف اجلامعات  هو غياب تكوين يف أجبديات البحث عن املعلومات و 

جييء عدد معني من الطلبة إىل التعليم العايل دون التحكم يف التقنيات األساسية : " يؤكد قائال 

  مهنة الطالب، " يف كتابه   Alain COULONو يؤكد االن كولون" ابعة هذا التعليمملت

وبعد أن قام بتحقيق يف موضوع الرسوب أن الطلبة الذين تلقوا  "الدخول يف احلياة اجلامعية

دروسا يف البحث الوثائقي هم األكثر جناحا و ختطيا للمراحل األوىل من التكوين اجلامعي العام 

"DEUG  "و عكس ذلك فان الطلبة الذين مل يزاولوا تكوينا بيبليوغرافيا هم . خالل عامني يف

  .األكثر عرضة للرسوب

هلذا أصبح موضوع تكوين الطلبة يف مادة البحث البيبليوغرايف و املعلومايت من أهم املواضيع 

. عتباراليت خصت بدراسات وافية و معمقة آخذة كل األبعاد و الفاعلني يف القطاع بعني اال

يرى . فمن هذا يتجلى دور املكتبة اجلامعية يف عملية تكوين املستفيد باعتبارها طرفا متميزا
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تكوين مستعملي املعلومات يف "  يف مقال له حول    ALAIN Collasكوالس أالن

اقتناء االستقاللية يف احلصول على املعلومة، حتقيق أفضل اندماج يف حميط "  التعليم العايل

جلامعي، حماربة الرسوب يف املراحل األوىل من التعليم و ضمان أفضل حتضري للحياة العمل ا

إعطاء الطالب الوسائل اليت متكنه من ضمان : و تتمثل هذه األهداف أساسا يف ". املهنية

إعطاء  و االستقاللية عن طريق معرفة وافية و كاملة لدور التوثيق و املعلومات يف دراستهم 

اليت متكنه من ان يكون أكثر فاعلية يف تكوينه التخصصي و حياته املهنية  الطالب الوسائل

معرفة طرق البحث أملعلومايت عن .  عن طريق التحكم يف استعمال اإلعالم العلمي و التقين

ومعرفة طرق و أدوات البحث عن املعلومات ، إعطاء صورة واضحة للمصادر طريق اإلملام 

ستفادة من هذه املعلومات و نقدها و اختزاهلا هي من بني املتوفرة معرفة الولوج و اال

  11األهداف املرجوة 

للمكتبة اجلامعية أدوات متكنها من أداء هذا العمل و إسنادا لدور هيئة التدريس مع إجياد إطار 

أو دور تكميلي  rôle coopératifقانوين مينح إمكانية الدور التعاوين 

complémentarité و قد يكون التكوين . تدريس و املكتبات اجلامعيةما بني هيئة ال

املتخصص يف جمال البحث البيبليوغرافيا و التوثيق ضمن الربامج الدراسية كأن تدمج وحدة 

  hors cursusتعليمية خصوصا يف السداسي األول و الثاين أو إدراج دورات خارج املسار 

و أخصائي املكتبات أشكاال خمتلفة كأن  و قد يأخذ التعاون بني هيئة التدريس. لفائدة الطلبة

يقوم طرف بتلقني اجلوانب النظرية و يقوم الطرف اآلخر بأعمال تطبيقية و بذلك تكون 

املكتبة قد أدرجت أهدافها ضمن هذه اإلستراتيجية يف تناغم مع الوسائل املطلوبة للمتلقي كي 

 . 12لبحثتلقني أدوات و تقنيات ايضمن تكوينا جامعيا كامال عن طريق 

  :تندمج هذه الرؤية يف حتديد أهداف التكوين يف جمال التوثيق و اليت تتمثل يف 
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حتديد املوضوع، (تدريب املتلقي يف تقنيات التحكم يف طرق البحث الوثائقي  .1

 ) إجياد الكلمات الدالة و تكييف البحث حسب احلاجة 

ة و أنظمة التوثيق ، معرفة املكتب(التعرف على األدوات و القنوات املوصلة لذلك  .2

طرق التسيري، املصاحل املكونة هلا و مهام كل مصلحة، معرفة أجبديات البحث يف 

الفهارس و معرفة أنواعها و طرق التصنيف املعتمدة ، تقنيات البحث يف املراجع 

البحث عن طريق شبكة االنترنيت باإلضافة إىل التعرف على كيفية حترير القوائم 

 ) تقنيناا البيبليوغرفاية و 

يف املراحل الوسطى للتعليم يدرج تلقني طرق البحث يف قواعد املعطيات و  .3

يف (البيبليوغرافيا املتخصصة و خباصة للطلبة املؤهلني ملمارسة البحث العلمي 

 ) مرحلة املاستر مثال

أما يف املراحل املتقدمة من التعليم فباإلضافة إىل ما سبق، فيمكن إدراج أمناط من  .4

وين التخصصي كالتنظيم العام لإلعالم العلمي و التقين املتخصص، معرفة التك

 .الذكاء االقتصادي و أخريا تطور مصادر املعلومات

دعم عمل املرشد الذي، من مهامه مساعدة الطالب على تقنيات البحث  .5

 البيبليوغرايف 

ات الالزمة اليت تقتضي على الطالب احلصول على الكفاء. د. م. إن ظروف التعليم يف نظام ل

. تؤهله النتقاء و بناء مساره اجلامعي والذي يؤهله من االختيار األمثل يف التخصص الذي يريد

وهذه الكفاءات تستلزم فيما تستلزم كفاءة معلوماتية اليت ميكن للطالب اكتساا و 

  13اقتناءها بواسطة التكوين يف جمال املعلومات 

   تبات وفق املنظومة اجلديدةتكوين و حتيني معارف متخصصي املك
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من الطبيعي أن تتأقلم أنظمة التوثيق مع الرؤية اجلديدة للتكوين يف التعليم العايل و البحث 

العلمي من جهة و مع تغري أمناط التسيري املنبثق من عملييت ولوج الوسائل احلديثة و تغري مفهوم 

اجلامعة بالنظام اجلديد أمر واقعي فان و مبا أن انشغال . اخلدمة من ناحية النظريات التسويقية

املكتبة اجلامعية، مبا أا هيكل من هياكل اجلامعة فان إعادة النظر يف طرائق التسيري هو أمر 

و يف هذا السياق املتناغم فان من استراتيجيات املكتبة اجلامعية اجلديدة هو . قطعي كذلك

  :تكوين األخصائيني وفق غايتني أساسيتني 

 كونني الذين تلقى على عاتقهم تكوين املستفيدتكوين امل .1

تكوين و رسكلة املوظفني من اجل حتديث و حتيني املعارف املتعلقة بالطرق و  .2

 . التقنيات احلديثة املطبقة يف تسيري املكتبات

و يكون ذلك بقيام دورات تدريبية وفق برامج سنوية داخل املؤسسة و خارجها و تنظيم 

بعثات إىل املؤسسات املتخصصة يف التكوين و تنظيم زيارات إىل املكتبات اجلامعية الوطنية و 

 . الدولية من اجل الوقوف ميدانيا على أمناط التسيري العصري

سني املستوى و تكوين االخصائيني العاملني يف إن األهداف املرجوة من تنظيم برامج حت

الطرق و املكتبات اجلامعية هي باألساس تلك األهداف اليت تؤدي إىل تلقني هذه الفئة 

األساليب النظرية و العلمية اليت تساعدهم على التحكم يف هذا السيل الكبري من 

دي التكوين إىل اإلحاطة كما يؤ. 14املعلومات، و بالسرعة املطلوبة، و بتكاليف جد مدروسة

مبفعول الناتج عن استخدام تكنولوجيا اإلعالم يف ميدان املكتبات و اكتساب املهارات الالزمة 

  .من أداء اخلدمات املكتبية املتصلة بالطلبة اداءا نوعيا

متكامل إن التنظيم احلايل للجامعة اجلزائرية ميكن أن يكون منطلقا لتركيب منوذج :  اآلليات

فمن الناحية اإلدارية يوجد اإلطار القانوين الذي . أهداف التكوين و حتسني املستوى  لتحقيق

و يتعلق . ميكن استغالله لتمرير برامج تكوين متوسطة و طويلة املدى و حىت تكوين مستدام
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اليت من مهامها إعداد برامج التكوين و حتسني األمر باملديرية الفرعية للموظفني و التكوين و 

كما يوجد فرص التكوين لفئة املوظفني يف اخلارج يف ظروف . 15ى لفائدة املوظفنياملستو

   . تعذر املؤسسات التكوينية الوطنية توفري نوع معني من التكوين

  و تطبيقها يف تسيري املكتبات  النظريات اجلديدة

هو صاحب  إن من مميزات النظام اجلديد للتعليم العايل و ما تفرضه على املتلقي من أن يكون

املبادرة و الفاعل األساسي يف عملية البحث عن مصادر املعرفة باكتساا و إثرائها باستمرار 

حىت يتسىن له ضمان تكوين متكامل و نوعي  جيعل املكتبة اجلامعية يف حمور حيوي و دائم 

جامدة  و لكي يتحقق ذلك فعلى املكتبات اجلامعية أن ال تعتمد يف تسيريها على نظم . احلركية

  statique إن . بل جيب عليها االستجابة ملتطلبات التغري الذي يفرزه التغري يف اجلامعة ككل

التأثري و التأثر باحمليط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة جيب أن يكون مستمرا و يتوافق و املعادلة 

 modernisation etاملتضمنة العالقة الوطيدة بني التحديث و ضمان النوعية يف التكوين 

assurance qualité dans la formation  .  

إن أساليب التسيري يف املكتبات و اليت تعترب من أهم ركائز البنية الوظيفية و العضوية هلذه 

و أن   management املؤسسات جيب أن تتفاعل مع النظريات اجلديدة للتسيري و املنامجنت

لكي يتحقق هلا اهلدف الذي . ظيم و اخلدماتتتبناها يف كل أركان املؤسسة يف من حيث التن

  .ت من اجلهأانش

مل يبخل الباحثون يف ميدان املعلومات و التوثيق بدراسام الكثرية و املتنوعة إلجياد نظريات و 

مفاهيم جديدة يف تقنيات التسيري قادرة على مساعدة أنظمة التوثيق يف االنتقال إىل دعائم 

دة اليت تبنتها أنظمة التوثيق و من أهم املفاهيم اجلدي. مات النوعيةاألداء الفعال و تقدمي اخلد

  :هي



 

112   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 
 

مبا يف ذلك أساليب التسيري، و التسيري ) : املنامجنت( دراسات اإلدارة املكتبية  .1

إعداد لوحات القيادة لقياس النشاط النوعي، إعداد الدراسات اإلحصائية، 

 indicateurs deأخلدمايت يف املكتبات و إعداد مؤشرات األداء 

performance  16)تقييم اخلدمة(و كذلك لوحات التقييم . 

  management de la qualité totale  مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة .2

 النظريات التسويقية و تطبيقاا على املكتبات كمؤسسات غري مرحبة  .3

 املفاهيم التنظيمية للمكتبات   .4

جاته عن طريق التحقيقات، الدراسات دراسات حول سلوك املستفيد و معرفة حا .5

اإلحصائية للحاجيات، احملاورات املباشرة و األساليب الغري املباشرة كتوفري 

 .سجالت االقتراحات مثال

 كنظرية علمية للمقارنة و اإلسقاط théorie de modélisation  نظرية النمذجة  .6

املستقبلية إذا ما اعتمدت و  كل هذه املفاهيم و العناصر و اليت سوف تكون موضوع دراساتنا

و تنتقل من نظرية التطور الكمي إىل    طبقت سوف تساعد على تطور األنظمة الوثائقية

، و تتحول هذه    évolution du quantitatif vers le qualitatif)(التقييم النوعي 

أساليب التقييم  األنظمة يف أمناط تقييمها من التقييم الوظيفي إىل التسيري االستراتيجي مدجمة

و يكون  17من رؤية موجهة من املكتيب إىل رؤية تسويقية موجهة من املستفيد املختلفة و 

  .هذا األخري الركن الفاعل و املؤثر يف توجيه كل اخلدمات املكتبية

  الوسائل التكنولوجية احلديثة 

كة االنترنيت و تطور ادى تبين التكنولوجيا احلديثة يف جمال املعلومات و االتصال، و ظهور شب

. النشر و انتقاله من الورق إىل الوسائط االلكترونية احلديثة إىل تغري دور املكتبات تغريا جذريا

بالتحول املثايل هذا التغري   Jean Claude GUEDONكلود قيدون وصف الدكتور جون 
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mutation paradigmatique   .وجيا و تتجلى مظاهر التغريات اليت أحدثتها التكنول

  :احلديثة يف املكتبات يف امليادين التالية

انتقال اإلنتاج الوثائقي و لو على تدرج من الورق إىل الوسائط االلكترونية : الوسائط .1

 .كاألقراص املدجمة

 انتقال أمناط احلفظ و التخزين و آليتها  .2

ث تطبيقات الربجميات يف تسيري اخلدمات املكتبية املختلفة ابتداء من وسائل البح .3

 .البيبليوغرايف إىل خدمات اإلعارة

 استعمال احلواسيب يف كل مراحل املعاجلة التقنية و اإلدارية للوثائق  .4

و التغيريات اليت أحدثتها املعاجلة النصية   le multimédiaظهور امللتيميديا  .5

 للمعلومات

مبا  ظهور الشبكات املعلوماتية و إنشاء قواعد و بنوك املعطيات عن طريق االنترنيت .6

 .يتيح فرص الولوج إىل خمتلف مصادر املعلومات عن بعد

و هي حتويل الوثائق املطبوعة على الورق  بعد معاجلتها     numérisationالرقمنة   .7

عن طريق أجهزة املعاجلة الضوئية او السكانري إىل وثائق رقمية والكترونية ميكن 

ة و األقراص املدجمة، و ختزينها يف وسائط رقمية و الكترونية كاألقراص الصلب

 ...األقراص السريعة، اخل

كل هذه التقنيات اجلديدة أدت إىل الثورة املعلوماتية اهلائلة و االنفجار الوثائقي الذي عقد من 

مهمة املكتبات اجلامعية و خصوصا و أا الوعاء الطبيعي لإلعالم العلمي و التقين و املزود 

إن املكتبات اجلامعية و . ة للباحثني و الطلبة على حد سواءاألساسي ملصادر املعلومات املختلف

لكي تستطيع أن تستجيب حلاجات مستفيدها املتزايدة و املستمرة من الوثائق العلمية، عليها أن 

و تتمثل . تستفيد من هذه التكنولوجيات و أن توظفها لصاحلها يف مجيع مصاحلها و خدماا

  :حلديثة فيما يليأوجه االستفادة من التكنولوجيا ا
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 .تعميم استعماال التكنولوجيا احلديثة يف كل مراحل السلسلة الوثائقية •

 إنشاء مصادر توثيقية الكترونية و تزويدها باستمرار •

 .إنشاء مصاحل لإلحاطة اجلارية و حتديث املعلومات و التحكم يف املستجدات املعرفية •

علمية و التقنية عن طريق قواعد االشتراك يف خدمات التزويد الشبكية للمعلومات ال •

 .وبنوك املعطيات

االشتراك يف شركات توفري اخلدمات البيبليوغرافيا سواء عن طريق الشبكة او عن  •

 .طريق املنتوجات االلكترونية

إنشاء مكتبات افتراضية و تزويدها بكل الوسائل و إنشاء خلية متابعة إثراءها  •

 .املستمر

  توضع آلية للتبادل بني املكتبا

ميكن ألي مكتبة جامعية التزود بكل املنتجات الفكرية و يف كل األوعية قياسا بالعدد الكبري  ال

يستحيل إذن يف هذه . للوثائق املنتجة و حمدودية املوارد املالية اليت تتوفر عليها هذه املكتبات

مية، ناهيك الظروف أن تكون املكتبة حماطة بكل ما يرتل إىل السوق من الكتب و االت العل

و لكن ميكن للمكتبات اجلامعية إذا تشكلت يف تكتل منسجم و . عن املنتجات االلكترونية

و لعل البحث على آليات . متناغم أن تفي و بنسبة مقبولة باإلحاطة بأهم مصادر التوثيق

اإلداري للتبادل و التعاون بني املكتبات اجلامعية على املستوى الوطين و توفري اإلطار القانوين و 

هلذا التعاون ميكن أن يكون أول أركان منظومة تفاعلية منسجمة تسمح بتحقيق األهداف 

  :التالية

 التبادل املستمر للوثائق العلمية و على اختالف أنواعها و وسائطها .1

 إنشاء فهارس مشتركة ضمن جمموعة متكاملة .2

  ربط املكتبات بعضها البعض عرب الشبكة العاملية و وسائل االتصال .3
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 توفري بعض خدمات االلكترونية كالبحوث البيبليوغرافية  .4

إبرام اتفاقيات بني خمتلف املكتبات اجلامعية تتم مبوجبها إمكانية استفادة الطلبة على  .5

 .املستوى الوطين من االستفادة من كل اخلدمات املكتبية املتاحة

6.  موعة املكتبات اليت التفكري يف إنشاء قاعدة معطيات واحدة لكل الطلبة املنتسبني

 .جتمعها اتفاقيات و إصدار بطاقة موحدة لالنتساب

 تبادل الزيارات و اخلربات  .7

 .تنظيم جلسات علمية و تظاهرات علمية إلبراز اخلدمات املختلفة .8

  الوضعية القانونية  للمكتبات اجلامعية

لتكوين و عليها أن إن املكتبة اجلامعية اليوم مطالبة بتفعيل دورها كشريك أساسي يف منظومة ا

تضطلع مبا ينتظرها من التحديات الفتكاك مكانتها الطبيعية يف اهليكل اجلامعي لكي تؤدي 

إن القوانني التنظيمية للجامعات . وظيفتها و تصبح احد عناصر التكوين ال ميكن االستغناء عنه

يف داخل  اليت صدرت حىت اآلن منحت للمكتبة مكانا يتيح هلا من خالله لعب دور ريادي

و . اجلامعة سواء من ناحية التنظيم الداخلي أو العالقة اليت تربطها ببقية أركان اهليكل اجلامعي

  :تتمثل حماور الوضعية القانونية للمكتبات اجلامعية يف النقاط التالية

 أا هيكل منفصل مستقل تابع لرئاسة اجلامعة  •

الس العلمي، جملس (العلمية للجامعة أا ممثلة يف كل االس العضوية و الوظيفية و  •

 .و كذلك األمر بالنسبة ملكتبات الكليات) . اإلدارة، الس اإلداري املوسع

أن تنتظم أتاح هلا ) كاملكتبات املركزية مثال(إن التنظيم القانوين للمكتبات اجلامعية  •

مصلحة مصلحة املعاجلة، مصلحة البيبليوغرافيا، مصلحة التوجيه و (ضمن مصاحل 

 .و لكل مصلحة عملها و مهامها17) االقتناءات
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بسلك املكتبات اجلامعية يسري املسار املهين ملستخدمي  18قانون خاص وجود •

و إن كان القانون . املكتبات ضمن قواعد إدارية و علمية حمددا مهام كل سلك

املهين لكل اخلاص اجلديد الذي سيعيد النظر يف بعض املهام و الكيفية يف تسيري املسار 

 .رتبة من الرتب املكونة لسلك املكتبات اجلامعية

  امليزانية و املوارد املالية 

توفري كل اإلمكانات املادية و اهلياكل البيداغوجية . د.م.يشترط تطبيق نظام ل

واللوجيستية و كذا الوسائل املختلفة للطالب لكي يستطيع احلصول على تكوين ذو جودة 

الطالب وسائل العمل الوسائل  جيب أن تصب يف إعطاء  و كل هذه. و مصداقية

  .حىت تتحقق األهداف اليت من اجله اعتمد النظام اجلديد19الشخصي 

والن . و ال ميكن إجياد هذه الوسائل دون توفر املوارد املالية و تسخري املوازنات هلذه الغاية

ان تتوفر على املوارد املالية املكتبة من أهم عناصر إجناح النظام اجلديد فانه من الطبيعي 

والوفرة املالية . الكافية لتوفري احلاجات املتزايدة من التوثيق العلمي و التقين بكل أوعيته

  :اليت جيب أن تتاح ألنظمة التوثيق اجلامعية تعلل من جوانب خمتلفة أمهها

 ضخامة اإلنتاج العلمي على املستوى العاملي •

 ضعاف مضاعفةازدياد عدد االت العلمية بإ •

 تنوع املنتوج العلمي يف ختصص واحد وحىت يف موضوع واحد •

  

 وجود خدمات الكترونية ضمن الشبكة العاملية •

 تنوع البيبليوغرافيا •

تكلفة االشتراكات يف خمتلف قواعد املعطيات و ممويل اإلعالم العلمي و التقين  •

 .االلكتروين عن طريق االنترنيت
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 .مله مرتفعاسعر الكتاب الذي يبقى يف جم •

الشبكة احمللية و (تكلفة التجهيزات املرفقة للخدمات التوثيقية االلكترونية  •

 ).مراكز وسائل اإلعالم اآليل

 ) Electreاليكتر (تكلفة اخلدمات البيبليوغرافية الثانوية مثل •

 ...تكلفة الربامج اخلاصة و الربامج املضافة و كذا نظم التشغيل اخل •

 .كتبية املختلفة و وسائل العملالوسائل و األجهزة امل •

كل هذه اجلوانب تستلزم االعتمادات املالية اليت تدخل ضمن امليزانية العامة للجامعة، واليت 

باملائة من ميزانية  5: تكون النسبة حسب توصيات منظمة اليونسكو للمكتبة مقدرة بـ

نشر الكتاب و  و ميكن يف اإلطار نفسه أن تتدخل الدولة من خالل تشجيع. 20اجلامعة

دمقرطة وسائل الوصول إىل املعلومات من خالل خفض نسبة القيمة املضافة و ختفيف خمتلف 

  .الرسوم على استرياد الكتب و االت 

  خامتة  

: إن الدور الذي تلعبه املكتبة اجلامعية يدخل ضمن عوامل تأثريية داخلية و خارجية أمهها 

تصال إىل األنظمة الوثائقية، ازدياد اإلنتاج الفكري الذي تبعات ولوج تكنولوجيا اإلعالم و اال

أدي إىل االنفجار الوثائقي، صعوبة اإلحاطة ذا اإلنتاج الكمي و النوعي، بروز نظريات 

و ما افرزه من تغري . د. م. جديدة يف تسيري هذه األنظمة، و من الناحية الداخلية تطبيق نظام ل

جامعة، كل هذه العوامل حورت مفهوم اخلدمة اليت على يف الكيان الوظيفي و العضوي لل

و على املكتبات اجلامعية مبا تتمتع به من مقدرات  . املكتبات اجلامعية توفريها للمستفيدين

التكيف و املعطيات اجلديدة حىت تليب الطلبات و احلاجات املتزايدة وتأسس لتوطيد دعائم 

  .اخلدمة املستدامة ذات اجلودة الشاملة
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