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  تكنولوجيا المعلومات في المكتبات
   الجزائرية بين الرغبة في
   التغيير والصعوبات

  

  رئيس قسم علم املكتبات عبد املالك بن السبيت.                                                                 د
         جامعة منتوري قسنطينة
B_malek@mail.com  

 
  : مقـدمـة . 1

لعصر احلديث ظاهرة انفجار املعلومات يف منتصف القرن العشرين، حيث حدثت زيادة     شهد ا
كبرية يف إنتاج الكتب والوثائق، الناجتة عن تطور الطباعة، وازدهارصناعة الورق، واحلرب، وغريها من 

يدية، األدوات الطباعية، فأصبحت املكتبات عاجزة عن السيطرة على التدفق املعلومايت بأساليبها التقل
وقد تبع هذه الظاهرة ما يعرف بثورة املعلومات بعد عشر سنوات نتيجة التزاوج الذي حصل بني 
تكنولوجيا اإلعالم اآليل وتكنولوجيا االتصال، حيث عملت األوىل على التحكم اجليد يف املعلومات من 

عها إىل املستفيدين أينما بينما عملت الثانية على توزي. خالل جتميعها، معاجلتها، وختزينها، استرجاعها
وجدوا مع ضمان احملافظة على مجيع مواصفاا، وتقليص عنصر الوقت إىل أقل ما ميكن، فأصبح 
الباحثون واملثقفون يتداولون املعلومات بسيولة كبرية، مما دفع باملكتبات إىل االستعانة بتكنولوجيا 

  .املعلومات 
  

  : يف املكتبات أهداف االستعانة بتكنولوجيا املعلومات. 2
 : تستعني املكتبات ومراكز املعلومات بتكنولوجيا املعلومات لتحقيق األهداف التالية

حتسني خدماا وتطويرها بشكل جيعلها تتماشى مع املكتبات املتطورة يف العامل، مع تنويع هذه  -
  .اخلدمات لتشمل خدمات جديدة يتوقف تقدميها على األدوات احلديثة 

من خالل مراجعة األنظمة التقليدية، ودراسة حميطها للتعرف على أداء النظام  تطوير نظمها  -
احلايل، وتقدير جدوى النظام اجلديد الذي تريد املكتبة االستعانة به ملواجهة احتياجات املستفيدين 

 .املتزايدة 
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صصاا،  توسيع رقعة املستفيدين بتوفري العدد الكايف من الوثائق واملراجع، وتوسيع جماالت خت-
لتستجيب مع التطور العلمي والفين الذي تشهده مؤسسات التكوين، وقطاعات اإلنتاج، وكذا 

 .اهتمامات املثقفني بشكل عام 
كسب أكرب عدد من رواد املكتبة من خالل توفري الشروط املالئمة لالستقبال، وتبسيط أساليب  -

، ووضع اإلمكانيات املطلوبة لتقدمي الوثائق البحث يف األدوات املتوفرة سواء كانت تقليدية أو مؤمتتة
واملعلومات إىل املستفيدين بسهولة وسرعة، مع ختصيص القاعات الكافية واملتنوعة واهزة للقراءة 
واملطالعة، على أن تكون هذه القاعات والوسائل املتوفرة ا تستجيب بالدرجة األوىل إىل اهتمامات 

  .تتردد على املكتبة وميوالت كل فئة من الفئات اليت 
 
 :وظائف تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات . 3

      لقد دخلت تكنولوجيا املعلومات إىل املكتبات منذ النصف الثاين من القرن املاضي، بعد أن 
وظفت يف بداية األمر يف القطاع العسكري، مث يف قطاع األعمال، وكانت الواليات املتحدة األمريكية 

 من خالل استخدامها 1956 يف توظيف التكنولوجيا احلديثة يف املكتبات منذ سنة هي السباقة
وانتشر . للحاسوب وملحقاته مبكتبة الكونقرس، ليتسع استخدامه بباقي املكتبات الوطنية واجلامعية

، ومل تستفد مكتبات 1958استخدام احلاسوب والربجميات تدرجييا يف مكتبات أوروبا ابتداء من سنة 
. دان املتخلفة من خدمات اإلعالم اآليل يف املكتبات إال يف اية السبعينات وبداية الثمانينات البل

وكانت  احلاجة إىل حتقيق معدالت تنموية باملكتبات هي اليت دفعت األكثرية منها إىل إدخال 
ملتزايدة بشكل دائم التكنولوجيا احلديثة ملا هلا من دور يف التحكم اجليد يف الكم اهلائل من املعلومات ا

 :وجدت املكتبات يف التكنولوجيا الفعالية إلجناز الوظائف الفنية . ومستمر يف خمتلف أقسام املكتبات 
تنمية اموعات باقتناء الوثائق املطلوبة، حيث يلعب احلاسوب والربجميات، وأدوات االتصال  -

رسائل التذكري عند التأخري يف وصول دور مهم يف حتضري الطلبات، وحتويلها إىل الناشرين، وتوجيه 
  . الوثائق، ومقارنة بيانات الناشرين مع الفواتري، ورصد احلسابات ودفع مجيع املستحقات 

الوصف املقنن ألوعية املعلومات باستغالل بينات الوثائق املوجودة مبلفات املقتنيات، حيث تتم  -
إعادة معاجلة الوثائق اليت متت فهرستها عملية الفهرسة بشكل تلقائي بواسطة برنامج متخصص، دون 

 .مسبقا، واستغالل قاعدة البيانات اليت نتحصل عليها يف العمليات األخرى كالتصنيف واإلعارة وغريها
  



                                                                           RIST  Vol, 14 n°1 Année 2004   
 
11 

التصنيف التلقائي للوثائق من خالل بينات الفهرسة، حيث تعطى للوثائق أرقام التصنيف اليت  -
 .تتوافق مع النظام املعتمد 

ات لتحديث الفهارس البطاقية فور إدخال قيد الوثيقة اجلديدة إىل قاعدة إصدار البطاق -
 . املعلومات

ضبط الدوريات وذلك بالتحكم يف اشتراكات الدوريات، ودفع الفواتري للناشرين، واملطالبة  -
 .باألعداد الناقصة 

اإلعارة التحكم اجليد يف إعارة الكتب والوثائق، بإنشاء ملف للمستعريين، ومتابعة عمليات  -
كري عند التأخري يف \وفق املقاييس احملددة بربنامج اإلعارة، وتسيري الوثائق املعارة، بتوجيه رسائل الت

إرجاعها، وإصدار اإلحصائيات التفصيلية إلعارة الوثائق بأنواعها وختصصاا املختلفة، واملستعريين 
 .مبختلف شرائحهم 

، لوضعها يف متناول املستفيدين، لتكون من بني إعداد كشافات آلية للوثائق مبختلف أنواعها -
 .األدوات اهلامة اليت تساعدهم يف الوصول إىل املعلومات والوثائق اليت ختدم حبوثهم واهتمامام 

إعداد البيبليوغرافيات املختلفة لإلعلم عن الوثائق اجلديدة، ولدعم أدوات البحث األخرى  -
كون هذه القوائم البيبليوغرافية حمسبة، كما ميكن طباعتها، حلسن استغالل األرصدة الوثائقية، وقد ت

 .ووضعها يف متناول القراء 
اإلحاطة اجلارية عن الوثائق اجلديدة، من خالل عرض أشرطة بصرية على ايات احلواسيب،  -

ن أو تقدميها إىل القراء على أقراص مرنة، أو طباعتها وعرضها يف لوحة اإلعالنات لتمكني املستفيدين م
 .االطالع عليها 

خدمات املراجع اليت ميكن تنميتها بواسطة األدوات التكنولوجية، بواسطة توجيه القراء إىل ما  -
يتوافق مع احتياجام من املراجع املطبوعة، أو وضع يف متناوهلم جمموعة من األقراص الضوئية اليت 

طرق البحث فيها والوصول إىل تشمل أهم املراجع اليت تستجيب الحتياجات الرواد، مع تعريفهم ب
 .املعلومات اليت يريدوا 

كتابة التقارير الدورية اليت يقدمها املكتيب إىل اجلهات املختلفة، سواء كانت تقارير تقييمة  -
 .لألرصدة الوثائقية، أو متعلقة بالتسيري اإلداري واملايل، وغريها 

جتهز املعلومات، وتصنف، مث توجه البث االنتقائي للمعلومات، وهي من أرقى اخلدمات، حيث  -
 .إىل الباحثني على اخلط مباشرة، بعد التعرف طبعا على جمال ختصص كل باحث وعنوانه اإللكتروين 
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هذا جزء من اجلوانب اليت ميكن أن تساهم التكنولوجيا احلديثة يف تطويرها، وهناك العديد من 

ها، إن املكتبات اجلزائرية تبقى عاجزة عن حتقيق اخلدمات اليت ستعمل التكنولوجيا على تنميتها وحتديث
االحتياجات احلقيقية للمستفيدين ألا مل تستفد من خدمات التكنولوجيا،  فرغم اإلجيابيات العديدة 
اليت تضفيها هذه التكنولوجيا على أقسام املكتبات املختلفة، فإا قد جتلب للمكتبات بعض املشكالت 

  .والصعوبات 
  

 قل تكنولوجيا املعلومات إىل اجلزائرصعوبات ن. 4
تعترب اجلزائر من الدول النامية اليت فتحت أسواقها الداخلية للتكنولوجيا احلديثة، مما أدى إىل   

انتشار األدوات واآلالت احلديثة يف املؤسسات املختلفة، وكانت املكتبات إحدى هذه املؤسسات اليت 
عامل تطوير وتنمية خدماا، والتحكم أكثر يف الكم اهلائل من سارعت إىل اقتناء التكنولوجيا احلديثة ب

األرصدة الوثائقية اليت تتزايد بشكل مستمر، إال أن أغلبية هذه املكتبات إن مل نقل مجيعها واجهت 
صعوبات يف استخدامها هلذه التكنولوجيا، وتوظيفها لتحقيق أهدافها، ونذكر أهم هذه الصعوبات يف 

  :التايل 
ة املكتبات مل جتن بعد الثمرة املرجوة من استريادها لآللة، حيث أا مل حتقق االستفادة أن أغلبي •

الكاملة منها، ومل توظفها بشكل فاعل يف معاجلة املعلومات، حيث أا اكتفت بوظائف جد حمدودة 
دية مثل معاجلة النصوص، واستخدام بعض الربجميات الضيقة، يف الوقت الذي ميكن حتقيق أكرب مردو

وقد أدى . من خالل اإلمكانيات اليت تتوفر عليها يف جتميع املعلومات، ومعاجلتها، وختزينها، وتوزيعها
هذا الوضع إىل عدم على قدرة على االستجابة الحتياجات املستفيدين املتنامية على املستوى احمللي، أو 

 .حىت على املستوى اخلارجي 
املقومات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية املوجودة بالبلدان  أن املكتبات اجلزائرية ال متتلك نفس  •

 . املصنعة، اليت جتعلها حتقق  االستفادة املثلى من عملية نقل واسترياد التكنولوجيا
التفاوت الكبري يف بنية املعلومات وجتهيزاا بني الدول املصنعة للتكنولوجيا واملستوردة هلا، مما  •

 توظيف اإلجيايب هلذه التكنولوجيا يطرح صعوبات عدة يف ال
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رغم جناح بعض املكتبات يف استرياد التقنية وتطبيقها يف جماالت عدة فإن قدراا على التطوير  •

 واإلبداع ما تزال بعيدة عما حتقق يف العامل املتقدم
إىل أإلقدام إن فشل غالبية ااملكتبات اجلزائرية يف أمتتة أرصدا الوثائقية يرجع بالدرجة األوىل  •

على مشروع األمتتة بشكل انفرادي، دون تبين معايري علمية، فاألمتتة عملية صعبة ومعقدة، وينبغي أن 
 . ختضع ألسلوب علمي بعيد عن التوجهات الشخصية 

  لكن لنتساءل عما إذا كانت تكنولوجيا املعلومات املطبقة حاليا تليب احتياجات املكتبات اجلزائرية ؟
هذا السؤال البد من معرفة مدى حتقيق عملية التطبيق لألهداف املنشودة للتكنولوجيا من لإلجابة على 

  :حيث 
اختيار النظام الذي يستجيب فعال ملتطلبات املكتبة، فكل مكتبة هلا خصائصها وإمكانياا  -

ا وحميطها، وبالتايل فلكل نوع من أنواع املكتبات نظام معني، حيقق أهدافها ويتماشى مع قدرا.  
اقتناء األجهزة املالئمة اليت تتوافق مع حجم ونوعية املعلومات، وكذا عدد املستفيدين، وآفاق  -

 .املكتبة يف االرتباط بشبكات املعلومات احمللية والعاملية
التحضري العلمي والنفسي للموظفني، من خالل إجراء دورات تكوينية عن النظام املزمع تطبيقه  -

اه مما جيعلهم عناصر مؤيدة للمشروع  ومدافعة عنه، ومن جهة أخرى إعالم باملكتبة، وإقناعهم جبدو
املستفيدين باملشروع الذي تنوي املكتبة تنفيذه من خالل اإلعالنات واحملاضرات، مث برجمة حلقات 
تكوينية للمستفيدين تؤطر من طرف موظفي املكتبة الذين سبق تدريبهم على النظام، مما يهيء اجلميع 

 .مع النقلة التكنولوجية) ومستفيدينموظفني (
التعرف على مدى استعداد املوظفني الستيعاب التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها ملطابقة  -

االحتياجات احمللية، من خالل برجمة تربصات وتدريبات عن النظام املقترح على املستوى احمللي أو 
 .اخلارجي، واختبارهم ملعرفة قدرام ومكتسبام 

برز املشكالت اليت قد حتد من االستخدام الصحيح للتكنولوجيا يف جمال املعلومات على تقصي أ -
مستوى املكتبات، بتحضري العمل التقين والفين على أساس التقانني العلمية املعترف ا، ووضع املعايري 

ألوعية املعلومات اليت تتطلبها كل عملية ابتداء من مرحلة االقتناء إىل اإلعارة، ومرورا بالوصف املقنن 
 .والتصنيف، وغريها 
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  : املكتبات اجلزائرية يف ظل التكنولوجيا احلديثة 5
تأثرت املكتبات اجلزائرية على غرار بقية املكتبات يف العامل باملد التكنولوجي الذي فرض عليها    

بات بني اختيارين، إما ضرورة التماشي  مع املتغريات العلمية والتقنية اليت حيملهما، مما جعل هذه املكت
اقتناء التكنولوجيا بإجيابياا وسلبياا، أو اإلبقاء على أنظمتها التقليدية اليت هي عاجزة يف معظم 
احلاالت على مواجهة االحتياجات املتزايدة واملتنوعة من جانب املستفيدين، لذلك فقد كان 

 : ن خالل للتكنولوجيا أثره املباشر أو غري املباشر على املكتبات م
أن التكنولوجيا أحدثت حتوالت جوهرية يف بيئة املكتبات، وكان ذلك من خالل افت  •

املكتبات على أمتتة وظائفها، ظانة بذلك أن هذا التغيري سيمكنها من حل مجيع مشاكلها، ومن مث فهي 
بال الكبري على مل تضع حسابات ملا يترتب عنها من آثار إجيابية أو سلبية، وقد كان نتيجة هلذا اإلق

إدخال التكنولوجيا احلديثة إىل مكتباتنا، ظهور فوضى تكنولوجية ذلك أن كل مكتبة سلكت طريق 
معني يف هذا املضمار، مبعىن أنه مل حيصل هنا أي تنسيق فيما بني املكتبات حىت وإن كانت من النوع 

 ) . حالة املكتبات اجلامعية مثال(الواحد 
ستراتيجية وطنية الستخدام التكنولوجيا يف املكتبات، حيث أا أدركت الضرورة امللحة التباع ا •

أن االستغالل اجليد لإلمكانيات، وحتقيق األهداف ال ميكن الوصول إليهما إال من خالل االنسجام 
والتنسيق فيما بينها، وبالتايل فهي مطالبة بدراسة مجيع جوانب إدخال التكنولوجيا بشكل مجاعي، على أن 

لعملية على أسس واضحة خالية من الغموض واإلام، كما جيب أن تكون بعيدة عن االجتهادات تقوم ا
الشخصية املنفردة، والرغبة يف التغيري دون دراسة خماطر العملية، وهذا يتطلب وضع خطة السترياد األجهزة 

 .جيا والنظم اليت تناسب طموحاا وإمكانياا وأهدافها دون االنبهار بربيق التكنولو
ال ميكن أن ننكر عجز املكتبات اجلزائرية عن استيعاب التكنولوجيا احلديثة نتيجة لضعف قدراا  •

 من العاملني % 90العلمية، كوا ال تتوفر على املوارد والقدرات البشرية املؤهلة، على اعتبار أن أكثر من 
 منهم مستويام %80أن أكثر من باملكتبات ليست هلم أية صلة بتخصص علوم املكتبات واملعلومات، و

دون البكالوريا، وهذا بالضرورة يطرح صعوبة يف حتقيق االستفادة الكاملة من التجهيزات والنظم 
، كما أن عدم استغالل املتخرجني من احلاملني "فاقد الشيء ال يعطيه :   " املستعملة، ألنه كما يقال

كتبات ومراكز املعلومات أضعف من قدراا الفنية، وقد لشهادات يف اإلعالم اآليل واإللكترونيك يف امل
  .أدى هذا إىل عدم قدرا على توظيف التجهيزات بشكل فعال يف معاجلة املعلومات وختزينها واسترجاعها
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لو ألقينا نظرة عن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلزائرية ألمكننا اخلروج  •
  :باملالحظات التالية 

ع التجهيزات املوجودة باملكتبات اليت متكنت من إدخال التكنولوجيا بشكل أو بآخر، أن مجي -
هي جتهيزات مصنعة بأوروبا وأمريكا، بل هي جتهيزات مشكلة من مصادر وشركات عديدة، وهذه 
األخرية مل تراع االحتياجات احلقيقية من استعمال هذه التجهيزات باملكتبات، مما يطرح العديد من 

  .ات يف حسن استغالهلا والتوليف بينها الصعوب
استخدام برجميات وثائقية غري مصممة باتفاق وإمجاع من مجيع اجلهات، حيث أنه مل حيصل أي  -

اتفاق خبصوص إدخال التكنولوجيا إىل املكتبات اجلزائرية، ال على املستوى املركزي، أو حىت على 
 .بح هلا وجود منذ سنوات طويلة مستوى اللجنة الوطنية ألمناء املكتبات اليت مل يص

أن غالبية النظم املطبقة سواء تعلق األمر بالنظم املصممة من قبل شركات أو مؤسسات  -
 ، أو النظم املصممة حمليا وجدت العديد من املشاكل والصعوبات يف SYNGEBمتخصصة مثل 

 إن متكنت من تلبية احتواء النشاطات والعمليات الوثائقية املوجودة باملكتبات اجلزائرية، وحىت
احتياجات وتطلعات بعض املكتبة يف ظرف، ويف وقت معني، فهي غري صاحلة يف مجيع األزمان 

 .والظروف، وبالتايل فهي ال حتقق مجيع أهداف املكتبات اجلزائرية جمتمعة 
ونتعرف أن هناك العديد من السلبيات املنظورة واخلفية املرتبطة بتطبيق النظم، اليت غالبا ما تنشأ  -

عليها عند التطبيق املستمر للربامج، إذ توجد سلبيات بارزة للمستعملني من موظفني ومستفيدين، يف 
حني توجد سلبيات يتعرف عليها فقط املربجمني وموظفي النظام، وتتعلق هذه السلبيات يف عدم قدرة 

ا رصيد وثائقي دون النظام يف مشولية بعض التطبيقات اليت ختتص ا مكتبة دون أخرى، أو خيتص 
 .آخر 

أن لكل مكتبة ظروفها اخلاصة واحتياجاا احمللية نتيجة االنفجار املعلومايت الذي أوجد بعض  -
املكتبات يف موقع جد حرج من خالل تضخم أرصدا الوثائقية، مما أجربها على االستعانة باألنظمة 

وقد ترتبط . اجهة الطلبات املتنامية للمستفيديناملتطورة للتحكم يف الزيادة املستمرة يف جمموعاا، ومو
هذه احلاجة أيضا باحلصول على أكرب قدر من املعلومات اليت يطلبها األساتذة والباحثني حبكم ضرورة 
مسايرة التقدم العلمي والتقين يف خمتلف التخصصات، فتدفعها هذه احلاجة القتناء األدوات 

رتباط بشبكات املعلومات، وقواعد وبنوك املعلومات احمللية منها والتكنولوجيات لتمكني الباحثني من اال
وقد تستورد املكتبات التكنولوجيا احلديثة بعامل تعقد احتياجات املستفيدين، نتيجة لتعدد . والعاملية
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وقد ترتبط هذه . ختصصام، وتنوع اهتمامام، وعجز األنظمة التقليدية على مواجهة طلبام املتزايدة
اجات أيضا برغبة املكتبات يف تقدمي خدماا بأساليب عصرية، بشكل جيعلها تساير مثيالا يف االحتي

البلدان املتقدمة، بعد تعرف مسؤوليها على هذه التطورات من خالل التربصات اليت متنحها هلم 
وتوسيع وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل حتسني الوضع الراهن للمكتبات، وزيادة فعاليتها، . اجلامعات

 .نطاق إنتاجيتها، وتوصيل خدماا إىل أكرب قدر من املستفيدين 
  

  دوافع األمتتة يف املكتبات . 6
 حتسني الوضع الراهن للخدمات املقدمة، من خالل تأمني طلبات املستفيدين يف أسرع وقت،  •

ع من مستوى واحسن صورة، مع تزويد املستفيد باخلدمات املتطورة واحلديثة اليت تساعده على الرف
  . البحوث اليت ينجزها، بشكل يتماشى مع التطورات العلمية احلاصلة يف البلدان املتقدمة

 توسيع رقعة اجلمهور املستفيد من تلك اخلدمات، عن طريق استغالل األدوات احلديثة يف  •
ت اليت حتويل ونقل املعلومات، ومتكني املستفيدين من االتصال والتحاور مع قواعد وبنوك املعلوما

 .تضعها املكتبة يف خدمتهم على الدوام 
 السيطرة على الكم اهلائل من املعلومات املتدفقة بغزارة، وذلك من خالل اقتناء الوسائل  •

واألدوات التكنولوجية اليت تعطي ألخصائي املعلومات القدرة على متابعة اإلنتاج املستمر للمعلومات 
 املعلومات املوجودة بالشبكات العاملية أو باملكتبات ومراكز باالطالع على حمتوايات املواقع وقواعد

البحوث الرائدة، وتوفري اإلمكانيات السترجاع هذه املعلومات وإيوائها حمليا، ومن مثة وضعها بني 
 .أيدي املستفيدين 

رفع كفاءة املوظفني، ويتم ذلك بتنظيم دورات تكوينية لتدريبهم على األنظمة اجلديدة اليت  •
دا املكتبة، وإطالعهم بشكل دائم ومستمر على مجيع املستجدات يف ااالت العلمية استور

 .والتكنولوجية اليت هلا عالقة بالعمل املكتيب والوثائقي عموما 
 جتنب تكرار اجلهود املبذولة من أجل تفريغ اإلطارات املكتبية إىل بعض األعمال الفكرية اليت  •

 .يف، واالستخالص، والتحليل وغريها يصعب إجنازها باحلاسوب كالتكش
فك اخلناق على بعض املصاحل اليت تعاين من الضغط املستمر من جانب املستفيدين، من خالل   •

تبين أنظمة متطورة تعمل على أداء العمليات بالسرعة الالزمة، والدقة يف األداء، وتقدمي اإلجابات عن 
 .االستفسارات املقدمة بشكل تلقائي 
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 للتعاون مع املكتبات األخرى، وذلك باالرتباط معها بشبكات متطورة، مبا وضع أرضية  •
 .يسمح بتبادل املعلومات بينها، وتوحيد سياساا الوثائقية 

إتاحة الفهرس اآليل على اخلط املباشر جلميع القراء واملستفيدين لتمكينهم من االطالع على   •
 ما يناسب احتياجام، وخدمة حبوثهم ودراسام العلمية الرصيد الوثائقي واملعلومايت للمكتبة، واختيار 

التدفق اهلائل والسريع يف اإلنتاج الفكري ما بني الباحثني واملؤلفني لتنمية قدرام على   •
 .اإلنتاج، وكذا دعم الفئات األخرى من القراء لزيادة معارفهم 

كانيات الكبرية اليت توفرها صدور اإلنتاج الفكري بلغات متعددة وأشكال متنوعة نتيجة اإلم  •
التكنولوجيا احلديثة يف ترمجة البحوث آليا ووضعها بني أيدي املستفيدين بصور وأشكال توفر لديهم 

 السهولة الكافية يف استيعاا 
تشتت اإلنتاج الفكري يف خمتلف أحناء العامل، حيث أن تكنولوجيا املعلومات قضت على   •

شكاهلا، مما جعل العامل اليوم عبارة عن قرية صغرية يطلع فيها سكاا مجيع احلدود واحلواجز مبختلف أ
 .على مجيع املعلومات واألخبار فور حدوثها وإنتاجها 

احلصول على املعلومات بالسرعة املطلوبة نتيجة ما توفره تكنولوجيا االتصال من إمكانيات يف   •
سافات بينها، مع احلفاظ على مجيع نقل الصورة والصوت والكلمة بني نقاط عدة مهما تباعدت امل

 .خصائصها
  

  :صعوبات األمتتة يف املكتبات اجلزائرية .  7
  :أهم صعوبة هي تأهيل القوى البشرية لدى جمتمع املستفيدين، ولدى املوظفني باملكتبات 

االهتمام الالئق، حيث من الضروري أن تربمج مواد ) املستفيدون(مل تلق الفئة األوىل  •
ولعل ثقل .  املعلومات يف املنهج الدراسي، وتقدمي دورات تدريبية من جانب املكتباتلتكنولوجيا

املناهج الدراسية يف التخصصات املدروسة، وطبيعة بعض التخصصات طرحت صعوبات لدى القائمني 
على وضع املناهج القتراح وحدات للتدريب على األساليب واألدوات التكنولوجية املستعملة باملكتبات 

  .راكز املعلومات وم
وهم من حاملي شهادات يف ختصص علوم املكتبات واملعلومات، ) املوظفني(الفئة الثانية  •

ويفترض أم تلقوا تكوينا يكفيهم ملباشرة وظائفهم، مع زيادة خربم خالل العمل اليومي باملكتبات، 
 . آلخر للرفع من مستواهم التقين إضافة إىل الدورات التدريبية اثناء اخلدمة اليت جيب أن تربمج من وقت 
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  :صعوبات التكنولوجيا املستوردة .  8

  :ميكن أن نوجز أهم الصعوبات اليت حتد أمام تطبيق التكنولوجيا املستوردة يف العناصر التالية 
  ضعف تعريب الربامج املستوردة مما حيرم نسبة كبرية من املستفيدين من اإلفادة منها  •
عدم توحيد األجهزة والنظم املستخدمة، مما يترتب عنه : سيق بني املكتبات ضعف التعاون والتن  •

إهدار األموال، وتكرار اجلهود، بسبب عدم وجود استراتيجية وطنية تنظم عملية األمتتة باملكتبات، 
فكل مكتبة ختتار الربنامج الذي تراه مناسبا دون األخذ يف احلسبان ما هو متوفر باملكتبات األخرى ، 

ا حيرمها من تعميم جتارا، ووجود االنسجام والتفاهم بينها، وعدم تبادل اخلربات فيما بينها، وحيد مم
 من قيام شبكة معلومات وطنية 

 :ويتمثل أساسا يف : ضعف التأهيل البشري  •
  ضعف مؤهالت القوى البشرية اليت تتعامل مع تقنية احلواسيب يف املكتبات -
 ية العاملة باملكتبات كاحملللني واملربجمني ومهندسي الصيانةضعف وانعدام اإلطارات التطوير -

ضعف التخطيط الوطين ملشروعات األمتتة، حيث يتم إنشاء أو اختيار أنظمة املعلومات بناء   •
على اجتهادات شخصية، وليس هناك توحيد للتطبيقات أو توحيد لألسس الفنية لقيام املشروعات 

ات إىل األمتتة بطرق فردية، دون مراعاة الوضع يف مثيالا من املكتبات احملسبة، األمر الذي دفع باملكتب
األخرى، وهذا بال شك يشكل عائقا رئيسيا أمام قيام الشبكات الوطنية، وإرساء دعائم املشروعات 
التعاونية، عالوة على ضعف الدراسات اليت تسبق عملية األمتتة ذلك أن أغلب املؤسسات تقوم باقتناء 

  .ت قبل دراسة البيئة احمليطة ا التجهيزا
 :نقص خدمات التوجيه واإلرشاد،وتتجلى مظاهر هذه املشكلة يف  •

عدم ختصيص أشخاص مؤهلني ومدربني إلرشاد املستفيدين، وتدريبهم على االستخدام   -
  املباشر لقواعد املعلومات وشبكاا

 عدم وضع اللوحات اإلرشادية اليت توضح كيفية االستخدام -
تصال بني املكتبيني ومهندسي اإلعالم اآليل الذين تنقصهم الدراية الكافية بوظائف ضعف اال •

  .املكتبات، وقد تسببت هذه الفجوة يف إنتاج أجهزة ونظم مل تصمم ملتطلبات العمل املكتبية 
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عدم وجود سياسة وطنية واضحة لنظم املعلومات تواكب املستجدات التقنية املعاصرة مبا يف   •
ا املتعلقة بأمن املعلومات، وحقوق امللكية الفكرية، والرقابة، وعدم االستعداد النفسي لدى ذلك القضاي

 .العاملني باملكتبات مبقاومتهم للتجديد خوفا من الفشل أو فقدان وظائفهم 
  

  :اخلـالصـة . 9

 رغم التقدم امللحوظ الذي شهدته مكتبات البلدان املتقدمة، يف استفادا من التكنولوجيات
فإن املكتبات اجلزائرية . احلديثة، بشكل أدى إىل إحداث ضة حقيقية يف تنمية خدمات املستفيدين

عموما الزالت يف بداية الطريق، ألا مل تتبع برناجما موحدا، أو خمططا علميا دقيقا يف استغالهلا 
اوالت يف أمتتة أرصدا وبقي البعض منها يعمل يف إطار منعزل، من خالل القيام ببعض احمل. للتكنولوجيا

 املصمم مبركز البحث يف اإلعالم SYNGEBالوثائقية، بتبين برجميات صممت حمليا، أو بتطبيق برنامج 
لكن اهلدف . كما سجلت بعض احملاوالت األخرى يف رقمنة بعض أرصدا الوثائقية. العلمي والتقين

ت متفرقة، ومل يصل التفكري ا إىل إنشاء األساسي واملهم يبقى بعيد املنال، ما دامت جهود املكتبا
شبكة وطنية للمعلومات، ملواجهة الصعوبات املالية والتنظيمية اليت تتخبط فيها، وحتقيق التنسيق بينها، 

وال يفوتنا هنا إال أن . وتنمية خدمات املعلومات، ملواجهة االحتياجات املتزايدة لدى فئات املستفيدين
فتراضية اجلامعية، الذي أشئت له جلنة على مستوى وزارة التعليم العايل نذكر مبشروع املكتبة اال

كما ال . والبحث العلمي، لدراسة هذا املشروع من جوانبه املختلفة، ووضع األسس الضرورية لتحقيقه
جيب أن مل املكتبات اجلامعية اجلزائرية اليت قطعت مشوارا ال بأس به يف االستغالل العقالين 

ونأمل أن تتجمع هذه اإلجنازات .  املعلومات، وتعميم تطبيقاا على مستوى مجيع مصاحلهالتكنولوجيا
  .مستقبال، لتحقيق االنسجام والتنسيق الشامل يف ظل سياسة وطنية دقيقة للمعلومات 
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. النظم اآللية والتقنيات املتطورة للمكتبات ومراكز املعلومات. حممد أمان وياسر يوسف عبد املعطي •

  1998الرياض، 
 2002. القاهرة. 18ديثة يف املكتبات واملعلومات، العدد االجتاهات احل. حممد فتحي عبد اهلادي •
 2003. اجلزائر. ماهيته وخصائصه: حممد لعقاب، جمتمع اإلعالم واملعلومات •
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دراسة أثر التكنولوجيا احلديثة على اهليكل : املكتبات اجلامعية وحتديات العصر. جناة وليم جرجيس •
وقائع أعمال املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب . يةالتنظيمي وخدمات املعلومات يف املكتبات اجلامع

 .2003للمكتبات واملعلومات، تونس، 
• www.escwa.org.lb/arabcin  
• www.iti.gov.eg/-25k 
• www.gd-ns-ict.com/auto-arabcin 
• www.arabice book.co ;/subjects 
• www.information – technologies-arabhs.co ; 
• www.eyoon.co;/sites/16634 

  


