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المقدمة 

 المنهجية



ةمقدم                                                                                                          
 

 أ 

ذطٛساخ عش٠ؼح غ١ش ِغثٛلح فٟ وافح ِٕاحٟ اٌح١اج ٌٚؼً اتشص  األخ١شج ا٢ٚٔح شٙذخ

اٌرٟ ػشفٙا اٌّداي اٌرىٌٕٛٛخٟ  ٘زٖ اٌذ٠ٕا١ِى١ح ٌرٟ ١ِضخ ٚلرٕا اٌحاٌٟ٘زٖ اٌرطٛساخ ا

خاصح ذٍه اٌّرؼٍمح تاٌّؼٍِٛاخ ٚطشق ِؼاٌدرٙا ٚتثٙا ٌٍّغرف١ذ٠ٓ ٚاالػرّاد اٌّرضا٠ذ 

  اٌرٛث١م١ح ٌّا ذض١فٗٚاٌّىثف ٔحٛ اعرخذاِٙا ٚذٛظ١فٙا تمٛج فٟ ِؼظُ اٌّإعغاخ 

 ٔٙاٚأترىٌٕٛٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ خاصح  ذأث١شآِ غ١ش٘ا  أوثشاٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح ٟ٘  ئْ

ذحمك ٘ذفٙا ٚذثثد ٚخٛد٘ا فاعرغالي  ئ٠ّْىٓ ٌٍداِؼح  ذّثً اٌّحشن اٌزٞ تٛاعطرٗ

ٌّا ٌٙا ِٓ دٚس فاػً فٟ اٌرحىُ  األ٠ٌٛٚاخذىٌٕٛٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ تاٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح ٠ؼرثش 

اٌداِؼح  تذأخاٌٛثائم١ح اٌّٛخٛدج تٙا  ٚٔظشا ٌٍرغ١شاخ اٌحاصٍح فمذ  األسصذجفٟ  اٌد١ذ

ٌٛٛخ١ا اٌحذ٠ثح خاصح ػٍٝ ِغرٜٛ اٌّىرثح اٌرٟ ذثٕد اٌرم١ٕاخ اٌحذ٠ثح فٟ اٌرىٕ تادخاي

 ٙا ٚذٕظ١ّٙا ٚ ذغ١١ش٘ا ٚ اٌرحىُِٓ تٕاء ِدّٛػاذٚاػرّذخ ٔظُ ِؼٍِٛاخ ٌرّى١ٕٙا  ئداسذٙا

 ئٌٝ اٌؼًّ اٌّىرثٟ تّا ٠ضّٓ حغٓ ذغ١١ش اٌّىرثح ٚذؼذ رٌه أعا١ٌةٚ ذشل١ح  األسصذجفٟ 

 .ٌرمذ٠ُ خذِاخ ٌٍّغرف١ذ٠ٓ ِٚغاػذج اٌثاحث١ٓ  آ١ٌحٔظُ  ئٔشاء

فؼا١ٌح اٌّىرثاخ ٚذمذ٠ُ  أداءاٌحذ٠ثح تشىً وث١ش فٟ ذغ١١ش  ا١ٌ٢حوّا عاّ٘د إٌظُ  

  ًاٌّىرث١ح حرٝ ذص األٔشطحاٌخذِاخ ٌٍّغرف١ذ٠ٓ ٚ اٌؼًّ ػٍٝ االسذماء تّغرٜٛ ذٍه  أفضً

١ذ٠ح ٌزٌه ٚخة ػٍٝ اٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح اٌر١١ّض اٌرٟ ٌُ ذؼٙذ٘ا ِٓ لثً فٟ ظً إٌظُ اٌرمٍ ئٌٝ

لادسج ػٍٝ ذٍث١ح االحر١اخاخ اٌّؼشف١ح ٚ اٌّؼٍِٛاذ١ح ٌّغرف١ذ٘ا خاصح  آ١ٌحاخر١اس ٚذثٕٟ ٔظُ 

رخذاِا اع ا١ٌ٢حفٟ ظً اخرالف ٚذٕٛع عّاذٙا ِٚٛاصفاذٙا ٚٚظائفٙا ٌٚؼً ِٓ اتشص إٌظُ 

ٌرغ١١ش اٌّىرثاخ اٌّرّثً فٟ اٌغٕداب  ِؼ١ح اٌدضائش٠ح إٌظاَ اٌّم١ظفٟ اٌّىرثاخ اٌدا

 ceristeاٌؼٍّٟ ٚاٌرمٕٟ  اإلػالَاٌصادس ٚاٌّصُّ ِٓ طشف ِشوض اٌثحث فٟ 

لّٕا تأداص ٘زٖ اٌذساعح اٌرٟ حاٚٔا ِٓ خالٌٙا اٌرؼش٠ف  األعاطٚػٍٝ ٘زا  6991تاٌدضائش

تاٌّٛضٛع  شأوث اإلحاطحػٍٝ اٌٛعائً اٌرىٌٕٛٛخ١ا اٌّغرخذِح فٟ اٌّىرثح اٌداِؼ١ح ٚتغ١ح 

ِمذِح ٚ فصٛي ٚ خاذّح ذٕاٌٚد وٍٙا خٛأة ِخرٍفح ٌٍّٛضٛع وّا  ئٌٝلغّٕا اٌذساعح 

 أعاع١اخ ئٌِٝثاحث  ٚذطشلٕا فٟ ِمذِح إٌّٙد١ح  أستغ ئٌِٝٓ اٌفصٛي اخرص وً فصً 

فشض١اخ  ئٌٝ تاإلضافحاٌرغاؤالخ اٌفشػ١ح  أٌٍُّ٘ٛضٛع ٚ  ئشىا١ٌحاٌذساعح ِٓ خالي ٚضغ 

ٚاٌرغاؤالخ ح١ث ذُ ٚضغ ثالثح فشض١اخ وّا ذُ  ٌإلشىا١ٌحح وحً ِثذئٟ اٌثحث اٌّمرشح



ةمقدم                                                                                                          
 

 ب 

إٌّٙح اٌّرثغ فٟ اٌذساعح ٘ٛ اٌٛصفٟ اٌرح١ٍٍٟ  أِااٌرٟ ٠غؼٝ ٌرحم١مٙا  األ٘ذاف ئٌٝ اإلشاسج

اٌزٞ واْ تؼٕٛاْ اعرخذاَ ذىٌٕٛٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ  األٚيذضّٓ اٌفصً ِا ذؼٍك تاٌفصٛي  أِا

 أِا ضُ اٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح األٚياٌّثحث  أعاع١١ِٓثحث١ٓ  ئٌٝفٟ اٌّىرثح اٌداِؼ١ح اٌزٞ لغُ 

 ا١ٌ٢حاٌّثحث اٌثأٟ ف١ٗ ذىٌٕٛٛخ١ا اٌّؼٍِٛاخ ت١ّٕا اٌفصً اٌثأٟ واْ تؼٕٛاْ اعرخذاَ إٌظُ 

 ا١ٌ٢ححٛي إٌظُ  األٚيِثحث١ٓ : اٌّثحث  فٟ اٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح اٌزٞ ضُ ٘ٛ وزٌه

 اخاٌّثحث اٌثأٟ ذٕاٚي ٔظاَ اٌغٕداب فٟ اٌّىرث أِااٌّغرخذِح فٟ اٌّىرثاخ اٌداِؼ١ح 

اٌدأة اٌرطث١مٟ فشًّ ذٛص٠غ االعرّاسج ٚذح١ًٍ اٌدذاٚي ٚ ذّث١ٍٙا تاٌذٚائش  ااٌداِؼ١ح؛أِ

ٌخشٚج اِح ٌٍذساعح ا١ٌّذا١ٔح ٚ اإٌغث١ح ٚتؼذ رٌه اٌرحمك ِٓ اٌفشض١اخ ٚٚضغ إٌرائح اٌؼ

   . خاذّح ئٌٝٚ خٍصٕا  تثؼض االلرشاحاخ ٚاٌرٛص١اخ
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 :  اإلشكالية

لمواكبة  إليهاو الضرورية و اللجوء  األساسية األدواتتكنولوجيا المعلومات من  أصبحت    

، كما فتحت  األداءبالغة في زيادة كفاءة  سرعة  تطوير  أهميةعصر المعلومات لما لها من 

المباشر  تأثيرهابصفة محسوسة محددات النشاط من خالل مجاالت  وتوجهات جديدة غيرت 

تاحةالحفظ ونقل واسترجاع المعلومات   على المكتبة في طرق البحث من خالل  إمكانية وا 

خالل  بالمستفيدين من ، وتعتبر المكتبة الجامعية ذات صلة وثيقة اآلليةفهارس المكتبات 

رتقاء بمستو  خدمات ومعلوماتية في العمليات المكتبية واال إرشاديةتقديم خدمات 

  .المستفيدين

التماشي مع متطلبات العصر وتطوير المهنة المكتبية  إلىالمكتبة الجامعية بدورها تسعى 

المعلوماتي من خالل توظيف مختلف التكنولوجيات  كاديمياأللتلبية احتياجات المجتمع 

رضاء والبرمجيات والتحكم في الكم الهائل للمعلومات وفي هذا المنطلق المستفيدين  وا 

 البالغة ألهميتهاالمكتبات تساير تكنولوجيا المعلومات 

دمات تعتمد عليها في مختلف الخ أساسيةتمثل تكنولوجيا المعلومات في المكتبة  ركيزة 

، فالمكتبة التي تكتسبها في ظل المعطيات الجديدة  األهميةبطريقة الكترونية انطالقا من 

 اإلجراءاتمن خالل  أهدافهاتولي اهتمام كبير في تنمية وتحقيق  أصبحتالجامعية 

ها و من بين المكتبات الجامعية قتطبي إلىوصوال  األجهزة اآلليةالختيار النظم  الموضحاتو 

الحديثة لتسيير مجموعاتها المكتبية هي مكتبة كلية العلوم  اآلليةالتي استخدمت النظم 



 ةيالمقدمة المنهج
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دراستها من مختلف الجوانب لمعرفة  إلىاالقتصادية نموذجا لوالية مستغانم  مما استدعانا 

تتجلى معالم  ألساساموطن القوة و الضعف في استخدامها التكنولوجيا الحديثة وعلى هذا 

 :التالي  دراستنا في التساؤل الجوهري إشكالية

 ؟تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تطوي المكتبة الجامعية  إسهاماتهي  ما 

 :تساؤالت الدراسة 

  ؟المستخدمة في مكتبة كلية العلوم االقتصادية اآلليةهي النظم  ما -1

   االقتصادية ؟كلية العلوم  المستخدمة في اآلليةما هو دور النظم  -2

   ؟  اآلليكيف استفادت المكتبة من عمليات تالية الفهرس  -3

 :فرضيات الدراسة

 .الجامعيةالمعلومات في تحسين خدمات المكتبة  ساهمت تكنولوجيا -1

صادية ساهم في تنمية المقتنيات تطبيق برنامج السنجاب بمكتبة كلية العلوم االقت -2

  .الرصيد الوثائقيو 

في مكتبة كلية  صعوبات التي يواجهها المكتبي في تطبيق الجيل األخير لسنجاب -3

                                 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم
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 : الدراسة   أهمية

بالغة ويعتبر محل نقاش على  أهميةضوع علمي له الدراسة من خالل تناولنا مو  أهميةتكمن 

العلمية وهو تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة الجامعية وما  األوساطمستو  

المعلومات وهي المكتبات  إيصالهو تناولها لعنصر فعال في  أهميةيضفي الدراسة 

ولوجيا التكن أنهذه المكتبات تر   أنالجامعية ودورها في دعم تكنولوجيا المعلومات ،حيث 

مستغانم نموذجا  في العمليات المكتبية بجامعة األداءوتطوير بالغة في زيادة كفاءة  أهميةلها 

  .ككل اإلداريوتشجيع القو  العاملة على تبنيها وتطبيقها في النظام  آليةبطريقة 

 :الدراسة  أهداف  

 إلىتحقيقها وتهدف هذه الدراسة  إلىتسعى  أهدافتبني أي موضوع للدراسة يعني وجود  إن

خدمة مجال البحث العلمي بصفة عامة ومجال تكنولوجيا و هندسة المعلومات بصفة خاصة 

   :يلي  ما إليهاالتي سنحاول الوصول  األهدافومن بين 

   .المطبقة في مكتبة العلوم االقتصادية بجامعة مستغانم  اآلليةالنظم  أهمالتعرف على  

  .المكتبات الجامعية لتكنولوجيا المعلومات واقع استخدام 

  .قواعد المعلومات التي تشترك بها مكتبة العلوم االقتصادية بجامعة مستغانم 
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التطورات الحاصلة وكافة التسهيالت التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات في  أهمالوقوف على 

   .المكتبة الجامعية 

 :اختيار الموضوع  أسباب  

  :ذاتية  أسباب -1

 .يتماشى مع طبيعة التخصص ألنهالميل الشخصي للموضوع  

بالنسبة  وأهميتهوهذا نظرا لحداثته رغبتنا في تسليط الضوء على هذا الموضوع 

                                                                  .للمكتبات

  .التي تسير المكتبة في تلبية الحاجيات اآلليةالرغبة في التعريف للنظم 

 :موضوعية  أسباب -2

 .لدينا اهتمام كبير وفضول علمي لمعرفة المزيد حول الموضوع المعلومات

مجال المكتبات وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا  إثراءمحاولة المساهمة في 

                                                                                .على المكتبة الجامعية  أثرهاو  المعلومات
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 :منهج الدراسة 

تخلو من االعتماد على منهج محدد يختاره الباحث  إالدراسة علمية  أية أنالشك     

نتائج دقيقة وعلمية                        إلىالذي يسلكه الباحث للوصول  الطريقلموضوع دراسته فالمنهج هو 

مشكلة صفات وخصائص تمتاز بها عن غيرها وهذه الصفات هي  أولكل ظاهرة  أنكما 

اختيار المنهج تفرضه نوعية وطبيعة الموضوع  أنالتي تفرض على البحث منهجا معينا أي 

 1.وثالمبح

نظرا لطبيعة موضوعنا  األنسبهو وصفي التحليلي المنهج ال أن رأيناولذلك فقد      

حالة كل مكتبة العلوم االقتصادية بجامعة عبد الحميد  وصف روس حيث كانت غايتنا المد

الدور الفعال  إبرازبن باديس مستغانم في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مع 

فيما يخص  أحدثتتي واهم التغيرات ال اآلليةفي التعامل مع النظم  األخيرةالذي تلعبه هذه 

  .المكتبة الجامعية

                                                                            

 

 

 
                                                           

 .27.ص.2002مؤسسة الثقافة الجامعية، : االسكندرية .المفاهيم والمنهجيات: طرق البحث العلمي. إحسانعبد الخالق، فوزي؛ شوكت علي،    1
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 :تجميع البيانات  أساليب

التي يجب االستعانة بها  األداةطبيعة الموضوع هي التي تحدد  نوع  إن: االستبيان  -1

المثلى  األداةالمعلومات الدقيقة ولهذا اعتمدنا على تقنية االستمارة باعتبارها  إلىللوصول 

على اكبر قدر ممكن من المعطيات حول الظاهرة المدروسة وتكون االستمارة على  لللحصو 

العينة المدروسة  أفراد إلىالموجهة  األسئلةيحتوي على مجموعة من شكل مطبوع 

   1.للموضوع

ثالثة  إلىفقد قمنا بتقسيمها على طلبة العلوم االقتصادية لوالية مستغانم وقد كانت مقسمة 

 .محاور وهي 

المعلومات في تحسين خدمات المكتبة  تكنولوجياخاص بما ساهمت :  األولالمحور 

  .الجامعية 

م في و كيف ساهخاص بفعالية نظام السنجاب بمكتبة العلوم االقتصادية : المحور الثاني 

  .تنمية مقتنيات المكتبة

خاص بمساهمة نظام السنجاب بدرجة كافية في تسهيل عملية الحث عن : المحور الثالث   

    .المعلومة 

                                                           
1
 .781 .ص .عالم الكتب : القاهرة .األسس والمبادئ: بحوث اإلعالم .حسين سمير محمد  
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دراسة ميدانية على كل مجتمع البحث نظرا  إجراءمن المعلوم انه ال يمكن : عينة الدراسة-2

يال سليما الن االختيار الدقيق تمثله تمث األصليلذلك البد من اختيار عينة من المجتمع 

للعينة يساعد على نجاح الدراسة فالعينة هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة 

جراءيتم اختيارها بطريقة معينة  الدراسة عليها ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كل  وا 

 1 .األصليمجتمع البحث 

غير  العينة أنواعوقع اختيارنا على العينة القصدية التي هي نوع من  األساسوعلى  هذا  

  2 .النمطية أوالعمرية  أوكالفرضية  أخر  أسماءاالحتمالية و التي تعرف بعدة 

  :حدود الدراسة الميدانية 

وزعت استمارة االستبيان على طلبة العلوم االقتصادية لوالية مستغانم : الحدود البشرية -1 

  .المقابلة مع مدير المكتبة  وأجريت

موضوع الدراسة يتناول تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في : الحدود الموضوعية  -2 

  .المكتبات الجامعية دراسة ميدانية في مكتبة العلوم االقتصادية بمستغانم 

          . مكتبة العلوم االقتصادية بمستغانم : الحدود الجغرافية   -3

                                                           
1
 Weisberg, gherberth .the total survey errorpptoach.press:university of chikago;2005. p.233. 

2
 Angers, maurie. Pratique a la méthodologie . Alger : casbah ;7111 .p.237. 
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ابتداءا من الساعة  2012ماي  7تمت عملية توزيع االستمارات يوم : الحدود الزمنية  -4

المقابلة التي  أمااالستبيان  أسئلةالواحدة زواال وتم تجميعها في نفس اليوم وذلك لسهولة 

   . 2012يل ر اف 22مع محافظ المكتبة كانت يوم  أجريت

 :الدراسات السابقة 

                                                                          : األولىالدراسة -1

  .يوسف سبع خديجة ، العباس فتيحة : اسم الباحثين

رسالة *اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على خدمات المكتبة الجامعية :عنوان المذكرة 

نموذجا  ITAمكتبة المركزية دراسة ميدانية في ال ماستر في علم المكتبات بجامعة مستغانم،

                                                                       .  2012-2017: سنة االنجاز * 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمات المكتبة بداية من تناول الباحثين في هذه الرسالة 

وشبكات المعلومات دورا ايجابيا في  اآلليةخدمة المستفيدين وقد لعبت النظم  إلىالتزويد 

   1 .وقت واقل جهد خاصة في ظل االنفجار المعلوماتي بأسرعتحسين و تسهيل الخدمات 

 

 

 
                                                           

1
 ITAدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية: اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على خدمات المكتبة الجامعية .يوسف سبع، خديجة؛ العباس، فتيحة 

  . 5172-5172.بمستغانم ؛ مذكرة ماستر بجامعة مستغانم 
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 : الدراسة الثانية 

   .بوربيع خولة ، عزاز صفية :اسم الباحثين   

             بات الجامعيةبالمكت الوظيفي األداءاثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على : عنوان المذكرة 

 .2012-2017: سنة االنجاز

عبد الحميد مهري نموذجا تحت  2حيث قام الباحثين بانجاز رسالتهما بجامعة قسنطينة   

المكتبات ومراكز التوثيق                          أعمال إدارةالدكتور بودوشة رسالة ماستر في  إشراف

الخدمات التي تقدمها بداية من التخطيط المكتبات الجامعية و  إلىوقد تطرقا في هذه الدراسة 

اكبر عدد من  إلىالرقابة وكل هذا من اجل السير الحسن للخدمات المكتبية وتقديمها  إلى

  1 .مواكبة للتطور التكنولوجيالمستفيدين 

 : الدراسة الثالثة

 .تمنوش زهرة ، خيال فاطمة زهرة   :اسم الباحثين

 المكتبات الجامعية  النظم االلية الحديثة و دورها في تطوير خدمات: االطروحةعنوان 

 .  2012-2012: سنة االنجاز  نموذجاكلية العلوم االجتماعية بمستغانم السنجاب بمكتبة 

حيث قام الباحثين بانجاز رسالتهما بجامعة مستغانم وغليزان وقاما بالدراسة الميدانية في كل 

ذجا المكتبة المركزية بالمركز الجامعي غليزان نمو االجتماعية بمستغانم و  م من كلية العلو 
                                                           

1
 .اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي .بوربيع، خولة؛ عزاز، صفية  



 ةيالمقدمة المنهج
 

~ 22 ~ 
 

-2012مكتبات؛ جامعة مستغانم ، رسالة ماستر في علم الباشراف الدكتورة وليد زوليخة

رها في تطوير الخدمات الحديثة ودو  اآلليةفي هذه الدراسة النظم  وقد تناول الباحثين 2012

النظم استخداما على  أكثرنموذجا لهذه النظم باعتباره من  كان نظام السنجابالجامعية و 

حظيت باهتمام كبير  اآلليةالنظم  أن األخيرة اآلونةالجامعية كما لوحظ في مستو  المكتبات 

الذي  جابييمن قبل المختصين في مجال علم المكتبات و المعلومات وذلك يعود للدور اال

الروتينية بالنسبة  األعمالتلعبه هذه النظم من خالل تسهيل العمليات الفنية و التقليل من 

 . 1االسترجاع بالنسبة للمستفيدللمكتبي والبحث و 

 :  صعوبات الدراسة

 العراقيل التي تقف في وجه علمي مهما كان من بعض الصعوبات و ال يخلو أي بحث 

  : أهمهاالباحث 

  .المعلومات تشابه 

 .ضيق الوقت

 .للمذكرة  إعدادناتزامن فترة التربص الميداني مع فترة   

  .قلة المراجع المتعلقة بالموضوع   

                                                           
1
مذكرة ماستر في علم المكتبات و .النظم االلية الحديثة و دورها في تطوير خدمات المكتبات الجامعية  .تمنوش زهرة، خيال فاطمة زهرة 

 .5171-5178 .المعلومات  بجامعة مستغانم 
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 : مصطلحات الدراسة

، وذلك وتمويلها من قبل الجامعة إنشاؤهاهي تلك المكتبات التي يتم : المكتبات الجامعية -1

تلفة للمجتمع الجامعي ونقصد بها الجامعة المركزية لتقديم المعلومات والخدمات المكتبية المخ

الجامعة ولتكملة وظائف المكتبات التابعة للكليات والمعاهد  أهداف لتحقيقالتي تسعى 

  .بذات الجامعة األقسامو 

الكلية  أوتسير من قبل الجامعة  أومجموعة من المكتبات التي تنشا  أوفهي تلك المكتبة   

والموظفين في هذه المؤسسة  واألساتذةخدمات مكتبية للطالب المعهد العالي وذلك لتقديم  أو

  . 1الدراسة أوعن طريق توفير معلومات التي تفيدهم في البحث 

والتقنيات المتطورة المستخدمة في قطاع المعلومات  األدواتهي : تكنولوجيا المعلومات -2  

 . 2وملحقاته  اآللي اإلعالم من تجهيزات و برمجيات أساساتتشكل 

الفرعية الوظيفية في قاعدة  أنظمتهاهي نظم محوسبة تشترك جميع :  اآلليةالنظم  -3

بيانات ببليوغرافية واحدة والنظم الفرعية عبارة عن وحدات منفصلة عن البرامج و التي تجمع 

من وظائف  أساسيةبوظيفة  باالضطالعوكل نظام فرعي يقوم  اآلليمعا لتشكيل النظام 

   . 3اإلعارة أوضبط المصطلحات  أوالتزويد  :المكتبة مثل

                                                                                                                                           
                                                           

1
 .515 .ص .5171، دار كنوز المعرفة العلمية: عمان.انجليزي  -عربي.المكتبات والمعلومات الكافي في علم  .الصرايرة ، خالد عبده  

2
 .71 .ص. 5111العربي للكتاب، : القاهرة .رن جديدالمعلومات وتكنولوجيا المعلومات في أعقاب ق .عبد الهادي محمد فتحي  

3
  .55 .ص .5177دار المعرفة، : اإلسكندرية .االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات و المعلومات.فؤاد إسماعيل نهاد   
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المعلومات في المكتبات  استخدام تكنولوجيا

 الجامعية



 استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبة الجامعية:                  الفصل  األول
 

~ 26 ~ 
 

                                                                                                                                           :تمهيد

 لنصف الثاني من القرن العشرين فيالتطور العلمي و التكنولوجي المذهل خالل ا أدى       

زيادة قوى العلم و التكنولوجيا التي شملت كل مجاالت الحياة فبعد ما  إلىالمكتبات الجامعية 

شيوعا في المكتبات ظهرت وسائل تكنولوجيا  األكثركانت الوسائل المطبوعة هي السائدة و 

التكنولوجيا  إدخالالهدف من  أنحيث  األكثرومات الحديثة لتستقطب االهتمام المعل

تقديمه للباحثين بالشكل الفكري وتنظيمه و اإلنتاج إدارةاستخدامها في المكتبات الجامعية هو و

 .القصوى من خدمات دقيقة وسريعة للمعلومات  اإلفادةو النوع الالزم لتحقيق 

 المكتبات الجامعية   ونشأةتعريف  : المبحث األول 

  :   الجامعية المكتباتتعريف  1-1

عرفت المكتبة الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات بتعاريف مختلفة 

   .كل حسب الزاوية التي يراها منها و في مجملها تصب في واد واحد 

 أومكتبة  بأنهافقد عرفتها الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات و المعلومات 

نظام من المكتبات تنشئه وتدعمه و تديره جامعة لمقابلة االحتياجات المعلوماتية للطلبة وهيئة 

.و الخدمات  األبحاثالتدريس كما تساند برامج التدريس و 
1
                                                      

ل جامعة وذلك لتقديم من قب وإدارتها إنشاؤهاهي تلك المكتبات التي يتم  أخروكتعريف 

.األكاديميالخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع المعلومات و
2

    

دماتها لجميع العلمية تقدم خ األقسامالتي توجد بالجامعات والكليات وهي المكتبات 

وهيئة التدريس وتوفر مصادر معلومات تساند المناهج  وأعضاءالعاملين بالجامعة من طالب 

كما توفر الرسائل الجامعية  أبحاثهمالدراسية وكل المصادر التي تساعد الطالب على انجاز 

.التي نوقشت في الكلية لكي يستفيد منها طالب الدراسات العليا
3

    

                                                           
 .20 .ص .0202دار العلوم ، : القاهرة .للمكتبات الجامعية اإلستراتيجية اإلدارة .قطر، محمود  1
 032..ص .0202العلمية،  دار كنوز المعرفة: عمان .انجليزي -عربي:م علوم المكتبات والمعلوماتفي مفاهي الكافي .الصرايرية، خالد عبده  2
 .20 .ص .0222دار دجلة، : عمان .المرجع في علم المكتبات و المعلومات .باس، رابا احمدالد  3
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 المكتبات الجامعية بالجزائر   نشأة 1-2

الزوايا التعليم كان متمركز بالكتاتيب و لم تعرف الجزائر هذا النوع من المكتبات الن

ظهور المكتبات الجامعية قد  أمابها مكتبات تقوم مقام المكتبات العامة ، والمساجد التي كانت 

  .خالل مسيرتها التاريخية  أساسيةمر بثالث مراحل 

 ت خالل الفترة االستعماريةني منها جامعة الجزائر التي انشانستث: ولىاألالمرحلة 

العديد من الجامعات والمراكز والمعاهد  تأسيسثم *  1691- 1692* وخالل الفترة 

النصوص التشريعية و التنظيمية خالل هذه الفترة  أنوالمدارس العليا للتكوين العالي علما 

طرق  إلى اإلشارةمؤسسات التكوين العالي دون  وأهدافكانت تقتصر على تحديد طبيعة 

  .و هيكلتها تسييرها

 1691 سبتمبر 25الصادر بتاريخ  691-455بصدور المرسوم رقم  تبدأ: المرحلة الثانية 

نظام الكليات ليحل محله نظام المعاهد  ألغىالجامعة و المعاهد حيث  تأسيسالذي تضمن 

مكانة المكتبة الجامعية ضمن التنظيم الجديد الذي يخضعها لنظام تسيير  إبرازوسعيا وراء 

رئاسة : رئيسية كبيرة هي أقسامثالث  إلىيقسم الجامعة  أخيراالقرار المذكور  أنواحد، 

بالمصالح  أيضاالجامعة ، المصالح المشتركة و المعاهد حيث تعرف المصالح المشتركة 

ة الجامعة ، مركز التعليم المكثف للغات، مركز الطبع و المساعدة للجامعة وتتمثل في مكتب

   .السمعي و مركز الحساب

الذي  1691ماي  29بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  وتبدأ: لمرحلة الثالثةا  

مركزية  إدارةمرة ومنح صالحيات واسعة للمعاهد في  أولللجامعة  اإلداريحدد التنظيم 

التسيير وبذلك يكون هذا القرار العام قد حدد تنظيمها بدقة وبين هياكلها مع توضيح 

  .صالحيات كل هيكل فيها 
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                                                              المكتبات الجامعية               أنواع -2  

ومنها اشتقت تسميتها المعلوماتية التي تشكل غالبا من الكتب  األرصدةالمكتبات  تجمع        

نجد المكتبات الجامعية التي  رأسهاوتنوعت المكتبات بحسب الجمهور الذي تخدمه وعلى 

 أنواعالذي جعلها في حد ذاتها تتخذ عدة  األمرتخدم المجتمع الجامعي المتنوع بطبيعته ، 

 :تنظيمي هو كالتالي  وضعت في هيكل

هي المكتبة الرئيسية للجامعة حيث نجد لكل جامعة مكتبتها المركزية :كتبات المركزية الم*

الموجودة بالجامعة لكونها هي  األخرىالمكتبات  أنواععلى جميع  اإلشرافالتي تتولى مهمة 

وذلك الن اقتناء المواد المعلوماتية التي تزودها بالوثائق والكتب ووسائط المعلومات المختلفة 

  .شكل مركزي على مستوى هذه المكتبةيتم ب

طير أي توظيف المكتبيين وتوزيعهم على المكتبات الموجودة أتتكفل بجانب الت أنهاكما 

بالجامعة وغالبا ما تساهم المكتبة المركزية بشكل فعال في اقتراح الحلول الفنية ووضع النظم 

وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة من  واألقسامالكليات  وإداراتبين المكتبة وتحديد العالقات 

  .ملتقيات وندوات ومحاضرات ومعارض وغيرها 

بشكل عام فان المكتبة المركزية هي الواجهة الحقيقية لجميع المؤسسات التوثيقية        

    . اإلدارةوهمزة وصل بين المؤسسات و الموجودة بالجامعة 

مكتبات خاصة بها محاولة في ذلك  إنشاء إلىمعظم الكليات  لقد سارعت:بات الكليات مكت*

 أنالتي يمكن  األخرىجمع الكتب المرجعية و الموسوعات و المعاجم و القواميس والمواد 

    .وطلبة الدراسات العليا  األساتذةتحقق الفائدة المشتركة بين الباحثين و 

ووسائل حديثة السترجاع المعلومات وخطوط  بأدواتنجد هذه المكتبات مجهزة  اوغالبا م  

عملت على تخفيف الضغط على  أنها إالاالرتباط باالنترنت ورغم حداثة هذه المكتبات 

التكفل  أوالوثائقية  أرصدتهااستخدام  إلىالمكتبات المركزية سواء من حيث اتجاه الباحثين 

مركزية من جوانب التنظيم و بجزء من الكتب و الوثائق التي كانت تثقل كاهل المكتبات ال

 .التخزين 
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ظهرت هذه المكتبات مع توسع الجامعات خالل سنوات السبعينات :والمعاهد األقساممكتبات *

نتيجة زيادة عدد الطلبة المسجلين  جديدة أقساموتعدد التخصصات العلمية مما استدعى فتح 

فتح فروع  إلىعجز المكتبة المركزية في تلبية حاجات جميع القراء مما دفعها  إلى أدىوهذا 

لها على مستوى هذه المعاهد وقد تطورت هذه الفروع ونمت شيئا فشيئا بالكتب و الوثائق مما 

ات الفاعلة التي تقدمها و هذا مو الطلبة من خالل الخد األساتذةجعلها في مكانة الستقطاب 

.مركز للوثائق أوكانت مجرد فروع للمكتبة  أنقيمة بعد  أعطاها
1

                               

 وظائف المكتبة الجامعية     -3

 :  اإلداريةالوظائف  -1  

نحو المكتبة ورسم سياستها و المشاركة في وضع اللوائح و القوانين التي في  التخطيط -

  .شانها تسيير العمل بالمكتبة ومتابعة تنفيذه 

ميزانية المكتبة و المشاركة في توزيعها                            إلعداداالتصال بالمسؤولين بالجامعة  -

 .وتقييمهم أعمالهمعليهم ومتابعة  اإلشرافاختيار العاملين في المكتبة و تدريبهم و  -
2
 

 :    الفنيةالوظائف  -2

يام لقالالزمة  األساسيةالمقتنيات  المصادر وتنميتها بما يضمن توفيرو بناء المجموعات -

   .الجامعة بتنفيذ برامجها الدراسية و البحثية

 التقنيات المناسبة    باستخدامتنظيم تلك المجموعات  - 

   .من مصادر المعلومات  اإلفادةتقديم خدمة للدارسين و الباحثين وتوفير سبل  -  

.من مصادر المعلومات  باإلفادةالتعاون و التنسيق وذلك  -
3
   

التي  واألبحاثالمكتبة الجامعية مركز كبير و مهم من مراكز نشر وتوزيع المعلومات  - 

     .و الباحثين  األساتذةيقوم بها الطالب و 

                                                           
 .62 .62 .ص .ص. 0200مكتبة المجتمع العربي ،: عمان .المكتبات الجامعية ودورها في عصر المعلومات .المدادحة، احمد نافع  1
2
                                   .00 .ص .المرجع السابق .المكتبية الجامعيةات اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الخدم .يوسف سبع، خديجة؛ العباس فتيحة  
3

 . 58 .ص .1122الرياض ، .مصادر المعلومات االلكترونية في المكتبات الجامعية  .عصام، توفيق؛ احمد،ملحم 
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العالية العمل دائما على توفير العنصر البشري المؤهل مكتبيا ذي الكفاءة العلمية و المهنية  -

مصادر المعلومات ومقتنيات المكتبة  وإدارةيكون حجم العاملين يسمح بتنظيم  أنو على 

 أسرعالمادة المطلوبة في  إلىوتطويعها لخدمة التدريس و البحث و المساعدة في الوصول 

 .وقت واقل جهد
1
   

 :المكتبة الجامعية  أهداف -4

عن طريق اختيار وحفظ تنظيم وتطوير وخدمة المنهج الدراسي في الجامعة او الكلية  -  

                                                             .المواد المكتبية التي ترتبط بهذا المنهج

و المعرفة التي تيسير وسائل البحث والدراسة من خالل توفير المعلومات ومصادر البحث  -

  .الطالب و الباحثون كل في مجال تخصصه إليهايحتاج 

التي تعاون  اإلرشاديةالفهارس لها ووضع الالفتات  بإعدادم مجموعات المكتبة وذلك تنظي -

  .القراء في الحصول عليها

و الخدمات المرجعية الببليوغرافية  بأنواعها اإلعارةتقديم خدمات مكتبية للقراء ، خدمات  -

برامج التدريب للقراء على كيفية استخدام المكتبة العلمية و المعلومات التي  إعدادوكذلك 

 إليهومعرفة مدى ما وصلت  العلميةرسالته  أداءعلى  األستاذتساعد الطالب الباحث و 

    .األخرىالمجمعات 

المشاركة في تطوير علم المكتبات عن طريق تدريب العاملين في حقل المكتبات من غير  -

صين عن طريق عقد الدورات التدريسية ورفع مستواهم المهني وعقد مؤتمرات المتخص

.المحاضرات و البحث في كل ما يساهم في تطوير المكتبات  وإلقاءوندوات 
2
  

 :   فيما يليالمكتبة الجامعية تتشكل  أهداف أهم أنويرى محمد صالح عاشور 

توزيع المكتبات الفرعية توزيعا متوازيا بحيث تعم الخدمات المكتبية جميع فروع الكليات  -1

 .هذه الخدمات إلىالتي تحتاج  األقسامو 

                                                           
1
 .12 .ص .1122،  األكاديميون: عمان .المكتبات الجامعية  أنواع .توفيق العريضي، جمال   

 .062 .ص .0222دار المسيرة، : عمان.وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات  إدارة .إسماعيلوائل مختار  2
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 .الخارجية و الداخلية اإلعارةتقديم خدمات  -2

و تقديم خدمات تجميع واقتناء و تحليل وتنظيم واسترجاع وبث المعلومات المتخصصة  -1

 .وسيلة ممكنة بأسرعلوبة للمستفيدين منها المعلومات المط
1
   

الجامعة ومعاهدها هذه المصالح  أنشطةالنوعية التي اقرها قصد تنظيم سلمي تراعي فيه 

سابقا وحددتها في  إليهالذي اشرنا  91-455نصت عليها المادة الخامسة من المرسوم رقم 

  . 1691اي م29من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  16المادة 

 : يلي  من القرار السالف تنص على ما 29وفيما يتعلق بالمكتبة الجامعية فان المادة رقم 

مكتبات و معاهد  أعمالوهو يقوم بتنسيق يتولى تسيير المكتبة الجامعية محافظ رئيسي   

 .12الجامعة المنصوص عليها في المادة 
2
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .022.ص. 0203مؤسسة الوراق، :عمان. الجامعية بين تكنولوجيا االتصاالت وثورة المعلوماتالدور الثقافي للمكتبات  .السعيد، مبروك خطاب  1
 .022. 022ص.ص  .0202قسنطينة،  .، الخطوات و المعاييراألسس: تنمية المجموعات االلكترونية بالمكتبات الجامعية .بن الطيب، زينب 2
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 المعلوماتتكنولوجيا : المبحث الثاني 

 : تعريف تكنولوجيا المعلومات-1

الحصول على  بأنهايعرفها المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات   

المعلومات الصوتية و الصورة والرقمية والتي في نص مدون وذلك بتجهيزها واختزانها 

الحاسبة واالتصالية عن بعد                              وبثها باستخدام توليفة من المعدات الميكروالكترونية

مجاالت المعرفة العلمية و التكنولوجية و  أنهاتعرفها   UNESCO اليونسكوفي حين منظمة 

 بأنهاو المستخدمة في تناول ومعالجة المعلومات وتطبيقها  اإلدارية األساليبالهندسة و 

 .اإلنسانمع  األجهزةو  اآلليةتفاعل الحاسبات 
1

   

المادية للحاسوب وملحقاته و  األجزاءالتكنولوجيا المتطورة و  أنواعجميع  أنها أيضاتعرف   

البرمجيات و الشبكات واالتصاالت وقواعد البيانات والمعلومات التي تستخدم في االستحواذ 

بيانات والمعلومات من اجل تحسين وتطوير مشاركة موارد نظم المعلومات في على ال

 .بفاعلية األهدافالمنظمة وصوال لتحقيق 
2
    

وسيلة  أنهاالنتائج المرجوة أي  إلىالذي يوصل الفرد  األسلوبتكنولوجيا المعلومات هي    

المهارات بهدف و والمعلومات قة التفكير في استخدام المعارفطري وأنهاوليست نتيجة 

.وزيادة قدراته اإلنسانحاجة  إلشباعنتائج  إلىالوصول 
3

     

 استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية -2

سعت لالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا  األخرىالمكتبات الجامعية كغيرها من المكتبات  إن  

 :  يلي  ومن بين هذه التطبيقات ما أفضلالمعلومات لتسهيل عملياتها وتقديم خدمات بشكل 

 : الحاسوب  -1

                                                           
1
  .81.ص . 1122دار البداية، : عمان .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها  .حسن جعفر الطائي  

2
 .12 .ص.دار القطوف : عمان .نظام هندسة المعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في تمثيل المعرفة .الخناق، سناء عبد الكريم  

3
 21:21. 1121افريلnoorssabah100@yahoo.com . 18:على الخط.1ع.12مج.العلوم االنسانية  .مجلة بابل.صباح محمد الياسري 
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البيانات لديه القدرة على تخزين  أوهو جهاز الكتروني لمعالجة المعلومات 

العمليات الحسابية و المنطقية عليه ويقوم  وأجراءواسترجاع و معالجة البيانات 

 .مختلفة بأشكالبتحليل وعرض ونقل المعلومات 

 :    فيما يلياستخداماته  أهموتتمثل 

  .المعطيات السرعة و الدقة في التعامل مع*      

  .اقتناء المعطيات الموجهة للمعالجة وذلك بواسطة الذاكرات المختلفة *      

   .معالجة المعطيات بواسطة نظام التشغيل التطبيقي المناسب *      

 .استعمالها وإعادةاالحتفاظ بالمعلومات بالذاكرة في انتظار معالجتها *      

 .الذاكرات الثانوية أوالحصول على نتائج من خالل الشاشات و الطابعات *      
1
  

 :االنترنت   -2    

البعض و التي تقوم  يبعضهالمرتبطة ا اآلليةمن العديد من الحاسبات  تتألفعبارة عن شبكة 

  . IP بروتوكول االنترنت الموحد بإتباعبتبادل البيانات فيما بينها 

 استخدامها في المكتبات الجامعية   

ضخمة دائمة النمو وتضم مكتبات فرعية  تعتبر االنترنت مكتبة رقمية الكترونية عالمية

 : خدماتها فيما يلي  أهمكثيرة وتتمثل 

هناك كثير من المكتبات الجامعية البحثية و الوطنية فهارس المكتبات العالمية ف إلىالدخول  -

   .متاحة على االنترنت

يمكن من خالل االنترنت اختيار عناوين جديدة من  إذبناء و تطوير المجموعات المكتبية  -

المتاحة المصادر المعلومات وطلبها وشراءها مباشرة من الناشرين وهناك العديد من المواقع 

  .عبر االنترنت

                                                           
 .03.ص  .المرجع السابق .اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على االداء الوظيفي بالمكتبات الجامعية .صفية ،عزاز ؛بوربيع، خولة 1
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 خصائيوأيقدم  أنيمكن من خالل االنترنت  إذالمرجعية الصعبة  األسئلةعلى  اإلجابة -

العالم وطلب المساعدة  أنحاءالمرجعية الصعبة على زمالئهم في  األسئلةالمراجع من عرض 

  .عليها  اإلجابةفي 

   .عقد المؤتمرات و الندوات المكتبية عن بعد  -

 .المتبادلة بين المكتبات اإلعارة إجراء -

    و االقتناء مع الناشرين  الخاصة بالتزويد المراسالت إجراءاستخدام البريد االلكتروني في  -

 .و المؤسسات المختلفة 

  .وضع مصادر المعلومات المتوفرة وغير المتوفرة في السوقمعرفة  - 

العديد من المقاالت الدوريات  أصبحتاالشتراك في الدوريات فبعد ظهور شبكة االنترنت  -

 .من الصحف والمجالت التي تنشر سنويا اآلالفمتاح عبر شبك االنترنت العالمية وهناك 
1
   

                                                                                                :الرقمنة-3 

 إلىهي العملية التي يتم عرض عن طريقها تحويل المعلومات من شكلها الحالي التقليدي 

 أوبيانات نصية ا و ملف صوتي  أوالشكل الرقمي سواء كانت هذه المعلومات صورة نصية 

 آخرأي شكل 
2

   

 إظهارالمساعدة في الحفاظ على الوثائق النادرة ، : يلي ما إلىتسعى عملية الرقمنة  كما   

التخزين ، سهولة  أماكن، التوفير في  األصليةتفاصيل ال يمكن رؤيتها مباشرة على الوثيقة 

المعلومات الرقمية بسرعة بالغة من أي مكان  إلىالوصول  إلى إضافةتحديث المعلومات 
3

   

                                                                                           :البرمجيات -4

نظام االستغالل في  إلىالمتتالية و المهيكلة والمتكاملة و المتحولة  األوامرهي مجموعة من 

                                                           
1
 .42 .ص.المرجع السابق .الوظيفي بالمكتبات الجامعية  األداءاثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على .صفية  ،عزاز؛ بوربيع، خولة   

2
علم  :مذكرة ماجستير .المركزية بن يونس بن خدة المكتبة الجزائريةدراسة حالة :لجامعية الجزائريةفي المكتبات ا الرقمنة .باشيوة، سالم  

 .24.ص .4002 جامعة الجزائر، .المكتبات
3
 .060 .ص. 4002دار المسيرة، : عمان .المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنت  .إبراهيمقندلجي، عامر   
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المهام بالترتيب  تنفيذلك من اجل ذالمركزية و األجهزةمختلف  إلىخالله  الحاسوب ومن

   .المطلوب 

 بأيةيقوم المستعمل بطلب البرنامج المناسب لنوعية عمليات المعالجة التي يريد القيام بها و 

التشغيل المخزنة  أنظمة إلى باللجوء أوطريقة من الطرق سواء من خالل الحاسوب الموزع 

  .المرنة  األقراص أوالليزرية  األقراصعلى 

لتحقيق التطبيقات  كأدواتلغات برمجة و برامج تطبيقية احترافية  أيضاكما ظهرت   

 األساليب إلىرة  بالنسبة الموجهة وهي تتضمن سرعة كبيرة وفي الوقت نفسه تقدم حرية كبي

المعطيات في صور  إدخالالتطبيقية هدا سيمكن المستعمل من التطبيقات و البرامج  لتنفيذ

الخ حسب الشروط المطلوبة التي يمليها .....مختلفة كالتساؤالت وتحديث الملفات  وأشكال

 .النظام
1
 

                                                                                  :شبكات المعلومات -5  

 أنواعشبكات المعلومات ضرورة ملحة ال يمكن التغاضي عنها بين مختلف  أصبحتلقد 

عدة مباني  أومنظومة على مستوى مؤسسة واحدة في مبنى  إمامراكز المعلومات وتكون 

تكون على شكل حواسيب موزعة في مناطق  أومقاربة و في هده الحالة تكون شبكة محلية 

    . اإلقليميةالشبكات  أوواسعة االنتشار  أوجغرافية متباعدة 

من الحواسيب يمكن من  أكثر أونظام لالتصاالت يربط اثنان  بأنهاتعرف شبكات المعلومات  

كتروني استخدام البريد االلدمين من المشاركة في التطبيقات وتراسل البيانات وخالله للمستخ

 .عبره
2
   

                                      :         أهمهاتعاون شبكات المكتبات الجامعية في عدة مجاالت   

اقتناء و شراء مصادر المعلومات بمختلف  أياالقتناء والتزويد التعاوني و المركزي  -

 .أنواعها

                                                           
 المكتبة االكادمية،: القاهرة .توجيهات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة في مرافق المعلومات والمكتبات .محمد الهادي محمد 1

 .20.ص .0222
2
 .022.ص   .المرجع السابق .المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنت  .إبراهيمعامر ، قندلجي   
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المعلومات المحوسبة لعمل الكشافات و المستخلصات  أنظمةتوثيق المعلومات المدخلة في  -

 .الفهارس الموحدةو التعاونية والتصنيف والفهارس صة بمقاالت الدورياتالخا

 .الجارية والبث االنتقائي للمعلومات   اإلحاطةخدمة  -   

 .شبكة االنترنت و استثمار مواردها المتعددة إلىالدخول  -
1
   

 :المكتنزة األقراص -6

اسطواني صغير قابل للنقل و  أوعبارة عن وسيط دائري  بأنهاالمكتنزة  األقراصتعرف       

تسجيل و تخزين و قراءة المعلومات المسموعة و المصورة و  ألغراضالحمل ، يستخدم 

النصوص و المعلومات المقروءة والتكنولوجيا الرقمية وتسمى  إلى إضافةوالفيديوية المرئية 

 أثناءالن جهاز الليزر يسلط شعاعا ضوئيا مركزا على القرص و  باالقراص الضوئية

عالمات مجهرية على القرص يتمثل رموزا  أوالليزر في تسجيل رموزا  أشعةالتسجيل تولد 

الليزر في تسجيل  أشعة استخداملك بسبب األقراص الميزرة وذبينما يسميها البعض 

الغنائية  الموسيقية األقراص: يلي  فيما أهمهاينعكس  أنواع إلىالمعلومات عليها وهي تنقسم 

 CD ROM الذاكرةفي  ما اقرأ أقراص،   DVDالمكتنزة التسجيلية الفيديوية  األقراص، 

COMPACT DIX READ ONLY MEMORY   ،الكتابة و القراءة  أقراصCD-

RW  ،الوسائط المتعددة   أقراصMULTIMEDIA .  

 : المكتنزة في المكتبات الجامعية  األقراصاستخدام 

المكتنزة عموما في العديد من التطبيقات في المكتبات و مراكز المعلومات  األقراصتستخدم 

 : أهمها

عمليات االختيار                 مكتنزة التي تحمل قوائم تساعد فيال األقراصفي التزويد توجد  

 .تستخدم كوسيط من الوسائط الفهرسية المنقولة

  .تستخدم في اختزان الفهارس المتاحة للجمهور بالمكتبات أنيمكن 

                                                           
 .001 .ص. 0ع.2مجلة المكتبات والمعلومات، مج ؛ جامعية ودورها في بناء النظام الوطني للمعلوماتشبكات المكتبات ال .كريم مراد  1
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   .تستخدم في حفظ بعض المواد النادرة مثل المخطوطات 

المكتنزة التي تتعامل معها المكتبات و  األقراص أنواع أهمنوعين من  أهموعموما فان 

و التي  CD-ROM الذاكرةمافي  اقرأمراكز المعلومات في الوقت الحاضر هي اقراص 

مع  األغراضو الوسائط متعددة  األقراصتحتوي على المعلومات المقروءة ثم 

.الموضوع الواحد أوفي المجال  MULTIMEDIAبعضها
1
                                 

 :قواعد البيانات-7   

محتوياتها  إلىمجموعة من البيانات المنظمة التي يمكن الوصول  بأنهاتعرف          

ه القاعدة مهما اختلفت ذيمثلها في دلك مجموعة التسجيالت وهوتحديثها بسهولة و وإدارتها

ملفات المرتبطة مع بعضها البعض تعريفاتها فهي عبارة عن مجموعة من ال أو مسمياتها

 هي أهمية األكثرفي الغالب هده القواعد اعدة البيانات قاعدة المعلومات ويطلق على ق أحياناو

نصوص كاملة للدراسات  أوالتي تحتوي على ملخصات قبل عليها الباحثون وتلك التي ي

مصدر المعلومات  إلىالوصول  إلتاحةالبيانات الكاملة  إعطاءالعلمية المتخصصة مع 

لدى الباحثين و العاملين في مجال البحث العلمي وهناك طرق  أهميتهاوتكتسب الرئيسي 

ومن هده القواعد وحسب طبيعة   بقواعد البياناتلمعرفة طريقة االتصال  أوعديدة لالتصال 

قاعدة  أوقواعد بيانات موزعة  أوقواعد بيانات مشتركة  بأنهاسمات المستفيدين يمكن القول و

 .بيانات عامة 

 أنلكن فيما يخص مقتنيات المكتبة كما  أيضاالمتكامل هو بيانات  اآللييعتبر النظام        

قواعد بيانات لمختلف وظائف و خدمات المكتبة يمكن من خاللها تقييم هده  أعدادهناك 

الخدمات ويكون لكل خدمة قاعدة خاصة بها فنجد قاعدة بيانات العاملين و قاعدة بيانات خدمة 

الخدمة ه القواعد الهدف منها الوقوف على مستوى الخدمة وبمعنى اشمل تقييم ذاالنترنت وه

القرارات المناسبة تجاه تلك الخدمات فكم من خدمات بالمكتبات غير مستخدمة لعدم  اتخاذو 

                                                           
1
 .20 .02 .ص .ص .المرجع السابق.الوظيفي بالمكتبات الجامعية  األداءاثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على  .صفية  ،عزاز ؛بوربيع، خولة  
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للمستفيدين نظرا لعدم وجود تقييم  أهميتهابها وكم من خدمات مهمة بالمكتبات رغم  اإلعالم

.لتلك الخدمات 
1
 

 :دوافع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية  -3

اللكترونية الحديثة المادية الكبيرة التي يتطلبها تطور و تجهيز المكتبات ا األعباءرغم        

لمكونات اوالتجهيزات و تحتية قوية في مجال االتصاالت ربطها بشبكات المعلومات مع بنيةو

غم الجهود الكبيرة المطلوبة رالمعلومات االلكترونية و أوعيةو الحاسوبية و البرمجيات

هده الجهود تقدم مردودا ة من شكلها التقليدي الى االلكتروني ، فان لتحويل المكتبة الجامعي

المصروفة لهده الغاية و  األموالو  األعباءعلميا وثائقيا وفائدة علمية و بحثية اكبر من هده 

مكانية و تختصر الوقت  و مالية و جهود بشرية ومساحات إداريةتوفير نفقات و مصروفات 

 إلىترات زمنية قصيرة قياسية هي اقرب لمعرفة الدقيقة في فو تقديم خدمات المكتبة و ا

  .الواقع 

 :  تكمن دوافع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية الى العوامل التالية  

ينمو ويزداد سنويا بنسبة قدرتها  اإلنتاجهدا  أنالفكري حيث  اإلنتاجالزيادة الهائلة في حجم  -

 .بالمتوسط مما يعني انه يتضاعف خالل فترة تزيد قليال على عقد واحد من السنين  9

  .عدد من الموظفين بأقلالعمل  إنتاجيةاليدوية الروتينية و تطوير  األعباءالتخفيف من  -

   ضاري و االجتماعي و المعلومات ودلك بسبب التقدم العلمي والح إلىتغيير طبيعة الحاجة  -

نتيجة تداخل االختصاصات العلمية و تكاملها و ظهور العديد من االختصاصات الفرعية 

  .من التركيز على الكتاب أكثرالتركيز على المعلومة  إلى أدى الذي األمرالجديدة 

 إنشاء إلىالمركز العلمي  أودفع بكل المؤسسة  الذي األمرمصادر المعلومات  أهميةتغيير  -

  .و عملها  إنتاجهاو المعلومات التي تساهم في تطوير  باألبحاثمكتبة خاصة و تزويدها 

                                                           
 .30.ص .0222الدار المصريةاللبنانية، :القاهرة .لمتطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المكتباتالدليل العلمي .سعدة  أبو أميناحمد  1
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تطوير الخدمات المكتبية والمعلوماتية الحالية واالستفادة من خدمات االستخالص  -

خاصة في مجال الدوريات العلمية ومستخلصاتها ومصادر المعلومات و اآلليوالتكشيف 

 .غير التقليدية 

استرجاعها المعلومات و إلىاالستفادة من خدمات بنوك المعلومات و قواعدها و الوصول  -  

  .و بثها و نسخها بسهولة و سرعة فائقة 

 .تعاونية بين المكتبات و الجامعات و مراكز البحث العلمي آليةنظم  إقامةالمساعدة في  -

 أوعيةاضة عن شراء العديد من بتكاليف لقل و االستع أفضلتوفير النفقات و تقديم خدمات  -

    .المعلومات التقليدية الغالية الثمن كالدوريات و المستخلصات و الكشافات العالمية

 .حل لمشكلة ضيق المكان و هي المشكلة التي تعاني منها جميع المكتبات الكبيرة إيجاد -
1
  

 :الجامعيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  أهمية -5 

تستطيع المكتبات الجامعية اليوم االستمرار في تقديم خدماتها بعيدا عن تقنية المعلومات  ال  

وحاجاتها اليومية فهي  أعمالهافي صميم  أصبحت ألنهاالحديثة ومواكبة تطورها باستمرار 

الفنية فحسب بل اتسع دلك  اإلجراءاتوالحفظ و اإلدارية أعمالهاتفيد منها في برمجة  ال

ا وهذ كانوا أينماالبعيدة ونقلها للباحثين المعلومات من المصادر القريبة و ليشمل تحصيل

الوصف  ،اإلعارة ،التصنيف الفهرسة، لتسجيل،ا االختيار، الطلب،يشمل بطبيعة الحال 

غير ذلك  إلىاسترجاعها  وموضوعي ووضع المعلومات على الخط ال الببليوغرافي، التحليل

                                                                                           .من المهام 

المقروءة والمرئية  أشكالهاالمعلومات بجميع  أوعيةعلى المكتبات اليوم توفير  إن

وحاجات المكتبة  أهدافوالسمعية البصرية والرقمية التي يجب اختيارها بعناية وفق 

المعلومات باستخدام متخصصين في المكتبات و بإشرافالمستفيدين منها ومن ثم تنظيمها 

                                                           
1
واقع المؤتمر العربي الثامن :   تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربية بين الواقع و المستقبل .محمد فتحي عبد الهادي  

 . 22 .26 .ص.ص. 0112،ية اللبنانيةالدار المصر  :القاهرةللمعلومات 
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الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية على سبيل المثال  أهمالتقنيات الحديثة ومن بين 

 :نذكر

مع مشغالت الموحد على جميع المستويات  اآلليفهرس االتصال المباشر و الفهرس  -1

  .المدمجة المتصلة بالشبكة و خدمات النصوص الكاملة الكترونيا األقراص

استخدام النظم االلكترونية في حفظ و خزن واسترجاع و اتصال بقواعد المعلومات و  -2

شبكات الدولية قواعد معلومات محلية و الببليوغرافيات و المعلومات عبر ال إقامة

   .في تقديم خدمات تقليدية فضال عن استمرارها 

و تقديم خدمات و شبكات و  إلنشاء األمثلالمكتبات هي المكان  أنمن المعروف و -1

تشارك المكتبات في تقديم  أخرىهناك جهات  أنقواعد المعلومات على الرغم من 

هذه الخدمة و لعل ما يهم المستفيدين هم نوع الخدمة المقدمة بصرف النظر عن مكان 

ومات داخل المكتبة الجامعية و تحت وجود شبكات و قواعد المعل إنوجودها غير 

هيئة التدريس و يجعل  أعضاءيعد على توثيق الصلة بالطالب و  إشرافهاو  إدارتها

المكتبة الجامعية اكثر تجاوبا مع متطلباتهم و احتياجاتهم بفضل التقنيات الحديثة في 

 .من يحتاجها  إلىمجال خزن المعلومات و استرجاعها و توصيلها 
1
  

تحرص المكتبة الجامعة على ان تكون  أنالموضوعات في هذا المجال  أهمومن  -5        

تستخدم االتصاالت االلكترونية بفاعلية و  أنمحافظة على توافقها مع التكنولوجيا السائدة و 

 مساعدة

هيئة التدريس و طالب الدراسات العليا و الباحثين بتوفير مختلف مصادر المعلومات  أعضاء

.تواجهه  أنذلك يمثل اكبر تحدي يمكن المكتبات الجامعية  إنذلك و الشك  إلىا وم
2
 

 

 

                                                           
1
 06ص . 0202، 0دراسة ميدانية بمكتبة االقتصاد و التسيير بجامعة قسنطينة :معوقات تطبيق تكنولوجيا المعلومات .بوزيان، يمينة؛ شنيب، لينا 

2
 .02 .ص .المرجع السابق .معوقات تطبيق تكنولوجيا المعلومات . بوزيان، يمينة؛ شنيب، لينا  
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 :خالصة 

للنصوص  أساسياتكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية مطلبا  إدخال أصبح

التقنيات  إنتاجبمستوى خدماتها في ظل الكم الهائل من المعلومات والتطورات المشاركة في 

 أضفتالتي شبكات المعلومات خاصة مع طهور شبكة االنترنت الحديثة من برمجيات و

تنوعها ولما تتميز المعلوماتية و األوعيةتغييرا جذريا في بيئة المكتبات الجامعية نظرا لكثرة 

وبراءة في  األداءبه المكتبات الجامعية المواكبة لتكنولوجيا المعلومات من السرعة في 

  .مليات و كفاءة في تحقيق رضا المستفيد بها الع

                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل  الثاني
 

 في المكتبات الجامعية  اآلليةاستخدام النظم 
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                                                                                                        تًهيذ 

 ئٌٝاٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّزً٘ خالي إٌصف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ  أدٜ 

اٌزٟ شٍّذ وً ِغبالد اٌؾ١بح ٌٚؼً ٚعبئً  االرصبي ِٓ اثشص  اٌؼٍُ اٌزىٌٕٛٛع١بص٠بدح لٜٛ 

فٟ اٌّىزجبد ش١ٛػب  األوضشٚعبئً اٌزمذَ  فجؼذِب وبٔذ اٌٛعبئً اٌّطجٛػخ ٟ٘ اٌغبئذح ٚ 

                                                        .األوجشؾذ٠ضخ ٌزغزمطت اال٘زّبَ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌظٙشد اٌٛعبئً 

 اإلٔزبط ئداسحاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌّؼٍِٛبد ٘ٛ  ئدخبيفبٌٙذف ِٓ 

اٌمصٜٛ ِٓ اٌخذِبد  اإلفبدحٌٍجبؽض١ٓ ثبٌشىً ٚاٌالصَ ٌزؾم١ك اٌفىشٞ ٚرٕظ١ّٗ ٚرمذ٠ّٗ 

  .اٌذل١مخ ٚاٌغش٠ؼخ فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

 .اآلنيت: اننظى األولانًبحث 

٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبصش راد صفبد ِؼ١ٕخ رزفبػً ِغ ثؼعٙب  :اآلنيتتعريف اننظى   -1 

 األعضاءػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ  ا٢ٌِٟٚٓ رٌه فبٌٕظبَ اٌجؼط ِٓ اعً رؾم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ 

ٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼاللبد اٌزجبد١ٌخ ث١ٓ ٘زٖ اٌؼٕبصش فزغّغ ِغ رٍه أرشىً ػٕبصش إٌظبَ 

 .اٌؼاللبد فٟ و١بْ ٚاؽذ ِزىبًِ
1

                                                                                                  

ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبصش راد صفبد ِؼ١ٕخ رزفبػً ِغ ثؼعٙب ٌزؾم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ وّب  ئٔٙب

ٚ اٌمٜٛ  ٚاألعٙضحصجغخ رعّٓ اٌؼًّ فٟ أغغبَ اٌّذخالد ِغ اٌجشاِظ  ثأٔٙبشف رؼ

اٌجشش٠خ اٌّزخصصخ ٚ اٌّذسثخ ِٓ اعً ظّبْ اٌزؾىُ فٟ رذفك اٌّؼٍِٛبد ثبٌشىً اٌّطٍٛة 

  .اٌزٞ ٠ٍجٟ اؽز١بعبد اٌّغزّغ 

ِٚفب١ُ٘ ِٓ خجشاد اٌجشش  ٚأفىبسػجبسح ثشٔبِظ ؽبعت ٠زعّٓ ِؼبسف  أٔٙب أ٠عبرؼشف    

١ٌغبػذُ٘ ػٍٝ ارخبر  أشخبصفٟ ِغبي ِٛظٛػٟ ِؾذد ٠ٚغزخذَ اٌجشٔبِظ ِٓ لجً 

 .ؽً اٌّشىالد اٌزٟ رؼزشظُٙ فٟ رٌه اٌّغبي أٚاٌمشاساد 
2

 

 

 
                                                             

منتوري قسنطٌنة جامعة .مجلة  المكتبات و المعلومات  .الجامعة  أقسامبمكتبات  اآللٌة األنظمةاستخدام  .عبد الرزاق  ،عزال ،بو كرزاز،كمال  1

 . 164ص . 2006، 1ع3مج
 .108 .ص .2014: االكادمٌون للنشر و التوزٌع ،األردن.االلكترونٌة  األرشفةنظم المعلومات المكتبٌة و   إدارة .سمٌر جمال، العٌسً  2
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 : اآلنيتاننظى  أنىاع -2

اٌّزبؽخ ثبٌّىزجبد ِٚشاوض اٌّؼٍِٛبد ١ّ٠ٚض ثؼعٙب ػٓ ثؼط  ا١ٌ٢خإٌظُ  أٔٛاعرزؼذد     

اٌّزٛفشح فٟ ٘زٖ إٌظُ ِٓ ؽ١ش اٌزص١ُّ ِٚالئّزٙب الؽز١بعبد اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚاٌذػُ  اإلِىب١ٔبد

 ٔٛػ١ٓ : ئٌٝاٌفٕٟ اٌزٞ رمذِٗ اٌششوخ إٌّزغخ ٌٙب ٚ رمغُ إٌظُ 
1

 

                                                              إٌظُ اٌّغٍمخ :                           -1

اٌؾبعت ٚرؼزّذ ػٍٝ ٔظبَ  أعٙضحٔٛع ِٛؽذ ِٓ  اعزخذاَاٌّغٍمخ ػٍٝ  األٔظّخرمَٛ 

٘زٖ  أْ ئال Appleاٌشعبئً ِٚٓ اشٙش إٌظُ اٌّغٍمخ  ٚئسعبيٚاؽذ ػٕذ اٌزخبغت 

  ٚاعٙذ ِشىالد ِٕٙب األٔظّخ

 آالٚثّٛاصفبد ِؼ١ٕخ ثؾ١ش أٗ ال ٠ّىٓ رجبدي اٌّؼٍِٛبد  ِؼ١ٕخ أعٙضح*ظشٚسح اعزخذاَ 

  .فمػ  األعٙضحػٓ غش٠ك رٍه 

  .ثّب ٠زالءَ ِغ اؽز١بعبد اٌّىزجخ اٌفؼ١ٍخ  األٔظّخ*صؼٛثخ اٌزط٠ٛش فٟ رٍه 

 .اٌّغٍمخ ٚرؾذ٠ضٙب ػب١ٌخ عذا  األٔظّخ*رىٍفخ اعزخذاَ   
2

   

                                                                      open systemإٌظُ اٌّفزٛؽخ  -2   

اٌزفى١ش ثشىً عذٞ ٌٍزغ١١ش ٚاٌزؾٛي ِٓ إٌظُ اٌّغٍمخ اٌزٟ ػبٔذ ِٓ  ئٌٌٝمذ دػذ اٌؾبعخ 

فٟ اعزخذاَ إٌظُ اٌّفزٛؽخ اٌزٟ ٠ّىٓ ثٛاعطزٙب رجبدي اٌّؼٍِٛبد ثطش٠مخ  ئشىب١ٌبدػذح 

ػٓ ظٙٛس إٌظُ اٌّفزٛؽخ اٌزٟ شبع  األثؾبسئظ اٌذساعبد ٚ ٔزب ٚأعفشدِفزٛؽخ ٌٍغ١ّغ 

 ػشفذ أْاعزخذاِٙب ثؼذ 

 TCP/IP        Transmission control Protocol / internet Protocol
3
  

 

 

                                                             
 .73.ص 2001.الكوٌت: دار غرٌب،  .تحلٌل نظام المعلومات باستخدام الكمبٌوتر .النور أبو،محمد  ،عوض ،منصور  1
 .111 .ص .المرجع السابق .االلكترونٌة األرشفةنظم المعلومات المكتبٌة و  إدارة .العٌسً.سمٌر جمال  2
-02.على الخط .النظم العربٌة المتطورة :مدونة نسٌج . اآللٌةالمكتبات  إدارةالخصائص الفنٌة الواجب توفرها فً نظم  أهم .الفراماوي ،احمد 3

04-2014 blog .nseej.  com.  
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 :بانًكتباث انجايعيت   اآلنيتدوافغ تبني اننظى  -3

  .ػذد ِّىٓ ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ألوجش أفعًرمذ٠ُ خذِبد اٌّؼٍِٛبد  -

  . اإلِىبْاٌف١ٕخ لذس  اإلعشاءادسفغ اٌىفبءح ٚاالسرفبع ثّغزٜٛ رغ١١ش اٌؼًّ فٟ  -

  . ػٍٝ اٌخػ ِجبششح ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ا٢ٌٟاٌفٙشط  ئربؽخ -
1

     

 . ئػذادُ٘اٌؾذ ِٓ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ٚ اٌؾ١ٌٍٛخ دْٚ اٌض٠بدح فٟ  -

  .االسرفبع ثّغزٜٛ اٌخذِبد اٌّزٛفشح  -

                                   .اٌّىزجخ ثٛعٗ ػبَ ئداسحٌٍّغبػذح فٟ  أفعًرغ١ّغ ٔٛػ١خ ِٓ اٌج١بٔبد   

رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌّبي فٟ اٌٛظبئف ٚاٌخذِبد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌّىزجبد ِٚشاوض  -

.اٌّؼٍِٛبد
2

          

  اٌّىزجخ اٌٛاؽذح ٚوزٌه ف١ّب ث١ٓ  ألغبَاالشزشان فٟ اٌّٛاسد اٌّزٛفشح ػٍٝ ِغزٜٛ   -

  .خزٍفخ اٌّىزجبد اٌّ

 .رغٕت رىشاس اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ٚسفغ وفبءح اٌؼًّ        

  . األخشٜاٌّىزجبد  أٔظّخِشزشوخ ٌٍؼًّ ٚ اٌزؼبْٚ ِغ  أسظ١خرٛف١ش  -

 

ِٛاعٙخ اٌض٠بدح اٌٙبئٍخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ِٚصبدس٘ب ِٓ اعً اٌزؾىُ فٟ رذفمٙب  -

ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚخصٛصب ِغ  أٌٍّٚغزف١ذ٠ٓ ِٓ ِغزّغ اٌّىزجخ  ٚئربؽزٙب

 .أىّبػ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ ٌششاء ِصبدس ِؼٍِٛبد

ِزٕٛػخ ٌٍجؾش ِٓ خالي ِذاخً ِخزٍفخ فٟ رغغ١الد اٌفٙشط  ئِىب١ٔبدرٛف١ش  -

 ٌٍّىزجخ              ا٢ٌٟ

ٌّصبدس اٌّؼٍِٛبد لذس  األص١ٍخ اإللاليسفغ وفبءح ػ١ٍّخ اٌفٙشعخ ِٓ خالي    -

اإلِىبْ
3
   

                                                             
 32.32 .ص.ص.3102عمان: دار معتز،  .cds/isisحوسبة المكتبات و مراكز المعمومات واستخدام برمجية .الدبيس، ماجد مصطفى 1
جامعة .دكتوراه علم المكتبات والمعلومات.تكنولوجٌا المعلومات وانواعها ودورها فً تحقٌق التوثٌق والبحث العلمً.عبد المالك، بن السبتً 2

 . 82. 81 .ص .2002قسنطٌنة ، منتوري 
 11.ص.2007نوفمبر5-2الخرطوم:.التدرٌبٌة حول النظم االلٌة المتكاملة فً المكتبات و مراكز المعلومات .المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 3
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 : انًستخذيت في انًكتباث انجايعيت اآلنيتنًارج ين اننظى  -4

 :   MINISIS: نظاو انًينيزيس أوال     

لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ ٚ٘ٛ  إلداسحٚٔظبَ   packageرؼش٠فٗ : ٘ٛ عضِخ ثشِغ١خ  -1

شٔغٟ، أغ١ٍضٞ، ػشثٟ، اعجبٟٔ، ص١ٕٟ...اٌخ( ٚ٘ٛ ٔظبَ ػالئمٟ ِزىبًِ ِزؼذد اٌٍغبد )ف

                           .ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ ث١ئخ اٌّىزجبد ٚ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد إلداسحِصُّ خص١صب 

غٛسرٗ ٌٍؼًّ ػٍٝ  ٔشأرٗفٟ ثذا٠خ  ISISالْ ِغّٛػخ    MINISISرغ١ّزٗ : عّٟ -2

 ثبألعٙضحوج١شح ِمبسٔخ  أعٙضحٟٚ٘ رؼذ   MINI Ordinateur hp 3000ِٓ ٔٛعاٌؾبعجبد 

 .ا١ٌّىش٠ٚٚخ

ِخزٍفخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد  أٔٛاع إلداسحِغبالد اعزخذاَ ا١ٕ١ٌّض٠ظ: ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌؾضِخ  -3

                                                ٚفٟ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ:                                           

  .اٌّخزٍفخ ٚئعشاءارٙبجبد رٕظ١ُ اٌّىز -

  .اإلداس٠خٚرٕظ١ُ اٌٍّفبد  ئداسح -  

 .اٌّزبؽف ِٚغب١ِؼٙب ٚئداسحرٕظ١ُ  -  

                                                                                  .ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌّشبس٠غ  -

  .اٌٍّفبد اٌٛصبئم١خ ٚاٌزبس٠خ١خ  ٚئداسحرٕظ١ُ  -

 .اٌصؾفٟ  األسش١ف -

                                                                                .اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌمب١ٔٛٔخ  -   

                                                                                   ثانيا : نظاو انسنجاب 

اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ  اإلػال١١َش اٌّىزجبد صُّ ِٓ لجً ِشوض اٌجؾش فٟ ٘ٛ ٔظبَ اٌّم١ظ ٌزغ

cerist    ًِثأشبء٠ٚغّؼ  ٚأؽغبِٙب أٔٛاػٙبٌزغ١١ش اٌّىزجبد ثّخزٍف  ٚأداحٚ٘ٛ ٔظبَ ِزىب 
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 أٌٚٝثج١ٍٛغشاف١خ ٌٍىزت ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ، دٚس٠بد، ِمبالد، وخطٛح لٛاػذ ِٚؼط١بد 

.ِٛؽذ ػٍٝ اٌخ اٌّجبشش آٌٟفٙشط  إلٔشبء
1
  

 ٠système normalise de gestionمصذ ثىٍّخ عٕغبة إٌظبَ اٌّم١ظ ٌزغ١١ش اٌّىزجبد    

de bibliothèque  
2
                                                                                

                                     انبريجياث انحرة نتسيير انًكتباث                                      ثانثا:

اٌجشِغ١بد ٟ٘ اٌجشِغ١بد اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب  اٌجشِغ١بد اٌؾشح ؽغت رؼش٠ف ِإعغخ

رٛص٠ؼٙب ثذْٚ أٞ ل١ٛد ٚاٌطش٠ك اٌّؼزبدح ٌزٛص٠غ  ٚئػبدحٚٔغخٙب ٚدساعزٙب ٚرؼذ٠ٍٙب 

ٚظؼٙب ٌٍٍّى١خ  أٚزٍمٟ رؾذ سخصخ ؽشح اٌجشِغ١بد وجشِغ١بد ؽشح ٘ٛ رشخ١صٙب ٌٍّ

   .اٌؼبِخ ٚرٛف١ش اٌشفشح اٌّصذس٠خ ٌٙب

ٚ٘ٛ ثشِغ١بد ِزٛفشح ثذْٚ ِمبثً ٌىٕٙب ثشىً ػبَ ِؾزىشح       freewareثبٌّمبسٔخ ِغ   

ً اٌّغزخذ١ِٓ ثبٌعشٚسح ػٍٝ ؽش٠خ اعزخذاِٙب ٚٔغخٙب ١ٌٚغذ ؽشح ؽ١ش ال ٠ؾص

ش١فشرٙب اٌّصذس٠خ لذ رٕشش ٚلذ ال رٕشش ٚلذ ال  أْرٛص٠ؼٙب وّب  ٚئػبدحٚدساعزٙب ٚرؼذ٠ٍٙب 

  .اٌّؼذٌخ ِٕٙب٠غّؼ ثزٛص٠غ إٌغخ 

، pmb،ثشٔبِظ ٠kohaٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ثشاِظ اٌّىزجبد ِفزٛؽخ اٌّصذس ِٚٓ ث١ٕٙب : ثشٔبِظ  

 . dispaceٚثشٔبِظ   opals، ثشٔبِظ  Evereerثشٔبِظ 
3

 

 open source ILS:اٌزٞ ٠ؼشف ة  ٠kohaؼزجش ثشٔبِظ   KOHA: * نظاو

integrated library system   ٓ٠غزخذَ فٟ اٌّىزجبد اٌؼبِخ ٚاٌّىزجبد  أْٚ٘ٛ ٠ّى

اٌغبِؼ١خ ِٚىزجبد اٌّزبؽف ٚاٌّىزجبد اٌشخص١خ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٗ ِٕبعت ٌٍّىزجبد 

وج١شح اٌؾغُ ؽب١ٌب                                        اٌّىزجبد أٗ ثذا ٠ٕزشش ث١ٓ ئالاٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٌٍؾغُ 

ِٓ ٘زا  اٌزغش٠ج١خٚلذ صّّذ إٌغجخ   1999ػبَ ٌٝئ٘زا اٌجشٔبِظ  ئٔشبء٠ٚؼٛد ربس٠خ 

ِغٍذ ِٚؼ١بس 80000ِٛاغٓ ٠ٚجٍغ ؽغُ ِمز١ٕبرٙب30000صالس ِىزجبد رخذَ   اٌجشٔبِظ رالءَ

                                                             
  .64. 62 .ص .ص. 2012الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، . تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة .وهٌبة، غرارمً   1

 
 ،جامعة قسنظٌنة .مذكرة ماستر علم المكتبات و المعلومات.المكتبات الجامعٌة  أداءالبرمجٌات الوثائقٌة ودورها فً تفعٌل  .بن نعٌجة،زهٌرة   2

 . 49 .ص .2018
 .77.ص .المرجع السابق .تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة  .وهٌبة، غرارمً  3
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z3950  فٟ أغٍزشا  ٚ لبِذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّىزجبد اٌجشٔبِظِٕٚز رٌه اٌؾ١ٓ ثذا اال٘زّبَ ثٙزا

  .ٚوٕذا ثبعزخذاَ ٘زا اٌجشٔبِظ

 franceoi اٌّىزجٟ اٌفشٔغٟ ئٌٝ اٌجشِغخ٘زٖ  ئٔشبء ٠ؼٛد اٌفعً فٟ   : PMB* نظاو     

lamarchand  ٚرزٌٛٝ ؽب١ٌب ششوخ  2002عٕخPMB SERVICE   ٖرط٠ٛش ٚص١بٔخ ٘ز

اٌّىزجخ  إلداسح٠ؼزجش ثّضبثخ ٔظبَ ِزىبًِ    Pmbفبْ   kohaاٌجشِغ١خ ػٍٝ غشاس ثشِغ١خ 

 APACHEاٌّشرجطجخ اٌٛاة ِضً :ِٛصع الؽزٛائٙب ػٍٝ وً اٌٛظبئف فعال ػٓ اٌزطج١مبد

 .اٌج١بٔبد ٌزغ١١ش لٛاػذ MY SGL ٌٚغخ  PMBاٌجشِغ١خ ٌغخ
1
    

                                             PMB :POUR MA BIBLIOTHEQUEثشٔبِظ  -  

   ٘ٛ ٔظبَ اٌٟ ؽش ِزىبًِ ٌؾٛعجخ اٌّىزجبد ِٚطبثك ٌّؼب١٠ش ِٚمب١٠ظ ِؼزّذح فٟ اٌّىزجخ 

         ٘ٛ ثشٔبِظ ٠ّىٓ رشى١ٍٗ ػٍٝ ػذح ٔظُ رشغ١ً    

    Windows. linux. MacOs.   اٌزط٠ٛش  ٚأدٚادz39.50 php/ MYSQL      

أٗ ِزؼذد اٌٍغبد  ئظبفخ٘ٛ ِصذس ِزبػ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ ؽغت اؽز١بعبد وً ِىزجخ ٚ  

.أخشٌٜغبد  ئظبفخ)فشٔغٟ، أغ١ٍضٞ، ػشثٟ( ٚ ٠ّىٓ 
2
  

 the virginia techlibraryظٙش ٘زا إٌظبَ ِٓ لجً فشع١ٕ١ب :  VTLS*نظاو    

system  َإٌظُ اٌشبئؼخ االعزخذاَ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح  1974ٚرُ اعزخذاِٗ ػب ِٓ ٛ٘ٚ

 .ٚعٛق إٌظبَ فٟ اعجب١ٔب،اعزشا١ٌب، اٌى٠ٛذ، ِب١ٌض٠ب، ٚع٠ٛغشا  األِش٠ى١خ

                                          ٠ٚز١ؼ  ٘زا إٌظبَ :                                                          

   .خبص ثبٌٍغبد أِشِٓ خالي اعزخذاَ ػذح ٌغبد ِخزٍفخ  -

                                                                                          .اعزخذاَ رغغ١ٍخ ِبسن -

اٌؼًّ ظّٓ ث١ئخ إٌٛافز ٠ٚطجك اٌّٛاصفبد اٌؼب١ٌّخ فٟ اعزشعبع ٚارصبالد ٠ٚؾمك ع١ّغ  -

                                                             . اٌزض٠ٚذ ٚاٌؾغض،وبإلػبسحٚظبئف اٌّىزجبد 

                                                             
 .78 .ص .المرجع السابق .تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة .وهٌبة، غرارمً  1
 .22 .ص. 2018 ،جامعة قسنطٌنة .مذكرة ماستر علم المكتبات و المعلوما ت .تطبٌق مشروع نظام متكامل لتسٌٌر المكتبات .كشرود ،زٌنة 2
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ٌٍزطج١ك فٟ اٌّىزجبد اٌصغ١شح  the micro vtls system عجخ إٌظبَ اٌّصغش ِٕٗ ِٕب -

 vtls أٔظّخاٌجؾش فٟ  ٚئِىب١ٔخاٌف١ٕخ  األعب١ٌتػٍٝ عالِخ  اإلثمبءٚرّزؼٗ ثّشٚٔخ وج١شح ِغ 

                                                                                                 .      اٌىج١شح

اٌزٞ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ ِٓ خالي ػذح  virtuelsع١ً عذ٠ذ ِٓ إٌظبَ ٚ٘ٛ ٔظبَ ئظٙبس -

 .ثشِغ١بد
1
    

اٌّغزٛدػبد اٌشل١ّخ ِفزٛؽخ اٌّصذس  إلداسح٘ٛ ؽضِخ ثشِغ١خ :     DSPACEنظاو *  

 أٚ األوبد٠ِّٟغزٛدػبد اٌٛصٛي اٌؾش ٌٕشش اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ  إلٔشبءرؾذ٠ذا رغزخذَ 

                     .اٌٛصبئك ئداسح ٚأٔظّخاٌّؾزٜٛ  ئداسح أٔظّخؽذ ِب ِغ  ئٌٝ   dspaceاٌّإعغبرٟ ، ٠زشبثٗ 

اٌشلّٟ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزخض٠ٓ ػٍٝ اٌّذٜ  األسش١ف إلداسح٠مذَ ِغّٛػخ خذِبد وٕظبَ 

ٚؽفع اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ وّب رشوض ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ ٌٍّغزخذ١ِٓ  ٚاإلربؽخاٌط٠ًٛ 

اعزخذاِب  األوضشاٌّؾزٜٛ وّب ٠ؼذ اٌخ١بس  إلداسح األدٚادإٌٙبئ١١ٓ ٚرٛفش ِغّٛػخ وبٍِخ ِٓ 

 ئٌٌٍّٝإعغبد االوبد١ِخ ٠ٚشعغ رٌه  digital repositoriesٌجٕبء اٌّغزٛدػبد اٌشل١ّخ 

 ئٔشبءاٌّغزف١ذ٠ٓ اٌّغزمج١ٍخ ٠ٚغبػذ اٌجشٔبِظ فٟ  اؽز١بعبدج١خ ١٘ىٍزٗ اٌمبثٍخ ٌزؼذ٠ً ٚرٍ

اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ ٠ٚزّزغ ثزٛافم١خ ػب١ٌخ ٌٍؼًّ ِغ ِؼظُ ٔظُ  أشىبيٚفٙشعخ ٚاعزشعبع وبفخ 

 .اٌزشغ١ً وّب ٠ٍزضَ اٌجشٔبِظ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١بٔبد اٌٛصف١خ
 2

  

ٔظبَ عشٜ رط٠ٛشٖ وجشٔبِظ ِفزٛػ اٌّصذس ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّىزجبد ِٚؼٙذ  ٘ٛ  

ذا ٚلذ ث  hpثّٕؾخ ِٓ ششوخ    hpثبوشدٚششوخ ١ٌ٘ٛذ  MITِبعبرشٛعزظ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب 

ٟٚ٘ ٔغخخ رؾًّ سلُ  2002ٔغخخ ٌٍؼبِخ ػبَ أٚي ٚلذ عشٜ ئصذاس 2000اٌّششٚع ػبَ

dspace 1.7.1٘زٖ اٌذساعخ ٟ٘ ٔغخخ ِٓ إٌظبَ ؽزٝ وزبثخ  ٚآخش dspace   اٌزٟ صذسد

                          :أعجبةٕبء ِغزٛدػبد سل١ّخ ٌؼذح إٌظُ ٌج أفع٠ًٚؼزجش ِٓ  2011ػبَ

                                             .                   open sourceٔظبَ ِفزٛػ اٌّصذس  -

 .اعزخذاَ فٟ ثٕبء ِغزٛدػبد سل١ّخ  أوضشٔظبَ  -

                                                             
 . 115 .ص .المرجع السابق .االلكترونٌة األرشفةنظم المعلومات المكتبٌة و  إدارة .العٌسً ،سمٌر جمال 1

2 https://youlem. Wordpress .com /09-03-2017/dspace/ p47. 
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                                                                                  .لبث١ٍخ اٌزشغ١ً اٌّزجبدٌخ -   

                                .)اٌٛصبئك ٚ اٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ (  ٌإلدخبيٌغخ دػُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  -

                                                      .إٌظبَ ٌّخزٍف اٌؾبعبد فٟ ػذح ِغبالدِٛاءِخ  -

                                                                          URLدػُ اٌشٚاثػ اٌّفزٛؽخ  -

                                                                                    .  Handleدػُ ٔظبَ  -

  .اٌؾغبثبد ئداسح -
1

                                                                                        

 :في انًكتباث انجايعيت  اآلنيتاننظى  أهًيت -5

فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش ٚرم١ٕٓ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رزُ داخً اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ  ا١ٌ٢خعبّ٘ذ إٌظُ   

٠ٍٟ : ِب ا١ٌ٢خِٚٓ اثشص اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ غجمذ ػ١ٍٙب إٌظُ 
2
  

                                                                     .عجخ ٌٍّمز١ٕبدٛاٌفٙبسط اٌّؾ ئػذاد - 

                                                                    .فٟ اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ اإلػبسحظجػ  -

  .اإلػبسحسثػ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌخبصخ ثٕظبَ  -

                                                                                   .ػ١ٍّبد اٌزض٠ٚذ أرّزخ -

  .ٚ اٌزغ١ٍُ اإلسعبعاٌزض٠ٚذ، اٌّطبٌجبد،  ٚأٚاِشاٌششاء  ئعشاءاد أرّزخ -

  .اٌذٚس٠بد ِٚزبثؼزٙب ظجػٔظبَ  أرّزخ -

                                                                              .اٌّؼبٌغخ اٌف١ٕخ االٌىزش١ٔٚخ  -  

                  .اٌغبس٠خ ٚاٌجش االٔزمبئٟ  اإلؽبغخخذِبد اٌّؼٍِٛبد : خذِخ ٔظبَ  أرّزخ -

  .لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ ٚ اٌشجىبد ئربؽخ -

   .الٔزشٔذ ثشاِظ شجىخ ا ئربؽخ -

                                                             
1
-9 .ص 2013.سورٌا: قسم المكتبات و المعلومات،سبتمبر.ذجا نموdspaceنظام : نظم بناء المستودعات الرقمٌة .اللطٌف قبانً عبد ،نسرٌن  

 https://journal cybrarians.org / index. Php option=com. 11-04-2019 :11:35متاح على:. 10-11
جامعة  .المكتبات الجامعية و دورها في تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية : مذكرة ماستر في عمم المكتبات .، عميمورسهام  2

 .98 .ص . 3103قسنطينة،
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  .االٌىزش١ٔٚخ  األٚػ١خثشاِظ رشغ١ً  ئربؽخ -

    .ِؼبٌغخ اٌىٍّبد ٚاٌج١بٔبد االٌىزش١ٔٚخ -

                                                                          انًبحث انثاني : نظاو انسنجاب  

  :تعريف نظاو انسنجاب -1

:) إٌظبَ اٌّم١ظ ٌزغ١١ش اٌّىزجبد( ٘ٛ ٔظبَ ِزىبًِ صُّ ِٓ لجً ِشوض  syngebاٌغٕغبة 

 أٔٛاػٙبٌزغ١١ش اٌّىزجبد ثّخزٍف  أداحٚ٘ٛ    ceristاٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ  اإلػالَفٟ  األثؾبس

لٛاػذ اٌّؼط١بد اٌجج١ٍٛغشاف١خ ٌٍىزت، اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ، اٌذٚس٠بد  ثأشبء٠ٚغّؼ  ٚأؽغبِٙب

                                                                                  اٌّٛؽذ ػٍٝ اٌخػ اٌّجبشش ا٢ٌٟاٌفٙشط  إلٔشبء أٌٚٝٚ ِمبالد اٌذٚس٠بد...اٌخ وخطٛح 

فٟ  ا٢ٌٟٚ٘ٛ  windows 95/99صٕبئٟ اٌٍغخ )ػشثٟ فشٔغٟ( ٠ؼًّ ٚفك غٕغبة ٘ٛ اٌ

 unicثغجت اعزخذاِٗ ٌزشو١جخ   normaliseصفخ اٌزم١١ظ ٌٍٕظبَ  ٚأػط١ذاٌضب١ٔخ اٌطجؼخ 

marc   ٟٕاٌؼب١ٌّخ اٌزٟ رؼuniversal -machine readable-cataloging . ئٌٝ ئظبفخ  

 ISBN international organization for international أخشٜاعزخذاِٗ ٌزشو١جبد 

standard book number
1

٘ٛ ػجبسح ػٓ ثشِغ١خ ٠ؼذ ٔظبَ اٌغٕغبة  أخشٕ٘بن رؼش٠ف   

 اٌىزت ٚ اٌذٚس٠بد أٔٛاعرغّؼ ثزغ١١ش ِخزٍف  SYNGEBىبٍِخ ِؼشٚفخ  ثبخزصبسِز

وّب ٠ّىٓ ِٓ رغ١١ش ٚاٌشعبئً ٚاٌّمبالد...اٌخ فبٌجشِغ١خ رىّٓ ِٓ اٌزغ١١ش اٌغش٠غ ٚاٌفؼبي 

عٛاء وبٔذ عبِؼ١خ،ػبِخ اٚ ٚغ١ٕخ فبٌٕغخخ  أٔٛاػٙباٌغٍغٍخ اٌٛصبئم١خ ٌٍّىزجبد ػٍٝ اخزالف 

اٌؾب١ٌخ ِزٛفشح ثٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاٌفشٔغ١خ ِزبؽخ فٟ لشص ِعغٛغ وّب أٙب ِصّّخ فٟ شىً 

 .ِمٕٓ 

  ٠ISBD.UNIMARKٛافك 
2

                    

                                                             
 .154 .ص.المرجع السابق.استخدام األنظمة اآللٌة بمكتبات أقسام الجامعة .بو كرزاز،كمال، عزال، عبد الرزاق 1
 210 .ص .2014،جامعة قسنطٌنة .اطروحة دكتوراه فً علم المكتبات والمعلومات .مشارٌع المكتبات الرقمٌة الجزائرٌة .لة، خدٌجةبوخا 2
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                                                                 :يكىناث نظاو انسنجاب  -2             

ِخزٍف ٚؽذاد إٌظبَ ػٓ غش٠ك ٔبفزح رغغ١ً اٌذخٛي ٚاٌزٟ رظٙش ثّغشد  ئ٠ٌٝزُ اٌذخٛي 

 .اٌزٕف١ز وّب ٘ٛ ِٛظؼ أ٠مٛٔخإٌمش ػٍٝ 

 

 : ٔبفزح رغغ١ً اٌذخٛي 01اٌشىً 

ٟ٘ لجً اٌطٍج١خ ٚ اٌطٍج١بد )ثبٌٕغجخ ٌٍىزت ٚ اٌٛصبئك  ألغبَٚؽذح اٌزض٠ٚذ: ٚرزىْٛ ِٓ ػذح  -

ثبٌٕغجخ ٌٍّٕشٛساد اٌّزغٍغٍخ (االعزالِبد ، االلزشاؽبد، اٌغّؼ١خ اٌجصش٠خ( االشزشاوبد)

، رغ١١ش ا١ٌّضا١ٔخ، عغً اٌغشد، وّب ٘ٛ ِٛظؼ فٟ اإل٠ذاعاٌفبرٛساد، اال٘ذاءاد، اٌزجبدي، 

 .سح اٌصٛ

 

 : ٔبفزح ٚؽذح اٌزض٠ٚذ02اٌشىً 

الغبَ ٟٚ٘ : اٌجؾش، ثطبلخ عذ٠ذح، رؾص١ً اٌج١بٔبد، 4ٚؽذح اٌفٙشعخ : ٚرؾزٛٞ ػٍٝ  -2

ثّغشد رشغ١ً ٚؽذح اٌفٙشعخ رغزؼشض ٌٕب صفؾخ سئ١غ١خ ِجبششح ؛اٌمغُ اٌخبص  اإلداسح

ٛي اٌجطبلخ ثبٌجؾش ٠ٚزعّٓ اٌمغُ ثطبلخ ػذح صٚا٠ب رظُ وبفخ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثؾم
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 ثبٌفٙشعخ رذٚة )ن(اٌخبصخ ثبٌىزت اٌؾمٛي ػٍٝ اٌزم١ٕٓ رذٚة خبص ئٔشبء اٌجج١ٍٛغشاف١خ صُ

رذٚة)د(اٌخبصخ ثبٌذٚس٠بد ٚإٌّشٛساد اٌّزغٍغٍخ ٚ رذٚة )َ ع ن (ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاد غ١ش 

اٌؾمٛي ػٍٝ اٌزم١ٕٓ رذٚة اٌخبص ثبٌفٙشعخ رذٚة )ن(اٌخبصخ ثبٌىزت  ئٔشبءصُ  اٌىزت

)د(اٌخبصخ ثبٌذٚس٠بد ٚإٌّشٛساد اٌّزغٍغٍخ ٚ رذٚة )َ ع ن (ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاد غ١ش رذٚة

رّضً ِخزٍف ِخزٍف اٌمٛائُ اٌّزمذِخ ِٓ لجً إٌظبَ  ئعشاءػٍٝ  اإلداسحاٌىزت ٠ٚؾزٛٞ لغُ 

، ٚظبئف اٌّإٌف١ٓ، اٌشٙبداد، ، اٌٍغبد، اٌجٍذاْ، اٌزٛارشاألٚػ١خاٌٛصبئك،  أٔٛاع)

 .(ٚف١ّب ٠ٍٟ اٌٛاعٙخ اٌشئ١غ١خ ٌٛؽذح اٌفٙشعخ  االخزصبصبد ٚ اٌّٛاظ١غ

 

 

 : اٌٛاعٙخ اٌشئ١غ١خ ٌٛؽذح اٌفٙشعخ 03اٌشىً                             

ٟ٘  ئّٔب ئعٕبدٞ٘زٖ اٌٛؽذح ١ٌغذ ػجبسح ػٓ ٍِف  أْ ئٌٝ: ٔش١ش  اإلعٕبدٚؽذح لٛائُ  -3  

:اٌّذاخً،  ألغبَ 5رغّؼ ٌٕب ثعجػ ٚ رٛؽ١ذ اٌّذاخً ٚرزىْٛ ٘زٖ اٌٛؽذح ِٓ  لبئّخ اعٕبد٠خ

 .إٌبشش٠ٓ، اٌغالعً، اٌغالعً اٌفشػ١خ، اٌزص١ٕف
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 اإلعٕبد: ٚاعٙخ ٚؽذح لٛائُ  04 اٌشىً                                 

ث١ٓ اٌّىزجبد، اٌزمبس٠ش،  اإلػبسحإٌغخ، ٟ٘: اٌمشاءح،  ألغبَ 5: ٚرزىْٛ ِٓ اإلػبسحٚؽذح  -4

 .أخشٜفشػ١خ  ألغبَػٍٝ  األلغبَ٘زٖ وّب ٠ؾزٛٞ وً لغُ ِٓ  اإلداسح

: ٠زُ رغ١١ش اٌّغزخذ١ِٓ ِٓ غشف ِذ٠ش إٌظبَ ٚرٌه ِٓ خالي ٚؽذح  اإلداسحٚؽذح  -5

            اإلػبسحِخزٍف اٌٛؽذاد : اٌزض٠ٚذ، اٌفٙشعخ ٚ  ئٌٝوّب أٗ ٠ّٕؼ ٌىً ِغزخذَ اٌذخٛي  اإلداسح

 .ٚ اٌّؼب١٠ش اإلؽصبءاد: اٌّغزخذَ، اٌفٙشط اٌّشزشن،  ألغبَ 4ِٓ  اإلداسحٚرزىْٛ ٚؽذح 

.اٌجؾش فٟ فٙشط اٌّىزجخ ثاعشاءٚؽذح اٌجؾش :رغّؼ ٘زٖ اٌٛؽذح ٌٍمشاء  -6
1
   

 :إنيهيهاو نظاو انسنجاب وكيفيت انذخىل  -3  

رغ١١ش  ئٌٝ ثبإلظبفخ اإلثذاعاال٘ذاءاد، اٌزجبدي، اٌّمز١ٕبد : اٌطٍج١بد، االشزشاوبد،  ئداسح -

  .ا١ٌّضا١ٔخ 

 .اٌغشد ٚٔشش اٌغٕخ اٌزطٛساد ئداسح -

  .فٙشعخ راد ِغز٠ٛبد أٚاٌٛصبئك ؛فٙشعخ ثغ١طخ  أٔٛاعفٙشعخ ٌىً  -

   .االشزشاوبد أسلبَِٚزبثؼخ اٌذٚس٠بد ٚرغغ١ً  ئداسح -

اٌفشػ١خ اٌّفزبؽ١خ، اٌّإٌف١ٓ، إٌبشش٠ٓ، اٌغالعً لٛائُ اٌعجػ ٚاٌّشاعؼخ :اٌىٍّبد  ئداسح -

  .ٚاٌزص١ٕف

                                                             
 .45.ص.مذكرة ماستر فً علم المكتبات والمعلومات .تسهٌل الوصول الى الرصٌد الوثائقًعبادة راضٌة دور نظام السنجاب الطبعة االخٌرة فً .غرمول،مفٌدة 1
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ػٓ  ئؽصبئ١بد ئٌٝ ثبإلظبفخٔشش وً ِٓ اٌفٙشط اٌزؾ١ٍٍٟ ٚ اٌفٙشط اٌٛصفٟ  ئِىب١ٔخ -

 .اإلػبسحػ١ٍّخ اٌزض٠ٚذ ٚ 

 .ث١ٓ اٌّىزجبد اإلػبسح ئٌٝ ثبإلظبفخٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ  اإلػبسح ئداسح -
1

 

اٌجؾش ِزؼذد اٌّؼب١٠ش ػٓ غش٠ك وٍّخ اٌؼٕٛاْ، اٌّإٌف، سؤٚط اٌّٛظٛػبد، سدِه،  -

 اٌش١فشح...اٌخ 

 ، opacثؾش ثغ١ػ ٚثؾش ِزمذَ ٚػشض اٌجطبلبد ٚفك صالصخ ِؼب١٠ش: ػبَ، سدِه، -

 . ٚٚاعٙخ اٌجؾش

                                                                                 .اٌفٙبسط اٌّشزشوخ ئٔشبء -

  .ػشثٟ( -ٚاعٙخ ِضدٚعخ اٌٍغخ )فشٔغٟ -

 .شجىٟ صثْٛ/ ِٛصع   أٚاالعزؼّبي  أؽبدٞٔغخخ عٙبص  -

.دخٛي ِؾّٟ وٍّخ اٌّشٚس -
2

 

 :نظاو انسنجاب  إنىكيفيت انذخىل 

( ٚ٘زا اإلػبسح)اٌزض٠ٚذ، اٌفٙشعخ، ٠مَٛ ٔظبَ اٌغٕغبة ثزغ١١ش اٌّٙبَ اٌشئ١غ١خ ٌٍّىزجخ 

ٚغ١ٕخ ٚؽزٝ ِىزجخ ػبِخ ٚف١ّب ٠ٍٟ اٌٛاعٙخ  أٚاٌّىزجبد عٛاء وبٔذ عبِؼ١خ  أٔٛاعثبخزالف 

 .اٌشئ١غ١خ ٌٕظبَ اٌغٕغبة 

                                                             
 5. 4 .ص.ص SYNJEB :CERIST  ،2008دلٌل استخدام النظام المقنن لتسٌٌر المكتبات   1
 .فً علم المكتبات و المعلوماتمذكرة ماستر .النظم االلٌة الحدٌثة ودورها فً تطوٌر خدمات المكتبات الجامعٌة .تمنوش،زهرة،خٌال،فاطمة 2

 .82 .ص 2018جامعة مستغانم، 
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 .:اٌٛاعٙخ اٌشئ١غ١خ ٌٕظبَ اٌغٕغبة 05 اٌشىً                                     

رغغ١ً ِخزٍف ٚؽذاد ٔظبَ اٌغٕغبة ػٓ غش٠ك ٔبفزح  ئٌٝاٌٌٛٛط  أٚؽ١ش ٠زُ اٌذخٛي   

 اٌزٕف١ز اٌّٛظؾخ فٟ اٌصٛسح اٌزب١ٌخ أ٠مٛٔخثّغشد إٌمش ػٍٝ  اٌذخٛي

  

وٍّخ  ئدخبيٚ٘زا ثؼذ  أػالٖثؼذ٘ب رظٙش ٌٕب اٌصفؾخ اٌخبصخ ثٕظبَ اٌغٕغبة اٌّج١ٕخ         

  ARاٌخبصخ ثبٌٕظبَ ِغ رؾذ٠ذ ٌغخ اٌذخٛي ثبٌٕغجخ ٌٍؼشث١خٚاعُ اٌّغزؼًّ اٌّشٚس 

ٚاٌفشٔغ١خ
1
.FR     

 

 

                                                             
 .5 .ص .المرجع السابق  ..SYNJEBدلٌل استخدام النظام المقنن لتسٌٌر المكتبات  1

: ٔبفزح رغغ١ً اٌذخٛي 06اٌشىً   
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    : وظائف نظاو انسنجاب  -4 

   .اٌزؼش٠ف ثمٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼٕبصش اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌّطٍٛثخ-  

     .لٛاػذ ث١بٔبد فشد٠خ ٚصب٠ٛٔخ  ئٔشبء ئِىب١ٔخ-

 .رغغ١الد عذ٠ذح فٟ لبػذح اٌج١بٔبد اٌّؼطبح  ئدخبي -

    .اٌزؼذ٠ً فٟ لبػذح اٌج١بٔبد ٚوزا اٌزؾذ٠ش  ئِىب١ٔخ -

  .ص١بٔخ اٌمبػذح ٚؽفظٙب ٚرىش١فٙب ئِىب١ٔخ -

 .ثؾش أزمبئٟ ػٓ غش٠ك اٌؼ١ٍّبد اٌج١ٌٛب١ٔخ ئعشاء ئِىب١ٔخ -
1   

 .ِزطٛسحاعزشعبع اٌزغغ١الد ثٛاعطخ ِؾز٠ٛبرٙب ِٓ خالي ٌغخ ثؾش  -

عٛاء ثبٌشلُ االعزذالٌٟ، اٌؼٕٛاْ، اٌّإٌف، عٕخ رغٍغً  ثأٞفشص اٌزغغ١الد  -

  2.اٌشلُ اٌذٌٟٚ اٌّٛؽذ ٌٍىزبة أٚإٌشش 

                                                                          ايجابياث وسهبياث نظاو انسنجاب  -5

 :: ايجابياثأوال

 .ثفعً اٌفبسح ٌٚٛؽخ االخز١بس عًٙ االعزؼّبي -

   . ١٘UNIMARCىً ث١بٔبد ِمٕٓ ٚفك رشو١جخ  -

  .٠غّؼ ثزجبدي اٌّؼٍِٛبد  -

اٌّؼٍِٛبد فٟٙ  ئدخبيػذ٠ذ اٌٍٛائؼ  أ١٘ٚىٍخ اٌمبػذح  ئٌٝال ٠ؾزبط اٌّغزؼًّ  -

 .ِٓ لجً ِعجٛغخ

                                                             
 .ص .المرجع السابق .تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة .وهٌبة، غرارمً  1
 95 .ص.المرجع السابق  .تطوٌر خدمات المكتبات الجامعٌةالنظم اآللٌة الحدٌثة ودورها فً  .تمنوش،زهرة،خٌال،فاطمة 2
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  .ٚٔمً اٌج١بٔبد ٚئٌغبءٚرؼذ٠ً ٚرؾص١ً  ثادخبي٠غّؼ  -

  .ِزؼذدح اٌّغز٠ٛبد٠غّؼ ثبٌفٙشعخ  -

اٌفٙبسط ِٓ خالي غش٠مز١ٓ ٌٍجؾش وّب ٠غّؼ ثبظٙبس اٌّؼٍِٛبد  ئٌٝاٌٛصٛي  -

                      ISBD. UNIMARC. DETAILLE أشىبيٚفك صالصخ 

                .ص١بغخ اٌمٛائُ اٌّغزؼٍّخ فٟ ٘زا إٌظبَ  ئِىب١ٔخ -

   .اٌشجىخ ٚوزا ٚظغ اٌفٙبسط ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ  ئغبساٌؼًّ فٟ  ئِىب١ٔخ - 

  .ٚظغ فٙبسط ِزخصصخ  ئِىب١ٔخ -

  .ِخزٍفخ   أٚػ١خ٠إِٓ اٌّؼط١بد ٠ٚغّؼ ثؾفع اٌمبػذح ػٍٝ  -

                                     1.وً اٌغالعً اٌٛصبئم١خ ثفعً اٌجشاِظ ثزأ١ٌف٠غّؼ  -

 :ثانيا : سهبياث 

  .ثبئٟ   األٌففٟ اٌزشر١ت  األص١ٍخٚاٌالَ غ١ش  األٌف ئّ٘بيػذَ  -

   .اٌّإٌف١ٓ اٌضب١٠ٛٔٓ ثأعّبءٚػذَ ٚعٛد وشبف  اإلؽبالدغ١بة  -

 .ثطبلبد ِؼ١ٕخ ػٕذ غجغ اٌفٙشط اخز١بسال ٠ّىٓ  -

                                                        .٠ّىٓ اٌزؼذ٠ً فٟ اٌفٙشط اٌّطجٛعال  -

ِبػذا وشبف اٌّإٌف١ٓ، وشبف اٌؼٕب٠ٚٓ ٚوشبف اٌىٍّبد  أخشٜوشبفبد  ثأشبء٠غّؼ  ال -

 2.اٌذاٌخ

 

                                                             
 .75 .ص .المرجع السابق .تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة .وهٌبة، غرارمً  1

 
 .75.ص .المرجع السابق .تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة .وهٌبة، غرارمً   2
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 1.ٔغخخ ثبٌغخ االٔغ١ٍض٠خ أٚ الٔؼذاَ ٚاعٙخ  ػذَ ِغب٠شرٗ ٌٍزطٛساد اٌؾب١ٌخ -

ػذَ رٛفش  ئٌٝ ئظبفخاٌّخطٛغبد  أٚ األسش١فال ٠صٍؼ رطج١مٗ فٟ ِشاوض  -

ؽٛي رغغ١الد اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌزٟ رُ  اإلؽصبئ١خاالؽزفبظ ثبٌج١بٔبد  ئِىب١ٔخإٌظبَ ثال 

          2.ؽزفٙب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                      .54 .ص .المرجع السابق.فً تسهٌل الوصول الى الرصٌد الوثائقًعبادة راضٌة دور نظام السنجاب الطبعة االخٌرة .غرمول،مفٌدة  1
 .85.ص.المرجع السابق  .النظم اآللٌة الحدٌثة ودورها فً تطوٌر خدمات المكتبات الجامعٌة .تمنوش،زهرة،خٌال،فاطمة  2
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 :خالصت  

ٚ خذِبد اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٟ٘ ػاللخ  ا١ٌ٢خ األٔظّخاٌؼاللخ اٌزٟ رشثػ  أ٠ّْىٕٕب اٌمٛي   

اٌّؼشٚف ثبٌغٕغبة ٌزغ١١ش اٌشص١ذ اٌٛصبئمٟ اٌّٛعٛد  ا٢ٌٟرىب١ٍِخ فزطج١ك ٚاعزخذاَ إٌظبَ 

فٟ اٌّىزجخ ٚ االسرمبء ثّغزٜٛ خذِبد سال١خ ٚرٌه ِٓ خالي لذسارٙب ػٍٝ رٕظ١ُ ٚ ِؼبٌغخ 

ػ١ٍٙب ِٓ غشف اٌّغزف١ذ اٌزٞ  اإلغالعِخزٍف ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌغٌٙٛخ ٚ اٌغشػخ فٟ 

 ذِخ ِٓ غشف اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٚرٛف١شفٟ اعزضّبس ٘زٖ اٌخذِبد اٌّم األعبع٠ٟؼزجش اٌؼٕصش 
   .يتكبد عناء الجهد و الوقت أنله حاجياته المعموماتية بسرعة و دقة دون 
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                                                                                              :تمهيد

تناولنا في الجانب الميداني دراسة لعينة من المبحوثين بمكتبة كلية العلوم االقتصادية 

، أولى) العينة الممثلة في طالب المستوى ليسانس  أفرادوالتجارة وعلوم التسيير بحيث تمثل 

فرد قمنا بتوزيع  06مكونة من وزعت االستمارة ( ، ثانية  أولى)و ماستر ( ثانية، ثالثة 

 . 06ترجعنا واس 066

 :والتجارة و التسيير االقتصاديةالتعريف بمكتبة كلية العلوم 

هي مؤسسة خدماتية ومعلوماتية ناشطة تخدم فئة معينة من المجتمع والتي تتمثل في 

كادميين من داخل وخارج الوالية ومختلف الباحثين األ األساتذةطلبة التسيير واالقتصاد و 

مع كلية الحقوق والعلوم االقتصادية و التجارية وعلوم  4662انشات هذه المكتبة سنة 

 وأصبحت 4604-4600التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم انفصلت سنة 

المكتبة  إلىتعرف بمكتبة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ثم نقلت 

  .4602الجديدة كلية العلوم االجتماعية التي فتحت سنة 

، يوجد بالمكتبة خمس قاعات األولفي الطابق متر مربع  266تتربع على مساحة 

لمطالعة الداخلية ، مخزن الكتب ، قاعة ا باألساتذةقاعة المطالعة ، قاعة خاصة : هي

  .قاعة الجرد و المعالجةو 
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خدمة التوجيه، خدمة االستقبال  :أهمهاتقدم المكتبة مجموعة من الخدمات 

و خدمة االقتناء ومعالجة الوثائق  اإلعارة، خدمة البحث الببليوغرافي، خدمة والمعلومات

ث بالمكتبات الجامعية مستوى ملحق بح 0:كاآلتيموظف موزعين  00حيث تحتوي على

   .عون تقني بالمكتبة 5 ،أولملحق بحث بالمكتبات الجامعية مستوى  3 ،ثاني

قتصادية والتجارية وعلوم لية العلوم االيقدر الرصيد الوثائقي بمكتبة ك :رصيد المكتبة

  .وثيقة ألف 30حوالي  التسيير

مجموعة من  إلىوجه تحتاج  أكمللكي تؤدي المكتبة خدماتها على :التجهيزات   

الحواسيب، : التجهيزات الواجب توفرها حيث تحتوي مكتبة كلية العلوم االقتصادية على 

  .الكراسي و الطاوالت إلى إضافةالطابعات، جهاز سكانير 

المكتبة حيث تمتاز مكتبة  إلىيلعب المبنى دورا مهما في جذب المترددين : مبنى المكتبة 

والتجارية و علوم التسيير بمبنى ملفت لالنتباه لكن يبعد نوعا ما عن  االقتصاديةكلية العلوم 

   .الدراسة أقساممقر 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  لدى مكتبة كلية العلوم: علومات حول المؤسسة م

طلبة اتصال و التواصل بالمكتبة عبر  أو أساتذةبعض المعلومات تعطى للمترددين سواء 

                                                           .Mosta. dz. www. univالموقع االلكتروني 
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كانت مالحظتنا مباشرة مع المشاركة في النشاط حيث اقتصرت على مراقبة : مالحظة 

الطلبة وكيف يتعاملون مع النظام المعمول به في مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 1وعلوم التسيير بوالية مستغانم 

 :تحليل نتائج الدراسة الميدانية

 :مات في تحسين خدمات المكتبات الجامعيةساهمت تكنولوجيا المعلو:المحور األول 

ماذا تعني لك تكنولوجيا المعلومات في .المالحظ على نتائج الجدول الخاص بالتساؤل  -10

 المكتبات الجامعية؟

 يوضح تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية( 10)الجدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 الحواسب 01 %14

 شبكة االنترنت 11 %24

 وسائل االتصال 01 %19

 البرمجيات 11 11%

 قواعد البيانات 01 %17

 المجموع 41 % 011

 

 

                                                           
1
 .01:01على الساعة  1102ماي 01مقابلة يوم .محافظ مكتبة العلوم االقتصادية.بن خطاب محمد مهدي  
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 .يوضح تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية  : 11الشكل رقم          

أن المبحوثين كانت إجاباتهم بنسب متفاوتة بين متغير الطلبة في مختلف المستويات 

لتليها شبكة  %11االحتماالت بداية من البرمجيات التي أكدوا على أهميتها في المكتبة بنسبة 

وهذا ليبين لكون مختلف المبحوثين  يلجأ ون  الستخدامها وهذا شيء مفروغ 24 %االنترنت

حيث تتمثل في الهواتف الذكية واللوحات % 02منه أما عن وسائل االتصال كانت بنسبة 

حيث تتمثل في قاعدة بيانات % 17 مختلف أنواعها لتليها قواعد البيانات بنسبةاإللكترونية ب

خاص بالمذكرات التخرج كل من الليسانس وماستر وحتى دكتور كما كان نصيب الحواسب 

وضرورة تطبيق السنجاب في .ألن المبحوثين ال يولون أهمية كبرى للحواسيب %01بنسبة 

رغم من أن دون الحواسب ال يمكننا تثبيت  هده التطبيقات الحواسب ال يكون له فعالية على ال

 .وبالتالي ال تستطيع اإلطالع على الرصيد الوثائقي 

هل استخدام تكنولوجيا .تظهر لنا النتائج المبين في الجدول والخاص السؤال التالي  -11

 المعلومات في المكتبات الجامعية تكون من خالل ؟

 

 

 الحواسب
14% 

 شبكة االنترنت
24% 

 وسائل االتصال
19% 

 البرمجيات
26% 

 قواعد البيانات
17% 

 االحتماالت
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 .دام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية يوضح استخ( 11)الجدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

إدخال الحواسيب على نظام  11 00%

 المكتبة

 توفير فهارس إلكترونية 11 00%

إتاحة المعلومات على  01 %16

 الفهارس المباشر

تشكيل رصيد وثائقي  01 %18

 إلكتروني

 المجموع 84 %100

 

 

 .                  الجامعية  يوضح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات :  18الشكل             

عبر المبحوثين من خالل النتائج متحصل عليها أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

المكتبات الجامعية تكون من خالل إدخال الحواسيب على نظام المكتبة وتوازيها من جهة 

وهذا من أجل وصول إلى %00ى توفير فهارس إلكترونية  بنسبة كل واحدة منهم أخر

إدخال الحواسيب على 
 نظام المكتبة 

33% 

 توفير فهارس إلكترونية
33% 

إتاحة المعلومات على 
 الفهارس المباشر 

16% 

تشكيل رصيد 
 وثائقي إلكتروني

18% 

 االحتماالت



 التطبيقي الفصل
 

~ 69 ~ 
 

هذه العملية  %18الرصيد الوثائقي بكل سهولة، لتليها تشكيل رصيد وثائقي إلكتروني بنسبة 

تحتاج إلى مواد بشرية ومادية إضافتا تقنيات حديثة لتسيير الرصيد الوثائقي إلكترونيا،أما 

حيث تكون هناك 16% ومات على فهارس المباشر كانت نسبة بفما يخص إتاحة المعل

 .سرعة كبيرة في وصول إلى الوثيقة وتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من  المبحوثين 

هل تتوفر مكتبتكم على وسائل تكنولوجية :تبين نتائج الجدول متعلقة بالتساؤل تالي  -10

 للبحث؟

وم االقتصادية و التجارية  على وسائل ما مدى توفير مكتبة العل( 10)الجدول رقم 

 .التكنولوجية للبحث

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 41 21%

 ال 1 %10

 المجموع 11 %100
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 . يوضح توفير مكتبة على وسائل تكنولوجية للبحث :  14الشكل رقم                   

أكدوا المبحوثين على أن مكتبتهم تتوفر على وسائل تكنولوجية للبحث ،كما كانت إجاباتهم  

حيث تتمثل في كل من حواسيب ونظام سنجاب الذي يتم من خالله  %21بنسبة  –بنعم  -

ربما هذه  % 01عملية البحث عن الوثيقة مراد إطالع عليها ،وكانت اإلجابة ب ال بنسبة 

 .أو عدم استخدامها كليا.هذه وسائل متواجد في المكتبة الفئة ال تتعامل مع

أما ما يتعلق بسؤال المفتوح حول إذا كانت مكتبتكم تتوفر على وسائل تكنولوجية -11

تضاربت اإلجابات بين وسائل مختلفة في المكتبة لعمليات البحث فمنها من أجاب  .للبحث

يبدوا من كل هذا أن هؤالء بأجهزة حواسب  وشبكة االنترنت ونظام سنجاب ،وعليه 

المبحوثين  ال دراية  لهم بعمليات البحث وتقنياته في مجال المكتبة ، ومن خالل الفهارس 

 .اآللية والتي تشتغل بأنظمة وبرمجيات مثل السنجاب ، وهذا من أجل تسهيل عمليات البحث

ت في المكتبات هل ممارسات تكنولوجيا المعلوما:كانت نتائج  إجابات على سؤال  تالي -14

 .لجامعية تلبي احتياجاتك البحثيةا

 

 نعم 
90% 

 ال
10% 

 االحتماالت
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يبين ممارسات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية تلبي ( 14)الجدول رقم 

 .احتياجاتك البحثية 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 بشكل كلي 04 01%

 بشكل جزئي 11 81%

 المجموع 11 011%

 

 

يوضح ممارسات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  الجامعية  تلبي احتياجاتك :  12الشكل 

 .البحثية 

من خالل نتائج موضحة في الجدول نالحظ أن ممارسات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات 

وهذا راجع  % 81الجامعية تلبي احتياجات البحثية حيث كانت إجابة بشكل جزئي بنسبة 

حيث يرون  %01تكنولوجيا المعلومات أما بشكل كلي كانت نسبة ب إلى  نقص في تطبيقات

 .أن تكنولوجيا هي عبارة عن شبكة العنكبوتية  التي توفرها المكتبة

 بشكل كلي      
30% 

بشكل جزئي       
70% 

 االحتماالت
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فعالية نظام السنجاب بمكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية ساهمت في :المحور الثاني 

 .تنمية مقتنيات والرصيد الوثائقي

هل لديكم دراية باستخدام المكتبة نظام :بات على سؤال مبين كتالي كانت معظم اإلجا -11

 اسمه السنجاب لعملية البحث؟ 

 

 .يعطنا نتائج متعلق باستخدام المكتبة نظام اسمه سنجاب لعملية البحث( 11)جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 41 %78

 ال 4 % 00

 المجموع 11 % 011

 

 

بة نظام اسمه يوضح نتائج ما مدي دراية المبحوثين عن باستخدام المكت :  01الشكل رقم 

 .سنجاب لعملية البحث

 نعم 
87% 

 ال
13% 

 االحتماالت
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نالحظ من خالل نتائج متعلقة بما مدى دراية المبحوثين  باستخدام المكتبة نظام اسمه 

م وهذا راجع لتعامله 87 %بنسبة' بنعم' كانت أغلب اإلجاباتسنجاب لعملية البحث، حيث 

فنسبتها ' ال'مع نظام من حصول على المادة العلمية  مرغوب فيها،أما إجابات التي كانت ب

 .ألنهم يتعاملون معه بطريقة عفوية ال يعلمون ما اسمه% 00تقدر ب  

هل تعتقد أن نظام : تكمل نتائج متاحة على الجدول من طرف سؤال مبين كتالي -18

 الوثائقي؟سنجاب على مستوي مكتبتكم يغطي الرصيد 

يبرز لنتائج مرتبطة بنظام سنجاب على مستوي مكتبتكم يغطي الرصيد ( 18)جدول رقم 

 .الوثائقي

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 11 81%

 ال 01 11%

 ال يوجد إجابة 1 01%

 المجموع 11 011%
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يبين نتائج اعتقاد نظام السنجاب على مستوى مكتبتكم يغطي الرصيد  :  00الشكل رقم 

 .الوثائقي

يوضح جدول مبين أعاله نتائج اعتقاد نظام سنجاب على مستوى مكتبتكم يغطي الرصيد 

ألن %81وكانت بنسبة  ' نعم'ل إجابة بالوثائقي وحيث أكدوا المبحوثين على ذلك من خال

حيث كانت بنسبة ' ال'ثائق متواجد في المكتبة ،أما إجابة بهذا النظام يسترجع لهم جميع الو

وهذا راجع لوجود التباس في عملية البحث  ومنه ال يمكننا استرجاع الوثيقة ،أما  11%

هذا يكون عند عملية البحث  %01فأخذة النسبة المتبقية وهي ' ال توجد إجابة'إجابات التي 

 .بكلمات ال عالقة لها مع موضوع الوثيقة و يحدث بما يسمي بضجيج الوثائقي 

هل نظام السنجاب يساعدك :الحظنا من خالل أرقام النتائج مبين من سؤال متمثل  -14

 للوصول إلى الرصيد الوثائقي؟

 

 

 

 

 نعم 
70% 

 ال
20% 

 ال يوجد إجابة 
10% 

 االحتماالت
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السنجاب يساعدك للوصول إلى يوضح لنا نتائج إجابات المبحوثين ،نظام ( 14)جدول 

 .الرصيد الوثائقي

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 41 48%

 ال 11 11%

 ال توجد إجابة 4 00%

 المجموع 11 011%

 

 

 .يوضح نظام السنجاب يساعدك للوصول إلى الرصيد الوثائقي:  01الشكل رقم          

نالحظ نتائج مبين في جدول أعاله وعليه إجابات المبحوثين ، أن نظام السنجاب  يساعدك 

وهذا يعود إلى 87%بنسبة' بنعم 'للوصول إلى الرصيد الوثائقي، حيث كانت اإلجابة 

استعماالت متكرر للبحث  من طرف المبحوثين حيث يكون للبحث بالكلمات المفتاحية أو 

قد يكون من طرف %00كانت نسبة ب  '  ال يوجد إجابة ' الواصفات،من ناحية أخرى

المبحوثين سنة أولى ليسانس أن هذا نظام جديد بالنسبة إليهم وال يعلون كيفية التعامل معه، 

 نعم 
87% 

 ال
0% 

 ال توجد إجابة 
13% 

 االحتماالت
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أن لوال يمكنهم التعامل مع نظام في للوصول إلى الرصيد فهناك %11فتقدر ب' ال'إجابة  أما

 .مكتبة من يساعدهم على  ذلك من ظرف موظفين في ال

باسترجاع  الل نظام السنجاب تقوممن خ: ج معبر عن سؤال تالي متعلق تتواجد نتائ -12

 مصادر و الوثائق لمعلوماتك من الرصيد الوثائقي عن طريق؟

يحمل إجابات المبحوثين ،نظام سنجاب يقوم باسترجاع مصادر والوثائق ( 12)جدول رقم 

 .لمعلوماتك من الرصيد الوثائقي عن طريق

 االحتماالت التكرارات لنسبة المئويةا

 العنوان 14 08%

 الموضوع 10 00%

 المؤلف 18 11%

 الكلمات المفتاحية 11 11%

 المجموع 11 011%
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يوضح أن نظام سنجاب يقوم باسترجاع المصادر والوثائق لمعلوماتك من  :  00الشكل رقم 

 (الموضوع،المؤلف،الكلمات المفتاحيةالعنوان ،)الرصيد الوثائقي عن طريق

تظهر النتائج في الجدول أعاله ومعبر عن استرجاع نظام السنجاب  للمصادر والوثائق 

حيث تضاربت إجابات المبحوثين،على أن عملية البحث عن .لمعلوماتك من الرصيد الوثائقي

ثائق مطلوب في استرجاع الوة أن هناك دق% 08العنوان بنسبة   الوثائق تكون من خالل

لتدقيق في عملية البحث عن الوثيقة   %26ودقيقة،لتليها مباشرة الكلمات المفتاحية بنسبة 

التي تحمل في طياتها الموضوع مطلوب ومعبر عليه بالكلمات الدالة،أما المؤلف فكانت 

ال ربما يكون للمؤلف اتجاه خاص به في عملية  %24نسبة إجابات المبحوثين فقدرة ب

موضوع معين،أما استرجاع للمصادر الوثائقية من خالل الموضوع كانت بنسبة  الكتاب في

ألن هناك وثائق قد تحمل الموضوع و ألكن المحتوي شيء أخر وقد يكون هناك  %13

عنصر أو عنصرين عن الموضوع ،وهكذا كانت عملية استرجاع الرصيد الوثائقي من 

 .طرف المبحوثين

 

 

 العنوان
37% 

 الموضوع
13% 

 المؤلف
24% 

 الكلمات المفتاحية
26% 

 االحتماالت
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 هل نظام السنجاب له إطالع عليه من خالل؟:متمثل في تبرز لنا النتائج السؤال -01

 .يوضح نتائج نظام السنجاب له إطالع من خالل( 01)جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 النص الكامل 04 %30

 الوصفة البيبليوغرافية 11 %37

 ال توجد إجابة 11 %33

 المجموع 11 011%

 

 

 .يوضح نظام السنجاب  له إطالع عليه من خالل :  01الشكل رقم                

من خالل مالحظتنا للجدول مبين أعاله أن نظام السنجاب يتم إطالع عليه من خالل الوصفة 

أنهم عند البحث بها يمكنهم إطالع على رصيد وثائقي متواجد 37% البيبليواغرافية بنسبة 

ا يدل على أن المبحوثين ال يعرفون الدقة في وهذ %00بها أما ال توجد إجابة فقدرت ب

عملية البحث البيبليوغرافي عند إطالع على الرصيد فلهذا لم يكن لهم أراء ،ولكن اإلطالع 

 النص الكامل 
30% 

 الوصفة البيبليوغرافية
37% 

 ال توجد إجابة
33% 

 االحتماالت
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وال كنه هذا يطلع من خالله على بعض الرصيد   %01بالنص الكامل فكانت بنسبة 

 .الوثائقي

هل توجد :عن السؤال تالي تكمل نتائج جدول متحصل عليها من طرف المبحوثين  -00

 .صعوبة في استخدام نظام السنجاب

 . فيما تكمن صعوبة استخدام نظام السنجاب( 00)جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 04 01%

 ال 01 %57

 ال توجد إجابة 4 00%

 المجموع 11 011%

 

 

 . يوضح صعوبة استخدام نظام السنجاب :  04الشكل رقم                         

 ال
30% 

 ال توجد إجابة 
57% 

 
13% 

 االحتماالت
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 57%بنسبة ' ال'تبين من خالل نتائج موضح في جدول أعاله أن إجابات المبحوثين كانت 

حيث  %01فكانت تقدر بنسبة ' بنعم'وهذا رجع لسهولة وبساطة تعامل مع نظام ،أما إجابة 

دوا بعض حيث أك%00بنسبة ' ال توجد إجابة 'يجدون صعوبة في تعامل معه ،وكما 

 .المبحوثين على أن ليس لديهم أدني فكرة على نظام

ما هي الصعوبات التي ' بنعم 'إذا كانت إجابة :يظهر جدول تالي  نتائج متعلق بسؤال  -01

 تواجهك؟

 .يبرز أهم نتائج ،الصعوبات التي تواجهك( 01)جدول رقم

 االحتماالت الكرارات النسبة المئوية

 

 

%12 

 

 

1 

الحاسب  صعوبات استخدام

صعوبات تتعلق )اآللي

 (باستخدام حاسب اآللي

 

%12 

 

1 

صعوبات استخدام النظام 

صعوبات تتعلق )المتبع 

 (بالتعامل مع واجهة النظام

صعوبات تتعلق باستعمال  1 %18

 جهاز الحاسوب

صعوبات تتعلق بطريقة  01 18%

 البحث

 صعوبات تتعلق باللغة 1 %12

 المجموع 01 011%
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 .صعوبات التي تواجهك 'بنعم 'يوضح إذا كانت إجابة  :  01الشكل رقم               

حيث كانت معظم إجابات المبحوثين تصب في صعوبات :نالحظ من النتائج الجدول ما يلي 

ألنهم ال يعرفون عملية البحث عن  %18تتعلق بطريقة البحث حيث وصلت نسبة إلى 

كما تليها صعوبات تتعلق باستعمال جهاز  عوبة،طريق الكلمات الدالة لهذا يجدون ص

ألن ليست جميع المبحوثين لديهم حاسوب  فلهذا يجدون 17%الحاسوب وتقدر نسبة ب

عندما يكون متوقف عن تشغيل ممكن ال يعرفون كيف يتم  ةصعوبة في تعامل معه و خاص

تبع وحتى تشغيله،أما هناك صعوبات تتعلق باللغة وكذالك صعوبات استخدام نظام الم

حيث تكون هذه 12% صعوبات استخدام الحاسب اآللي ،لتقدر نسبة كل واحدة منهم ب

 .الصعوبات التي تصادف المبحوثين  يوميا 

 

 

صعوبات استخدام الحاسب 
صعوبات تتعلق )اآللي

 (باستخدام حاسب اآللي
صعوبات استخدام النظام  12%

صعوبات تتعلق )المتبع 
 (بالتعامل مع واجهة النظام

12% 

صعوبات تتعلق باستعمال 
 جهاز الحاسوب 

17% 

صعوبات تتعلق بطريقة 
 البحث

47% 

 صعوبات تتعلق باللغة 
12% 

 االحتماالت
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ما هي مساهمة النظام السنجاب في دعم :نبين في جدول نتائج متعلق بالتساؤل تالي -00

 بحوثك؟

 .دعم بحوثكيبين نتائج مساهمة نظام السنجاب في ( 00)جدول رقم

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

%12 1 14% 

11 % 11 41% 

11% 11 84% 

11% 11 011% 

 المجموع 41 % 011

 

 

 .مساهمة نظام السنجاب في دعم بحوثك :  08الشكل رقم                         

السنجاب في دعم بحوتك اهمة نظام يظهرون لنا المبحوثين من خالل إجابات  على نسبة مس

ومن  من اعتمادهم على هذا النظام  في أداء بحوثهم،  %11 يقابلها % 84يث كانت نسبة ح

 ألنهم يستعملون مصادر أخرى في بحوثهم،42% ـ تقابلها ب % 41جهة أخرى كانت نسبة 

25% 
12% 

50% 
42% 

75% 
46% 

100% 
 االحتماالت 0%



 التطبيقي الفصل
 

~ 83 ~ 
 

وهذا راجع إلى عدم تطلع  %12فقد كانت تقدر نسبتها بصوت المبحوثين  % 14أما نسبة 

حيث يعتمدون على وسائل أخرى ألداء بحوثهم مثل  ى رصيد وثائقي متواجد في المكتبة،عل

من إجابة المبحوثين ألن هناك نقص  % 11يقابلها  % 011حيث كانت نسبة  شبة العالمية،

 .في  مصادر

مساهمة النظام السنجاب بدرجة كافية في تسهيل عملية البحث عن  :المحور الثالث

 :الوثائق

ما هي المشاكل التي تواجهك في :تبرز نتائج الجدول إجابات عن سؤال مبين كتالي -01

 البحث عن الوثيقة؟

يوضح نتائج متوصل إليها من خالل المشاكل التي تواجهك في البحث عن ( 01)جدول رقم 

 .الوثيقة

 االحتماالت التكرارات النسبةالمئوية

الفهارس المتاحة له  11 %50

 إنقطاعات للشبكة

 تصميم النظام المغلق 11 41%

 المجموع 41 011%
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 .         يوضح نتائج مشاكل التي تواجهك في البحث عن الوثيقة :  18 الشكل رقم        

نالحظ من خالل إجابات المبحوثين موضح في جدول من أهم مشاكل التي تواجهك في 

إنقطاعات  للشبكة  المتاحة لهالبحث عن الوثيقة حيث تضاربت إجابات كل من الفهارس 

وهذا يرجع للشبكة االنترنت غير  %41وتصميم النظام المغلق حيث كانت نسبة كل منهما 

حيث .متدفق  وتصميم  النظام حيث يعرقل وصول إلى الرصيد الوثائقي  متواجد في المكتبة

 .ال تأخذ بعين االعتبار هذه النسبة ألنها نسبية 

 هل سرعة النظام السنجاب في استرجاع الوثائق؟:ل لتساؤل تالي تظهر لنا نتائج جدو -04 

 

 

 

 

 

 

الفهارس المتاحة له 
 إنقطاعات للشبكة  

50% 

 تصميم النظام المغلق
50% 

 االحتماالت
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 .سرعة نظام السنجاب في استرجاع الوثائق( 04)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %11 11 بطيئة

 54% 14 متوسطة

 46% 11 سريعة

 %011 41 المجموع

 

 

 .سرعة نظام السنجاب في استرجاع الوثائقيوضح نتائج :  02الشكل رقم             

ع تبين لنا نتائج ظاهر في جدول من خالل إجابات أن سرعة نظام السنجاب في استرجا

أن عملية البحث تمر بمراحل للوصول إلى الوثيقة  %41  الوثائق  على أنها متوسطة بنسة

المبحوثين وتقدر لتليها من بعد سريعة لبعض  مرغوب فيها فلهذا تستغرق مدة من الزمن،

وهذا يكون عند المبحوثين الذين يتقنون عملية البحث من خالل الكلمات %11بنسبة 

أن نظام يسترجع جميع الوثائق  % 11المفتاحية  لكل موضوع بحث أما نسبة بطيئة بنسبة 

 .حتى وإن كانت غير مرغوب فيها 

 بطيئة 
0% 

 متوسطة 
54% 

 سريعة
46% 

 االحتماالت
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هل نظام السنجاب كأداة  :ليتعبر النتائج جدول عن إجابات المبحوثين على السؤال التا -01

 بحث كافي لسد طلباتكم من المعلومات؟

 .يبرز نتائج نظام السنجاب كأداة لسد طلباتكم من المعلومات( 01)جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 11 %37

 ال 11 %43

 ال يوجد إجابة 01 %20

 المجموع 11 011%

 

 

 

 .يوضح نتائج نظام السنجاب كأداة لسد طلباتكم من المعلومات  : 11الشكل رقم         

تظهر لنا هذه النتائج أن نظام السنجاب كأداة لسد طلباتكم من المعلومات حيث أكدت 

وهذا يبزر لنا على أن هناك نقص في الرصيد الوثائقي لسد % 10بنسبة ' ال'ـباإلجابة ب

 نعم 
37% 

 ال
43% 

 ال يوجد إجابة 
20% 

 االحتماالت
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أن هناك بعض المصادر  %08 نت نسبة فكا' بنعم'طلباتهم من المعلومات ،أما إجابة 

المعلومات توجد في صلب المحتوي وال كن ال عالقة لها مع العنوان الوثيقة وهذا يكون 

من  % 11تقدر بنسبة ' ال توجد إجابة '، وكذلك الخبر والكفاءة في عملية البحث عند ذو

تعمال مصادر أصوات المبحوثين ربما ال يتعاملون مع نظام في سد طلباتهم ،ويمكن اس

 .أخرى تكون متاحة على الخط المباشر

هل تبدوا لك واجهة نظام :يوضح لنا جدول أتي ومرتبط بنتائج إجابة على سؤال التالي -08

 السنجاب واضحة ؟

 .نتائج  عن واجهة نظام السنجاب ( 08)جدول رقم 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية

 نعم 11 %77

 ال 1 %10

 توجد إجابةال  4 00%

 المجموع 11 011%
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 .يوضح نتائج عن واجهة نظام السنجاب : 10الشكل رقم                       

تبين لنا من خالل مالحظتنا للجدول أعاله فيما يخص نتائج واجهة نظام السنجاب من طرف 

وهذا يبرز لنا  وضوح الواجهة  %88 بنسبة'بنعم 'المبحوثين حيث كانت معظم إجابتهم 

ألنها تتكون من عدة حقول  مبينة في جدول هذا النظام ،ومن خالل هذه الحقول تتم عملية 

 00فقدرت بنسبة'ال توجد إجابة 'الخ،أما .....البحث  أما بالعنوان أو بالواصفات أو بالمؤلف 

لتي يتكون منها نظام ألنهم ال يعرفون هذا النظام وليست لديهم أدني فكر عن الحقول ا%

ألنهم ال يدركون أن % 01بنسبة ' ال'وماذا تعني في لغة التوثيق،كما كانت هناك إجابات ب

 .هناك تقنية في عملية البحث وتكون من خالل الحقول مكون لنظام السنجاب

 كيف؟

 هل تبدوا لك واجهة نظام السنجاب واضحة ؟: ال توجد إجابة على سؤال

هل لديك ما تقوله في موضوع استخدام نظام :لنتائج  للسؤال المفتوح من خالل تحليلنا -04

 السنجاب في المكتبة الجامعية ؟

 :حيث اختلفت أراء  المبحوثين في هذا الموضوع حيث أطلعونا على ما يلي

 نعم
77% 

 ال
10% 

 ال توجد إجابة 
13% 

 االحتماالت
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أن نظام السنجاب يسهل عليهم عملية البحث عن المصادر ومراجع التي يعتمدونها في 

في مقاييس سداسية  أو في البحوث العلمية األكاديمية ،كما تلبي  بحوثهم مصغرة التي تكون

متطلباتهم في إطالع على الرصيد الوثائقي لدى المكتبة ،إضافة إلى سهولته وبساطته في 

مطلوب وهذا عن طريق بحث فيه بالكلمات الدالة عن الموضوع .عملية استرجاع الوثيقة

 .لى معلومات الدقيقة معين وحيث يوفر الجهد وربح الوقت  وصول إ

ومن معوقات نظام السنجاب هو تصميم المغلق له مما يجعل المبحوثين يلتفون في حلقة 

                                     .مغلقة

 :عامة للدراسة النتائج

من خالل ما جاءت به دراستنا الميدانية من نتائج حول تكنولوجيا المعلومات مستخدمة في 

كما ساهمت . المكتبات الجامعية بمكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

تكنولوجيا المعلومات في تحسن خدمات المكتبات الجامعية من خالل اقتحامها هذه 

يات وشبكة االنترنت وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات عن طريق التكنولوجيا من برمج

لتلبية حاجيات %   00إدخال الحواسيب على نظام المكتبة وتوفير فهارس إلكترونية بنسبة 

في %  48وهكذا تبرز فعالية نظام السنجاب بنسبة ، المبحوثين وتعاملهم مع نظام السنجاب

ث يغطي جميع مصادر المعلومات بمختلف أنواعها حي تنمية مقتنيات الرصيد الوثائقي،

ويختصر لنا كل  ، %48بالمكتبة ويساعدنا للوصول إلى الوثيقة المراد إطالع عليها بنسبة 

أما عن عملية استرجاع مصادر المعلومات تكون عن طريق عملية .من الوقت والجهد 

حتى يكون وصول % 01البحث في نظام بالعنوان الموضوع أو الكلمات المفتاحية بنسبة 

إلى المعلومة الدقيقة ،حيث ساهم نظام السنجاب بدرجة مقبولة  في تسهيل عملية البحث عن 

الوثائق وذلك من خالل حقول التي يحتويها الرصيد ،وسرعة استرجاعها وهي الميزة  التي 

اد يتميز بها هذا النظام و نفس الوقت هو أداة بحث لسد احتياجاتهم  المعرفية في إعد

 . البحوث األكاديمية 
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 : النتائج على ضوء الفرضيات

 :  لقد ترجمنا هذا في فرضيات تعلقت األولى بـ

 .ساهمت تكنولوجيا في تحسن الخدمات المكتبات الجامعية:والتي مفادها  :الفرضية األولى 

من خالل النتائج التي توصلنا إليها وجدنا أن تكنولوجيا المعلومات حسنت في تقديم خدمات  

وذلك من أجل تلبية  ،ولوجية البرمجيات وشبكة العالميةالمكتبية وذلك استخدام الوسائل تكن

 .، وبهذا تكون الفرضية األولى قد تحققتاجيات المبحوثين وتقدم لهم أفضلح

 :والتي مفادها  ة الثانيةالفرضيأما فيما يخص 

تطبيق نظام السنجاب بمكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ساهمت في 

 .تنمية مقتنيات الرصيد الوثائقي

من خالل نتائج متحصل عليها من هذه الدراسة في مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

ساهم بشكل كبير في تنمية مقتنيات الرصيد الوثائقي  وعلوم التسيير ،تبين أن نظام السنجاب

، ومن خالل خدمات التي تقدمها للمبحوثين  بقدر كافي من المصادر المعلومات، وتسهيل 

عملية البحث وسرعة ودقة في الوصول  للمعلومة بأقل جهد ووقت ممكنين ،وبالتالي فإن 

 .الفرضية محقق

التي يواجهها المكتبي في تطبيق الجيل األخير  والتي مفادها صعوبات:الفرضية الثالثة 

 .لسنجاب

منذ المكتبة قد أدخلة نظام السنجاب  تبين النتائج متحصل عليها من خالل الدراسة أن

ممارستها لهذه التكنولوجيا  حيث كان تطبيق نسخة األولي  ولم يتم تحديثها حتى يستفد منها 

ي خدمات المكتبية وعليه الفرضية الثالثة لم كل من المبحوثين وحتى المكتبي في تقديم أرق

 .تحقق لكون أّن فيه نقص في الكفاءات البشرية و أكثر من ذلك نقص  في الميزانية  
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 :                                                                             الحلولاالقتراحات و

 أنتبين لنا  إليهاعلى ضوء الدراسة الميدانية التي قمنا بها و من خالل النتائج التي توصلنا 

بعين  وأخذها إليهامكتبة الجامعة تعاني من بعض النقائص و الثغرات التي وجب النظر 

 . األفضلاالعتبار لذلك اقترحنا مجموعة من الحلول للرفع من مستوى هذه الخدمات نحو 

  .يلهغانية كافية لشراء النظام و تشتخصيص ميز -

  .و الوسائل المناسبة لعمل النظام األجهزةتوفير  -

بصفة عامة و نظام  اآلليةتخصيص دورات تكوينية للمكتبيين بكيفية التعامل مع النظم  -

  .السنجاب بصفة خاصة  

  .البشرية المؤهلة للتسيير الجيد لنظام السنجاب   اإلطاراتاالعتماد على  -

تعاون و شراكة بين المكتبات الجامعية لغرض االستفادة من بعضها البعض فيما  إقامة -

    .ومات فيما بينهميخص تبادل مصادر المعل

                                                                             .مساعدة الطلبة في  كيفية التعامل مع النظام اآللي  -
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ػشفد اٌّىرثاخ تصفح ػاِح ٚاٌّىرثاخ اٌجاِؼ١ح تصفح خاصح لفضج ٔٛػ١ح فٟ ذمذ٠ُ 

 ا١ٌ٢حٚ٘زا تاسرخذاَ إٌظُ  ١ذ٠ٙافِسرِٓ خالي سٌٙٛح اٌرؼاًِ ِغ  ٚرٌه اٌخذِاخ اٌّؼٍِٛاذ١ح

اٌّرٛفشج ٌذ٠ٙا ٚػٍٝ  اإلِىا١ٔاخاٌرٟ واْ ٌٙا اٌفضً اٌىث١ش فٟ اٌثحث اٌؼٍّٟ أطاللا ِٓ 

صشف اٌّسرف١ذ ٚثائك سص١ذ ذ ذحداٌثحث ػٓ اٌٛثائك اٌرٟ ذضغ  أدٚاخذٛف١ش  سأسٙا

 أٚ ا١ٌ٢حصٛسج ػٓ ٘زا إٌٛع ِٓ إٌظُ  إالاٌرٟ لّٕا تٙا  إالِٚا ٘زٖ اٌذساسح .اٌّىرثح

٠مذَ ػ١ٍٗ  اٌزٞٚ اٌّرّثٍح فٟ ٔظاَ اٌسٕجاب جاءخ تٙا ذىٌٕٛٛج١ا اٌّؼٍِٛاخ اٌثشِج١اخ اٌرٟ 

 آساءُ٘ أِاَٚاٌٝ غ١ش رٌه ، ٚلذ حإٌٚا اٌٛلٛف  أتحاثُٙ،أػّاٌُٙاٌّسرف١ذ ِٓ اٌطٍثح الٔجاص 

ػٍٝ ِسرٜٛ ِىرثح  ١ح حاج١اذُٙ ػٓ اٌٛثائك اٌّرٛفشجٚصؼٛتاخ اسرخذاَ ٘زا إٌظاَ ٚذٍث

ذٙرُ  ٔرائج ذث١ٓ تأْ ٘زٖ اٌّىرثح  إٌٝٚلذ ذٛصٍٕا  ٍَٛ اٌرس١١شٚاٌرجاس٠ح ٚػاٌؼٍَٛ االلرصاد٠ح 

تإثشاء سص١ذ٘ا اٌٛثائمٟ ٚأ٠ضا ذجؼً أدٚاخ اٌثحث إٌّاسة ٌٍّثحٛث١ٓ حرٝ ذىْٛ ٕ٘ان 

 اسرفادج واًِ ِٓ خالي طشق اٌثحث ٚأٔظّرٙا األ١ٌح اٌرٟ ذس١ش ٚذشًّ ػ١ٍّح إ٠جاد اٌٛثائك.
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 أوال : الببليوغرافية باللغة العربية 

  القواميس و الموسوعات :  -1

ٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد فً اٌّىزجبد احّذ أٍِٓ،أثى عؼذح.اٌذًٌٍ اٌؼًٍّ ٌّزطٍجبد رطجٍك رى (1

 .2009اٌٍجٕبٍٔخ، ِشاوض اٌّؼٍىِبد.اٌمبهشح: اٌذاس اٌّصشٌخ و

 .SIRIST ،2008( :SYNGEBدًٌٍ اعزخذاَ إٌظبَ اٌّمٕٓ ٌزغٍٍش اٌّىزجبد ) (2

-اٌصشاٌشح،خبٌذ ػجذٖ.اٌىبفً فً ِفبهٍُ ػٍىَ اٌّىزجبد و اٌّؼٍىِبد:ػشثً (3

 .2010أجٍٍضي.ػّبْ:داس وٕىص اٌّؼشفخ اٌؼٍٍّخ،

اإلٔزشٔذ. ػّبْ : داس  لٕذٌٍجً، ػبِش إثشاهٍُ. اٌّؼجُ اٌّىعىػً ٌزىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد و (4

 . 2003اٌّغٍشح ، 

 الكتب :  -2

،اٌّذادحخ.اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ و دوسهب فً ػصش اٌّؼٍىِبد.ػّبْ:ِىزجخ اٌّجزّغ احّذ ٔبفغ (5

 .2012اٌؼشثً،

 .2008 ٌذثبط،سثب احّذ. اٌّشجغ فً ػٍُ اٌّىزجبد و اٌّؼٍىِبد .ػّبْ :داس دجٍخ،ا (6

                                                               .2013اٌّؼٍىِبد.ػّبْ: داس ِؼزض ، وِشاوضاٌذثٍظ،ِبجذ ِصطفى.حىعجخ اٌّىزجبد  (7

اٌغؼٍذ،ِجشون خطبة. اٌذوس اٌضمبفً ٌٍّىزجبد اٌجبِؼٍخ ثٍٓ رىٕىٌىجٍب االرصبالد و صىسح  (8

                                                                       .                                          2013اٌّؼٍىِبد . ػّبْ: ِؤعغخ اٌىساق، 

 .2012و اٌّجبدئ .اٌمبهشح: ػبٌُ اٌىزت ، األعظ:  اإلػالٍَّش ِحّذ. ثحىس حغٓ ع (9

                                     2013حغٓ جؼفش اٌطبئً. رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد ورطجٍمبرهب.ػّبْ: داس اٌجذاٌخ ،  (10

                                .                 2017صٌٕت ػجذ اٌطٍت. رٍّٕخ اٌّجّىػبد االٌىزشؤٍخ ثبٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ .لغٕطٍٕخ، (11

عٕبء ػجذ اٌىشٌُ .ٔظبَ هٕذعخ اٌّؼشفخ ثبعزخذاَ رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد فً رّضًٍ  (12

                                                           .                        2003اٌّؼشفخ.ػّبْ: داس اٌّغٍشح ،

. طشق اٌجحش اٌؼًٍّ: اٌّفبهٍُ و إٌّهجٍبد. إحغبْػجذ اٌخبٌك فىصي، شىوذ ػًٍ  (13

 . 2007: ِؤعغخ اٌضمبفٍخ اٌجبِؼٍخ ،اإلعىٕذسٌخ

ح: لشْ جذٌذ. اٌمبهش أػمبةػجذ اٌهبدي، ِحّذ فزحً. اٌّؼٍىِبد ورىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد ػٍى  (14

                  .2009اٌؼشثً ٌٍىزبة، 



                                           الببليوغرافية 
 

~ 95 ~ 
 

فً اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ. ػصبَ رىفٍك، احّذ ٍِحُ. ِصبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤٍخ  (15

                                                                                                              2011ٌشٌبض،ا

غشاسًِ وهٍجخ . رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد و اٌّىزجبد. اٌجضائش: دٌىاْ اٌّطجىػبد اٌجبِؼٍخ،  (16

2010                                                                                                        .                               

                               .        2010ىاْ اٌّطجىػبد اٌجبِؼٍخ، ٌجبد .اٌجضائش: داٌحذٌضخ ٌٍّىز اإلداسحغشاسًِ وهٍجخ. (17

. شهبدح االرجبهبد اٌحذٌضخ فً رىٕىٌىجٍب اٌّىزجبد و اٌّؼٍىِبد. إعّبػًٍفؤاد  (18

                                                                                                      .2011:داس اٌّؼشفخ ، اإلعىٕذسٌخ

. اٌّجّغ اٌّىعىػً ٌزىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد و الٔزشٔذ.ػّبْ:داس إثشاهٍُلٕذٌجً ، ػبِش  (19

                               .                                                                                   2003اٌّغٍشح،

 بدي .رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد فً اٌّىزجبد و ِشاوض اٌّؼٍىِبدِحّذ فزحً ػجذ اٌه (20

                               .                                       2017اٌمبهشح: اٌذاس اٌّصشٌخ اٌٍجٕبٍٔخ،اٌؼشثٍخ.

ِحّذ اٌهبدي ِحّذ. رىجٍهبد رىظٍف رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد و االرصبالد اٌّمذِخ فً  (21

 .                                                                  2004،ّىزجبد و اٌّؼٍىِبد .اٌمبهشح:اٌّىزجخ األوبدٌٍّخ اٌّشافك اٌ

                               .                           2010ٌٍّىزجبد اٌجبِؼٍخ .اٌمبهشح :داس اٌؼٍىَ ، اإلعزشارٍجٍخ اإلداسحِحّىد لطش. (22

االٌىزشؤٍخ ػّبْ:  األسشفخٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌّىزجٍخ و  إداسحِغٍش جّبي،اٌؼجغً.  (23

                               .                                                                                   2004االوبدٍِىْ، 

عزخذاَ اٌىّجٍىرش.اٌىىٌذ:داس ِٕصىس ػىض، ِحّذ اثى إٌىس. رحًٍٍ ٔظبَ اٌّؼٍىِبد ثب (24

                               .                                                                             2010غشٌت، 

  2008ورٕظٍُ اٌّىزجبد و ِشاوض اٌّؼٍىِبد.ػّبْ: داس اٌّغٍشح، إداسحوائً ِخزبساعّبػًٍ. (25

 : ت الووياات مقاال -3

إٌّظّخ اٌؼشثٍخ ٌٍزٍّٕخ اٌضساػٍخ.اٌزذسٌجٍخ حىي إٌظُ االٌٍخ اٌّزىبٍِخ فً اٌّىزجبد وِشاوض  (26

 .      2007ٔىفّجش 5-2اٌزىصٍك. اٌخشطىَ: 

اٌجبِؼخ.ِجٍخ  ألغبَثّىزجبد  اٌٍَخ األٔظّخثىوشصاصح وّبي، ػضاي ػجذ اٌشصاق. اعزخذاَ  (27

                               .                            2006. 1ع.3اٌّىزجبد و اٌّؼٍىِبد : جبِؼخ ِٕزىسي .ِج

وشٌُ، ِشاد. شجىبد اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ و دوسهب فً ثٕبء إٌظبَ اٌىطًٕ ٌٍّؼٍىِبد: اٌشجىخ  (28

. 1ع .4ِج اٌجهىٌخ ٌٍّىزجبد اٌجبِؼٍخ اٌجضائشٌخ ّٔىرجب.ِجٍخ اٌّىزجبد و اٌّؼٍىِبد.

2012.                                             
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                                     الرسائل الجامعية :  -4

ثبشٍىح،عبٌُ.اٌشلّٕخ فً اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ اٌجضائشٌخ .جبِؼخ اٌجضائش.ِزوشح  (29

                                                                2008ِبعزش،

 أطشوحخاٌشلٍّخ اٌجضائشٌخ.جبِؼخ لغٕطٍٕخ.ثىخبٌفخ،خذٌجخ.ِشبسٌغ اٌّىزجبد  (30

 .2014دوزىساٖ،

ودوسهب فً رطىٌش خذِبد رّٕىػ،صهشح؛ خٍبي،فبطّخ اٌضهشاء. إٌظُ االٌٍخ اٌحذٌضخ   (31

جزّبػٍخ ثّغزابُٔ.ِزوشح اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ)اٌغٕجبة(: دساعخ ٍِذأٍخ ثّىزجخ وٍٍخ اٌؼٍىَ اال

 .بعزشِ

خىٌخ ثىسثٍغ؛صفٍخ ػضاص. اصش اعزخذاَ رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد ػٍى االداء اٌىظٍفً ثبٌّىزجبد  (32

                               .                      2016اٌجبِؼٍخ: دساعخ ٍِذأٍخ ثجبِؼخ لغٕطٍٕخ .ِزوشح ِبعزش. 

ىزجبد اٌجبِؼٍخ .جبِؼخ اٌّ أداءثٓ ٔؼٍجخ، صهٍشح. اٌجشِجٍبد اٌىصبئمٍخ ودوسهب فً رفؼًٍ  (33

                               .                                                                               2018لغٕطٍٕخ . ِزوشح ِبعزش ،

.ِىزجخ لصش اٌضمبفخ pmb اٌّىزجبد ثشِجٍخوششود،صٌٕخ.رطجٍك ِششوع ٔظبَ ِزىبًِ ٌزغٍٍش  (34

                               .                                                                               2018عزش ،ثغىٍىذح.ِزوشح ِب

ػٍّّىس،عهبَ.اٌّىزجبد اٌجبِؼٍخ و دوسهب فً رطىٌش اٌجحش اٌؼًٍّ فً ظً اٌجٍئخ  (35

                                                                .                   2012االٌىزشؤٍخ.جبِؼخ لغٕطٍٕخ. ِزوشح ِبعزش،

. اٌىصبئمًاٌشصٍذ  إٌىػجبدح ساضٍخ؛غشِىي ِفٍذح.دوس ٔظبَ ااٌغٕجبة فً رغهًٍ اٌىصىي  (36

       .                                                                             2011جبِؼخ اَ اٌجىالً. ِزوشح ِبعزش. 

ودسهب فً رحمٍك اٌزىصٍك و اٌجحش  وأٔىاػهبػجذ اٌّبٌه ثٓ اٌغجزً.رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد  (37

                                                                           2018دوزىساٖ، أطشوحخاٌؼًٍّ .جبِؼخ لغٕطٍٕخ. 

ٍىِبد .ِىزجخ ػٍىَ .ِؼىلبد رطجٍك رىٕىٌىجٍب اٌّؼ ثىصٌبْ،ٌٍّٕخ؛شٍٕت ٌٍٕب (38

                               .                                      2017االلزصبدٌخ.جبِؼخ لغٕطٍٕخ،

.اصش اعزخذاَ رىٕىٌىجٍب اٌّؼٍىِبد ػٍى خذِبد اٌّىزجبد  ٌىعف اٌغجغ خذٌجخ؛اٌؼجبط فزٍحخ (39

     ُٔ. ِزوشح ِغزاب ITAاٌجبِؼٍخ :دساعخ ٍِذأٍخ ثّىزجخ 
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                                                                                             : المقابلة -5

ػٍى  2019ِبي 16ثٓ خطبة ِحّذ ِهذي.ِحبفع ِىزجخ اٌؼٍىَ االلزصبدٌخ.ِمبثٍخ ٌىَ  (40

 10:30اٌغبػخ 

6-  webographie                                                                                       

                                                                                       

 . ِذؤخاٌٍَخاٌّىزجبد  إداسحاٌخصبئص اٌفٍٕخ اٌىاجت رىفشهب فً ٔظُ  أهُاحّذ اٌفشاِبوي. (41

    blog.naseej.comػٍى اٌخط:17:10. 2019-04-02ٔغٍج . إٌظُ اٌؼشثٍخ اٌّزطىسح.

.ػٍى 2.ع23.ِج اإلٔغبٍٔخصجبح ِحّذ اٌٍبعشي.ِجٍخ ثبثً. اٌؼٍىَ  (42

                               .                                 12:30. 2019افشnoorssabah100@yahoo.com . 25ًٌاٌخط:

ػجذ اٌٍطٍف لجبئً . ٔظُ ثٕبء اٌّغزىدػبد اٌشلٍّخ .جبِؼخ ٔغشٌٓ  (43

. ػٍى 11:30. 2019-04-11. 2013.عجزّجش32عدِشك.

 com=comlybrarians.org/index.php.option. journal. http://wwwاٌخط

 

                                                                                          ثانيا : الببليوغرافية باللغة الفرنسية

44) http://youlem.wordpress.com 2017/03/09.dspace. 22-04-2019. 

45) weisber. gherberth.the total surveryerror     apptoach.press.university 

of Chicago .2005   

46) Maurice Angers . Pratique à la metholodologie .Alger:Casbah ,1999     

 

 

 

 

 

http://youlem.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 المالحق
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 - مستغانم –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

  واالجتماعٌةالعوم اإلنسانٌة :ٌة كل

 شعبة :علم المكتبات 

 وهندسة المعلوماتتكنولوجٌا  تخصص:

 :استمارة

 علم المكتبات :فً إطار إعداد مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر

 

تكنولوجٌا المعلومات مستخدمة فً المكتبات الجامعٌة :دراسة مٌدانٌة بكلٌة 

  -مستغانم -االقتصادٌة بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  علوم

 

 

 :األستاذةتحت إشراف                                                                :الطالبتٌنمن إعداد 

                                                                                                                                                                       محمدي نادٌة                                                          ساعد هوارٌة 

  صوري جوهرمن

 

مالحظة :نعلم سٌادتكم الموقرة أن هده اإلجابات التً ستقدمونها لن تستخدم إال ألغراض البحث 

الذي تراه أمام االختٌار               العلمً لدا ٌرجً  ملء االستمارة من خالل وضع عالمة

   .             مناسب

 

 اق  بلكم مسوشكرا                                                                                                     

 

 

 8108/8109السنة الجامعٌة:

 



 

2 

 :الجامعٌةساهمت تكنولوجٌا المعلومات فً تحسن خدمات المكتبات  المحور األول:

 ؟ ا تعنً لك تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات الجامعٌة هل هًذما -0

 البرمجٌات  -                                                            الحواسب  -

 قواعد بٌانات -                                                      شبكة االنترنت  -

 االتصال وسائل  -

 المكتبات الجامعٌة ٌكون من خالل؟ هل استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً -8

 إدخال الحواسٌب على نظام المكتبة  -

 توفٌر فهارس إلكترونٌة  -

 إتاحة المعلومات على الفهارس المباشر  -

 تشكٌل رصٌد وثائقً إلكترونً -

 هل تتوفر مكتبكم على وسائل تكنولوجٌة للبحث؟ -3

 نعم                                          ال

 ما طبٌعتها؟ -بنعم–كانت اإلجابة ذا إ -4

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 الجامعٌة تلبً احتٌاجاتك البحثٌة؟  هل ممارسات تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات -5

 بشكل جزئً        بشكل كلً                                         

فعالٌة نظام السنجاب بمكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة ساهمت فً تنمٌة  المحور الثانً:

 مقتنٌات والرصٌد الوثائقً:

 السنجاب لعملٌة البحث؟ اسمهبالنظام هل لدٌكم دراٌة باستخدام المكتبة  -6

 ال    نعم                                              

 هل تعتقد أن نظام السنجاب على مستوي مكتبتكم ٌغطً الرصٌد الوثائقً ؟ -7

 ال     نعم                                             

 

 م السنجاب ٌساعدك للوصول إلً الرصٌد الوثائقً؟هل نظا -8

 ال        نعم                                          
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من خالل نظام السنجاب تقوم باسترجاع مصادر والوثائق لمعلوماتك من الرصٌد  -9

 الوثائقً عن طرٌق ؟

 المؤلف -    العنوان                                            -

 الكلمات المفتاحٌة  -الموضوع                                            -

 هل نظام السنجاب له االطالع علٌم من خالل ؟  -01

   البٌبلٌوغرافٌةوصف   -النص الكامل                                  -

 هل تجدون صعوبة فً استخدام نظام السنجاب؟ -00

 ال                                          نعم     

 أو أحٌانا ما هً الصعوبات التً تواجهك؟–بنعم  -إدا كانت اإلجابة  -08

 صعوبات استخدام الحاسب اآللً )صعوبات تتعلق باستخدام حاسب ألً( -

 تعامل مع واجهة النظام (صعوبات استخدام النظام المتبع  )صعوبات تتعلق بال -

 صعوبات تتعلق باستعمال جهاز الحاسوب -

 صعوبات تتعلق بطرٌقة البحث -

 صعوبات تتعلق باللغة  -

 ما هً نسبة مساهمة النظام السنجاب فً دعم بحوثك ؟ -03

85 % 51 %                 75 %                  011% 

 

فب تسهٌل عملٌة البحث عن المحور الثالث :مساهمة النظام السنجاب بدرجة كافٌة 

 الوثائق:

 ما هً المشاكل التً تواجهك عن الوثٌقة؟ -04

 .الفهارس المتاحة له انقطاعات للشبكة  -

 .تصمٌم النظام المغلق -

 

 

 هل سرعة النظام السنجاب فً استرجاع الوثائق؟  -05

 سرٌعة                    متوسطة                                    بطٌئة                -

 لمعلومات ؟هل نظام السنجاب كأداة بحث كافً لسد طلباتكم من ا -06

 ال        نعم                              
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 ملخص

عانجج ْزِ انذساست ٔضعيت يكخبت كهيت انعهٕو االقخصاديت ٔ انخجاسيت ٔ عهٕو انخسييش         

ٔرنك  بجايعت عبذ انحًيذ بٍ باديس بًسخغاَى في ظم حكُٕنٕجيا انًعهٕياث انًسخخذيت بٓا

َظاو انسُجاب ٔفعانيخّ كأداة انًبحٕثيٍ يع ًَٕرج  حأقهىيٍ خالل انخعشف عهٗ يذٖ حقبم ٔ 

              نهبحث  .                                                                                                                     

 ٔقذ حًثهج انذساست في أٌ:

أْى ،ْٕٔ يٍ بيٍ ث ٔ انٕصٕل إنٗ انشصيذ انٕثائقيو انسُجاب عًهيت حسٓيم انبحَظا

ت نخي ساًْج في ححسيٍ خذياث انًكخباإلضافاث انخي حضًُخٓا حكُٕنٕجيا انًعهٕياث ا

 .  انٕثائقيت

 الكلمات المفتاحية:

االقخصاديت كهيت انعهٕو  -َظاو انسُجاب -حكُٕنٕجيا انًعهٕياث  -انًكخبت انجايعيت  -

 ٔانخجاسيت ٔعهٕو انخسييش.

 

 

 


