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 *علي أوعمتان اشكس وعمخك التي  أوشعنيزبي *

 

 هرا اهجاش إلى ووفقىا الىاحب هرا أداء على وأعاهىا واملعسفت العلم دزب لىا أهاز و الشكس هلل الري  هلل الحمد

اللهم صلي و طلم على هبيىا  .السضازضيت و لك الحمد بعد  إذاالعمل ،فلك الحمد حتى جسض ى و لك الحمد 

ًو  ألاولينا دمحم طيد طيدهو   . آلاخٍس

 *مً لم ٌشكس الىاض لم ٌشكس هللا عص و حل *

 وهخص العمل، هرا اهجاش على بعيد مً أو قٍسب مً طاعدها مً كل إلى والامخىان الشكس بجٍصل هخىحه

 بخلً لم ىفه ،هحظعىا الكلماث شكسا و جقدًسا ل التي ل  هىازي  الظيد لصزق الدكخىز  ملشسف ا ألاطخاذ بالركس

 البحث، هرا إجمام في لىا  عىها كان التي القيمت هوهصائح بخىحيهاجه اىعلي

ل هخقدم أن ًفىجىا ل كما لم  اللران،  لي عىها ىافيما مض ى كاه لرانالوالدًا  إلى الشكس الخقدًس بجٍص

 ..ش يء بأي اعلي ًبخل 

 .الجامعت  أطاجرةكل مً علمىا حسف مىد البداًت في املشىاز الدزاس ي ، الى كل  أوس ىلً  وبالطبع

ل  ب او بعيد إلىشكسا حٍص  .كل مً طاعدها مً  قٍس

 هامل ان هكىن قد قدمىا عمل ًكىن بمخابت اهطلق لعمال اخسي حظاهم في خدمت البحث العلمي 
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 :إلىدي ثمسة حهدي أه

 أفساحي يتقاطم مً والى والحىان بالحب ًيبض قلبها التي إلى

 هجاحي في الفضل لها كان والتي وأحصاوي

 .......والتي مً حبي لها لًصول ، التي زضاها مً زضا السطىل  .. مني أكثر اللحظت رهه اهخظسث والتي

 .الغاليت أمي

 مني ًصىع لكي ه لدً ما كل وقدم طفىلتي في زعاوي الري إلى

 ...مثابسا و طمىحا شخصا

ص أبي  .العٍص

اطس  حياإخى  إلى خاج و اًاد ٍو  كاكي وشوحخه وابىائهم الاء ولؤي و عبد الحق وشوحخه وابائهم ٍز

 .واجمنى مً هللا اهيىفقه في الدزاطت 

ت.  والى اخىحي اميىت، امال و حٍص

  قلبي في خاصت مكاهت لهم الرًً في الدزاطت والعمل أصدقائي إلى

 الثاهيت ماطتر   و باخص اطخادي املؤطس الدي لم  الظىت دفعت إلى

 " لصزق هىازي ًبخل عليىا بىصائحه طىال املشىاز الدزاس ي "

 .قلمي مهووظا قلبي مهذكس  مً إلى
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 مقدمة:

عالسشا السعاصخ ثػرة معمػماتية وعمسية متػاصمة، مدت كافة السجاالت والقصاعات يذيج 
حجاميا بحيث نجج ىحه أنػاعيا و أخاصة داخل السكتبات ومخاكد السعمػمات بسختمف 

كثخ مغ غيخىا عمى مػاكبة ىحه التغيخات والتصػرات أالسؤسدات الػثائقية نفديا بحاجة 
الحاصمة ويتزح ىحا مغ خالل الديادة اليائمة في نذخ االوعية الفكخية وتشػعيا حيث 

لى إباإلضافةخحت اشكاال مختمفة تجاوزت الذكل التقميجي السعخوف الى الذكل الخقسي أ
جد وسائل عخض ىحه السعمػمات وشخق االستفادة مشيا وىحا بتػضيف تكشػلػجيا حجيثة تع

مسا ساعج في تصػيخ وتحديغ العسميات  الحاسبات االلكتخونية بإدخالمختبصة 
الى تقجيع الخجمات لع تكغ مػجػدة مغ قبل بتحػيل واستبجال الشطام مغ  باإلضافةالسكتبة

ث تعج ىحه السخحمة مغ لية. حيي، ومغ تع يدسى بالشطع األلاليجوي التقميجي الى الشطام األ
عمى السكتبات ومخاكد السعمػمات وكل ىحا تحدبا لتدػيق  شخأتقػى السخاحل التي أىع و أ 

 خجمات السكتبة.

لية قادرة عمى تمبية جسيع االحتياجات أعمى السكتبات والسؤسدات تبشي واختيار نطع 
لية مغ ألخاصة في ضل تشػع واختالف ىحه الشطع ا جييايلسدتفالسعخفية والسعمػماتية 

بيا ولحا اصبح مغ الزخوري عمى  نذأتوالػضائف التي  الخرائز وكحا السػاصفات
سمػب عسميا بالتحػل أسيا السكتبات الجامعية لتغييخ مشيجية و أىحه السؤسدات وعمى ر 

ووضعيا تحت  ادييالسدتفلية في تدػيق خجماتيا السكتبية واتاحتيا نطسة األنحػ ىحه األ
 صػرة.حدغ أترخفيع في 

فزل أالسكتبات وتقجم  داء فعاليةأنيا تذتخك في تدييخ ألية ن اليجف الخئيدي لمشطع األإ
الخجمات والعسل عمى ارتقاء بسدتػى تدػيقي لمخجمة، السكتبة ترل درجة التسيد. لع 
تعيجىا مغ قبل في الشطام التقميجي، وذلظ لمحفاظ عمى مػقعيا واستسخاريتيا في ضل 
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نػاعيا الرتقاء بالسدتػى الخجماتي في ضل التشافذ الذجيج وذلظ أمخاكد السعمػمات لكافة 
حت عشػان: ترسيع تج وتمبية احتياجاتو ومغ ىشا جاءت دراستشا لتحقيق رضا السدتفي

السكتبة السخكدية الجامعية بسدتغانع ."لتدػيق الخجمة السكتبية األلية نطع السعمػمات وانذاء
 ."نسػذجا

، بالمغة العخبية والفخنديةوقج اعتسجنا في بحثشا ىحا عمى عجة مخاجع متشػعة ما بيغ كتب 
ما فيسا يخز  شخيقة أااللكتخونية قع االسػ الى  باإلضافةسجاالت الخسائل الجامعية، ال

باالشار  أتقديسو الى ثالثة فرػل مػزعة كالتالي: بج ارتأيشاعخض السػضػع فقج 
لمجراسة الستسثمة في اشكالية  السشيجي خرز لتػضيح مختمف الجػانب السشيجية 

الى تػضيح السشيج الستبع وادوات البحث  باإلضافةىسيتيا أ الجراسة، فخضياتيا، تداؤالتيا، 
 ىجاف مغ دراستشا.السعتسجة واأل

 استخجاماتلية حيث تصخقشا فيو الى متصمبات بشاء الشطع األ :تحت عشػان ولالفرل ال 
شيخ الشساذج الشطع االلية في تدييخ السكتبات ألية في السكتبات الجامعية و الشطع األ
 الجامعية.

ا شالشطع السعمػمات في تدػيق الخجمة السكتبية تشاول تأثيخ:تحت عشػان الفرل الثانيما أ
 الخجمة السكتبية الجامعية.لية في مسارسة تدػيق فيو التصبيقات األ

 يزا تحجثشا عغ انعكاسات تأثيخ الشطع االلية في السسارسة التدػيقية.أو 

لية اللو دراسة الشطع األوىػ الفرل التصبيقي الحي حاولشا مغ خ للفرل الثالثما بالشدبة أ
البحث  بأدواتة ناعفي السكتبة السخكدية الجامعية لػالية مدتغانع كشسػذج وقسشا باالست

سئمة لمجراسة والتي ىي السالحطة، السقابمة والتي مغ خالليا قسشا بصخح مجسػعة مغ األ
 واعصاء بعس السقتخحات. 
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حػصمة لسا استصعشا الػصػل إليو مغ خالل ىحه الجراسة، وتججر اإلشارة  اخيخا تزسشأو 
نشا قج اعتسجنا في التيسير عمى األسمػب السدتخجم عمى نصاق واسع في األعسال أإلى 

 االكاديسية.
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 :إشكالية الدراسة

ووضائفيا تػاجو السكتبات ومخاكد السعمػمات في ىحا العرخ تحػالت ججيجة في أىجافيا 
حيث انعكدت ىحه التحػالت بذكل مباشخ عمى  ،وخجماتيا ونسط عالقاتيا بالسدتفيجيغ

شبيعة عسل السكتبات بحكع أنيا مؤسدات مخنة تخزع وتدتجيب لسا يصخأ عمى 
ولعل مغ أىع  ،مجتسعاتيا مغ تغيخات سػاءا كانت اجتساعية أو اقترادية أو تقشية

التحػالت المجػء الى نطع السعمػمات لتدػيق خجماتيا لمبقاء وكػاحجة مغ السؤسدات التي 
تقجم السعمػمات وتدعى لالستسخار في ىحا السجال وذلظ نطخا لمتشافذ بيغ األشخاف التي 

 . تدعى لجحب السدتفيجيغ مغ السعمػمات وتقجيع الخجمات

لسكتبات والسؤسدات واألفخاد مغ السشتجيغ والسدػقيغ وىحه التغيخات تجخل فييا اليػم ا
لمسعمػمات مسغ يعسمػن عمى جحب السدتفيج سخىا الػاقع الججيج بسا يتػافخ مغ إمكانات 
البحث في مرادر السعمػمات، مػاقع االنتخنيت، قػاعج البيانات. الفيارس اآللية السباشخة 

مسا وضع السكتبات في محظ لمتعاير .لمسكتبات. والتكشػلػجيا الججيجة، محخكات البحث
واالستسخار وفخض وجػدىا بالدعي الجاد لمتكيف مع بيئتيا وكدب رضا السدتفيج وىكحا 
التدػيق بأخح مكانتو بيغ األىع الػضائف األساسية لمسكتبات ومخاكد السعمػمات وأصبح 

ج وعمى ىحا السدؤول األول عغ التخويج والتػزيع التي تقجميا السكتبات وصػال لمسدتفي
األساس وفي خزع ىحه العػامل صار مغ واجبيا تغييخ األساليب والػسائل مغ أجل 

 . تػفيخ نطام معمػمات اإلدارة البيئية الججيجة كػسيمة تزسغ ليا التصػر واالستسخارية

تدعى لتصػيخ أدائيا والطفخ بثقة مدتعسمييا لتحقيق  ITA إن السكتبة الجامعية السخكدية
 دؤال :يو فسغ ىشا نصخح التربػ إلمسا 

في وما مدى تأثير هذا  ITA  ما هو واقع ترميم نظم المعلومات في مكتبة مدتغانم
 تدويق خدماتها المكتبية ؟
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ومغ أجل اإلحاشة واإللسام بجسيع الجػانب لمدؤال الخئيدي لإلشكالية قسشا بصخح ىحه 
 :األسئمة

وتدػيق الخجمة السكتبية بالجامعة ىل ىشاك عالقة بيغ ترسيع نطع السعمػمات  -
 ؟ITA السخكدية مدتغانع

 ىل تأثخ فعالية تدػيق خجمات السعمػمات بالسكتبة بتصبيق نطع السعمػمات ؟ -

 : فرضيات الدراسة

  : لإلجابة عمى إشكالية البحث نفتخض ما يمي

اء إن األسباب األساسية الكامشة وراء تصػيخ أداء السكتب السخكدية مدتغانع وإرض
 : مدتعسمييا يخجع حدب رأيشا الى

تقػم جامعة مدتغانع السخكدية الدعي بإنذاء وترسيع نطع السعمػمات لتصػيخ  (1
 . لتدػيق الخجمة السكتبية

 . يداىع نطع السعمػمات في زيادة جػدة الخجمات السكتبية (2
 .تتأثخ تدػيق الخجمات السكتبية إلى حج كبيخ بترسيع وإنذاء نطع السعمػمات (3

 : الدراسة أهمية

تكسغ أىسية الجراسة في محاولتيا إلى إبخاز الجور اليام الحي تقػم بو بتدػيق خجمات 
السعمػمات في السكتبات بأن تقػم السشطسات الخجمية بالتجييد واإلعجاد الجيجيغ لعاممييا 
بتػضيف غيخىع أكثخ عجد وتجييد وجعل عسمية تقجيع الخجمات آلية مبخمجة وذلظ 

سيع وبشاء نطع التي تقجم الخجمة لمسدتفيجيغ وتجعميا أكثخ فعالية وإقشاع باستخجام وتر
السدتفيجيغ بخجماتيا والقيام بالتدػيق لجمب أكبخ عجد مغ السدتفيجيغ والػصػل إلى 

 . ىجفيا
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 :أهداف البحث

  :نيجف مغ خالل ىحه الجراسة إلى

  .محاولة اثخاء البحث العمسي في مجال التدػيق لمسكتبات -

 . لتحخر مغ االساليب التقميجية السعتسجة في تدييخ السكتبةا -

 . التعخيف بالػسائل األساسية السعتسجة في تدػيق خجمات السكتبة -

إنذاء نطام السعمػمات يتيح لمسكتبة إمكانية التعاير مع بيئتيا الجاخمية والخارجية  -
 .ومعخفة نقاط القػة والزعف

العمسية السشاسبة ومػاكبة العرخ التكشػلػجي حدغ تػجيو السدتعسميغ لمسادة  -
 .وتصبيقات الججيجة

 : منهج الدراسة

يجب عمى كل باحث أن يبشي  مشيجا أساسيا ويكسمو اذا اقتزت   ششتيجكسبجأ عام ل
دراستشا ىحه الزخورة الى مشيج أو مشيجيغ أخخييغ بيجفو تكسيمية وليحا سشحاول في 

الشطخي لمبحث مغ خالل السخاجع والخسائل العمسية في الجدء  تفديخي اعتساد السشيج ال
والجراسات والعخبية واألجشبية متخررة والتي تتشاول ىحا السبحث سػاءا مغ الشاحية 
األكاديسية أو التصبيقات العسمية وكحلظ السػاقع االلكتخونية كسا اعتسجنا عمى ىحا السشيج 

 ...طة في مػضػع البحثفي الجانب السيجاني واعتسجنا عمى السقابمة والسالح
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  : مجاالت الدراسة

السجال السكاني الحي ىػ اإلشار الحي أجخيت فيو الجراسة والحي شبقشا عميو أدوات  •
بحثشا وبشاء عمى مػضػع البحث فقج تسخكد السجال الجغخافي لمجراسة عمى السكتبة 

 . الجامعية السخكدية لجامعة عبج الحسيج بغ باديذ  مدتغانع

 .2112وىػ الػقت الحي استغخقتو الجراسة السيجانية  :المجال الزمني •

: تسثمت في إجخاء مقابمة مع مدؤول السكتبة السخكدية وشخح عميو المجال البذري  •
 . بعس األسئمة حػل مػضػع الجراسة مغ خالل السقابمة الذخرية

 :مجتمع الدراسة

مشصمق الجراسة السيجانية في كل بحث عمسي يتزسغ مجسع دراسة خاص بو وعميو بعج 
البحػث األكاديسية لقج اشتسمت دراستشا عمى مجسع وىػ العاممػن في السكتبة الجامعية 

 .السخكدية

 : عينات الدراسة

تعتبخ العيشة الجدء السسثل لسجسع البحث األصمي حيث تعتبخ مغ الخصػات األساسية أن 
كانت محجودة أو مسثمة أو عيشة واسعة وذلظ  يقػم الباحث باختيار عيشات بحثو سػاءا

سع الحي سػف تجخى عميو الجراسة، وعميو اشتسمت دراستشا عمى شخح تسجالحدب 
 .مجسػعة مغ االسئمة عمى شكل مقابمة مدؤول السكتبة السخكدية

 : أدوات الدراسة

السالحطة: تعخف السالحطة بأنيا عسمية مخاقبة ومذاىجة لدمػك ضػاىخ مذكالت  (1
جاث ومكػناتيا السادية والبيئية ومتابعة سيخىا واتجاىاتيا وعالقاتيا وأسمػب وأح
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عمسي مشطع ومخصط وىادف بقرج التفديخ وتحجيج العالقة بيغ الستغيخات والتشبؤ 
 . وإلندان وتمبية احتياجاتابدمػك الطاىخة وتػجيييا لخجمة أغخاض 

يغ في السكتبة السخكدية وذلظ مغ وعميو اعتسجنا في دراستشا عمى مالحطة مباشخة لمعامم
 .أجل معخفة واقع تدػيق الخجمة السكتبية لمسدتشفجيغ

تعج السقابمة الذخرية مغ الصخف شائعة االستخجام في الحرػل عمى  المقابلة: (2
البيانات في مختمف حقػل العمػم اإلندانية حيث ىحه الصخيقة تعصي الفخصة لجسع 
البيانات ووجيات الشطخ بذكل فعال خاصة في مجاالت التي تتصمب االترال 

 .السباشخ واالشالع عمى األنساط الدمػكية والسعتقالت واآلراء

وتعخف السقابمة بأنيا تفاعل لفطي بيغ شخريغ في مػقف مػاجية حيث يحاول أحجىسا 
 .وىػ القائع بالسقابمة أن يحرل بعس البيانات عغ السبحػث حػل مػضػع معيغ

ولقج تع االعتساد عمى السقابمة ألنيا تػفخ عسق في اإلجابة إلمكانيات تػضيح وإعادة شخح 
 .األسئمة مع السدؤول

 .أنيا تػفخ معمػمات مغ الرعب الحرػل عمييا بأي شخيقة أخخى  باإلضافة

 : أسباب اختيار الموضوع

يخجع الدبب في اختيار السػضػع ترسيع وانذاء نطع السعمػمات لتدػيق الخجمة السكتبية 
  : الى مجسػعة مغ األسباب ذاتية ومػضػعية نحكخ مشيا

 :أسباب ذاتية

 . البعجيغميمشا الى مػاضيع السددوجة ذات  -
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رغبتشا في تػضيح الخؤيا أكثخ حػل نطع السعمػمات وأىسيتو في تدػيق الخجمة  -
 .السكتبية

 :أسباب موضوعية

 . شسػلية السػضػع إذ يحسل في شياتو متذعبة ودقيقة ذات الػقت -

إمكانية إسقاط الجانب الشطخي عمى أرض الػاقع باعتبارىا نطع السعمػمات تداعج  -
 . مةعمى تفعيل الخج

بعج كل مغ نطع السعمػمات وتدػيق الخجمة السكتبية مغ السػاضيع الحجيثة في  -
 .مجال السكتبات ومحاولة معخفة العالقة

تعج  نطع السعمػمات مغ أىع القزايا التي تيتع بيا السكتبة لخفع مدتػاىا وأدائيا  -
 ةمغ الشاحية اإلنتاجي

 :مرطلحات 

عسمية تحجيج السفاىيع األساسية السدتخجمة في البحث ىي عسمية أساسية يشبغي القيام  إن
بيا في بجاية كل دراسة عمسية ألنيا تسكششا مغ حرخ السفاىيع واالستغشاء عغ كل ما ىػ 

 .إضافي مسا يجعل الباحث يتحكع في بحثو بذكل جيج

صخيقة تػليفية مشاسبة تعصي ىي مجسػعة مغ البيانات السشطسة والسشدقة ب المعلومات:
 .معف وتخكيبة متجاندة مغ األفكار والسفاىيع لمػصػل إلى السعخفة واكتذافيا

ىػ عبارة عغ الية واجخاء مشطسة تدسح بتجسيع وترشيف البيانات   نظام المعلومات:
 ومعالجتيا ومغ ثع تحػيميا الى معمػمات يدتخجعيا السدتفيج عشج الحاجة.
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عسمية مصابقة يتع مغ خالليا مالءمة الدمع والخجمات أو األفكار لحاجات  التدويق:
 .السدتيمظ

تقجيع السعمػمات الرحيحة لمذخز السشاسب في الػقت السشاسب  خدمات المعلومات:
 . ييجف الى تمبية االحتياجات السدتفيج ورغباتو

ىي عبارة عغ عسميات وأفعال وإنجازات أو نذاط أو مشفعة تقجميا شخف ما  الخدمة:
 .لصخف أخخ فيي نذاط أدائي لمسدتفيج لمحرػل عمى السعمػمات

 :صعوبات الدراسة

 :الشظ أن شبيعة البحػث العمسية ال تخمػ مغ الرعػبات ومذاكل ونشجدىا فيسا يمي

السحجدة ال تكفي إلعجاد كافية ضيق الػقت السخرز بال عجاد السحكخة فالفتخة  -
 . وممسة بكل الجػانب السػضػع السجروس

 . تكخار السعمػمات بيغ السؤلفيغ -

السكتبة السخكدية لجامعة مدتغانع ليدت متصػرة بسا يكفي في مجال نطع  -
 .السعمػمات

 : الدراسات الدابقة

مسي التي يشصبق مشيا تعتبخ الجراسات الدابقة إحجى الخصػات العامة في عسمية البحث الع
 الباحث في صياغة بحثو.

مغ اعجاد الصالبة زيات ليميا لشيل شيادة ماجيدتخ تخرز نطع  الدراسة االولى:
السعمػمات تحت عشػان: " ترسيع وانذاء الشطع لتدػيق خجمات مكتبية متخررة: مكتبة 

. حيث قامت مغ خالل الجراسة 2111مجرسة التكػيغ سبو شبي " بقدشصيشة، سشة 
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السكتبية واىسية تدػيق خجمات  إلنجاحالتاكيجعمى ضخورة انذاء نطع الية وترسيسيا 
الخجمات السكتبية، وفق نطام معمػمات محكع وذلظ لمػصػل الى كفاءة ومدتػى جج عال 

 .لتصمعات السدتفيجيغ

مغ اعجاد الصالبتيغ وليج نػرية ودرقاوي فتيحة، تحت عشػان " دور الشطع  الدراسة الثانية:
وىخان  –ميجانية "، مدتغانع  االلية الستكاممة بالسكتبات الجامعية سشجاب نسػذجا مجرسة

في مدتغانع. وجاءت ىحه الجراسة لسعخفة الحاجة  2112تمسدان، محكخة ماستخ لدشة  –
السمحة لمسكتبات الجامعية مغ ضخورة استخجام الشطع االلية، وابخاز دورىا الفعال في 

 .تدييخ الخجمات والتعخف عمى متصمبات نطام سشجاب داخل مكتبة جامعية

مغ اعجاد الصالب مدالح رشيج محكخة ماستخ في عمع السكتبات تحت  لثالثة:الدراسة ا
عشػان " االنطسة االلية ودورىا في تشطيع السخصػشات مكتبة جامعة االميخ عبج القادر: 

. وجاءت الجراسة ليجف معخفة الحاجة السمحة 2112واقع وافاق بقدشصيشة. لدشة 
باستخجام التكشػلػجيا الحجيثة، والقيام بخقسشة لمسكتبات الى كيفية التعامل مع السخصػط 

 .السخصػط واستعخاض مسيدات الشطع االلية في التعامل مع السخصػط

مغ اعجاد الصالبة سعيػد نػرية، محكخة ماجدتيخ في عمع السكتبات تحت  الدراسة الرابعة:
بالسكتبة  عشػان تفعيل التدػيق خجمات السعمػمات مغ خالل تصبيق مبادئ الجػدة الذاممة

. وفي ىحه الجراسة التعخف عمى جػدة الخجمات واىسية 2112الجامعية جيجل. لدشة 
تدػيق الخجمات السكتبية وكيفية تحقيق ىحه الجػدة التدػيقية. وتدميط الزػء عمى تفعيل 

 تمظ السبادئ لمسداىسة في عسمية جمب السدتفيج وارضاءه وتمبية احتياجاتو.  
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 تمهيد :

وترجيق ومعالجة واستخجاع معمؾمات بجسع  السعمؾمات ىؾ عبارة عؽ آلضة تدسحإن نغام 

معمؾمات مخدونة في ممفات برؾرة مضكانضكضة سابقا والكتخونضة حالضا إضافة إلى بشاء وإنتاج 

والسؾجؾدة أصال في الشغام بعج معالجاتيا ونغخا لسا تؾفخه  ،السعمؾمات الدابقةججيجة مؽ 

ال يسكؽ تجاوزىا في نغؼ السعمؾمات السعاصخة لحا فإن  ،الحؾاسب االلكتخونضة مؽ تديضالت

أصبح أمخ أساس األسباب عجة وسؾف  ،التفكضخ الججي في بشاء نغام محؾسب لمسعمؾمات

 ة بالسؾضؾع في ىحا الفرل .تتظخق في ىحا الفرل لإلحاط
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 األول: استخدامات النعم اآلليةالمبحث

 تعريف نعام المعلومات اآلليالمطلب األول: 

خمة والستفاعمة مع بعزيا يسكؽ أن نعخف نغام السعمؾمات بأنو مجسؾعة مؽ العشاصخ الستجا

 ،وتؾزيعياوالسعمؾمات ومعالجتيا وتخديشيا وبثيا  التي تعسل عمى جسع البضاناتالبعض و 

حمضل بغخض دعؼ صشاعة القخارات والتشدضق وتأمضؽ لدضظخة عمى السشغسة إضافة الى ت

تذسل نغام السعمؾمات عمى و  ،وتأمضؽ السشغؾر والسظمؾب لمسؾضؾعات السعقجة ،السذكالت

األخخى التي تخص السشغسة األمؾر عؽ األشخاص األساسضضؽ واألماكؽ والشذاطات و بضانات 

 والبضئة السحضظة بيا .

استخجام مرظمح نغام السعمؾمات السحدؾبة والحي كثضخا ما يرظمح عمى تدسضة نغام  أما

( فيؾ الشغام الحي يعتسج CBISالسعمؾمات السعتسجة عمى الحاسؾب ويخمد لو باخترار ب )

سؾب في معالجة البضانات ومؽ تؼ عمى السكؾنات السادية واألجيدة والسكؾنات البخمجضة لمحا

السعمؾمات ىؾ عبارة عؽ آلضة ترشضف وفخز بثيا واستخجاع السعمؾمات وعسؾما فإن نغام 

ومؽ تؼ تحؾيميا الى معمؾمات يدتخجعيا اإلندان عشج الحاجة لضتسكؽ معالجاتيا و  البضانات

 1مؽ انجاز عسل أو اتخاذ قخار أو القضام بأية وعضفة تفضج السجتسع .

 

 

 
                                                             

. 11. ص 4112دار المجتمع العربً ،  1. نظم المعلومات المحسوبة و دورها فً مجال المكتبات . ط ، أحمدنافع المداحة
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 مراحل وخطوات تطوير نعم المعلومات اآلليةالمطلب الثاني: 

ترسضؼ الشغؼ السعمؾمات عمى أوجو الخرؾص قجم وأىؼ الظخق السشيجضة لتحمضل و وىي مؽ أ

 .1مخاحل أساسضة متخابظة ومتكاممة وىحه السشيجضة ذات طابع ىضكمي مشغؼ يتكؾن مؽ

 

 

  

 

  

 نموذج لدورة تطوير حياة النعم:التغذية العكديةشكل 

 تحديد المذكلة: 

ممحة ال يغيخ نغام السعمؾمات مؽ فخاغ وإنسا يأتي تظؾيخه تمبضة لحاجة مؾضؾعضة 

وتجىؾر جؾدة السشتجات  اإلنتاجضةذات عالقة بزعف  ،ولتقجيؼ حمؾل لسذكالت جؾىخية

أو ضعف في  ،الخجمات وتخاجع السؾقع ألتشاسقي لمسشغسة في ىضكل األسؾاق السدتيجفةو 

 2الكمي وقجرات السبادرة واالبتكار الى غضخ ذلػ مؽ السذكالت فإن الحاجة لؾجؾد األداء

خفا توجؾد نغؼ السعمؾمات لضذ  إلىبسا فضيا الحاجة  ،السعمؾمات أدوات تكشؾلؾجضانغؼ و 

 ضخورة ممحة لكي تكؾن السشغسة عمى مدار انظالق واحج مع بقضة الستشافدضؽ . وإنسا
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المشكلة ودراسة الجدول  تحدٌد تحلٌل النظم  تصمٌم النظم   

 التمٌٌم          التطبٌك 
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تعديد الكفاءة  إلىأن تؤدي  إماتبقى إدارة ىحه التكشؾلؾجضا ىي األمخ الحضؾي األخخ 

 . الباىغةمؽ التكمفة  إضافضةالتشافدضة أو تظبضق أعباء و  اإلنتاجضةالفعالضة و 

 ،السعمؾمات وكل أدوات تكشؾلؾجضا السعمؾمات لتحقضق األىجاف السشذؾدةمانخيج قؾلو نغؼ 

وىي التي تظمب الحمؾل أىسضتيا ومجاليا إن السذكالت وبغض الشغخ عؽ مدتؾاىا و 

 االتراالت.خارات تكشؾلؾجضا نغؼ السعمؾمات و تدتجعي قو 

  دراسة الجدوى: 

ججيج ججوى اقترادية التتشاول دراسة الججوى تحجيجا ما إن كان نغام السعمؾمات 

االستثسار تؾصضاتو لإلدارة بخرؾص مذخوع يقجم فخيق دراسة ججوى و  ،وتشغضسضة وتقشضة

 1.نغؼ السعمؾمات في

لمشغام ومقارنتيا  اإلجسالضةوتيتؼ دراسة الججوى برؾرة استثشائضة في تحجيج التكالضف 

 بالسدايا والسشافع السشغؾرة والغضخ مشغؾرة في السدتقبل القخيب والبعضج .

ت التقشضة التي سضؾفخىا الشغام ودرجة حاجة كسا تيتؼ الجراسة بسعخفة اإلمكانضات والقجرا

ودرجة مالئستيا مع الظاقة التذغضمضة السؾجؾدة وىحا ما يعخف بالججوى ،السشغسة ليا

وتتكامل  ،السدتقضمة لمشغامالسشافع التقشضة السشغؾرة و  لشغام السعمؾمات أو تغضضخ أحجالتقشضة 

عخفة درجة التؾافق بضؽ بتحمضل الججوى التشغضسضة لشغام السعمؾمات مؽ خالل م الجراسة

تحمضل القجرات  إلىباإلضافة  ،مدتمدمات تذغضل نغام السعمؾمات بكفاءة وفعالضةالتشغضؼ و 

عمى تحقضق السضدة التشافدضة باخترار بسا يداعج و  ،يؾفخىا الشغام الججيج لمسشغسة التي
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افع تأخح دراسة الججوى ثالثة أبعاد أساسضة ىي: البعج االقترادي لزسان أن تكؾن السش

وجؾد إمكانضة في تذغضل الشغام  لتأكج مؽ ،البعج التشغضسيالستؾقعة أكبخ مؽ التكالضف و 

جؾد السعمؾمات والججوى التقشضة لزسان و  إنتاجلسعالجة و  ،الكبضخةستضعاب قجراتو في او 

 التحجيث عشج الزخورة .تكشؾلؾجضا معمؾماتضة راقضة وقابمة لمتظؾر و 

 تحليل النعم: 

بتحمضل احتضاجات  تتزسؽ مخحمة تحمضل الشغؼ حدمة مؽ األنذظة الستكاممة والتي تبجأ

القضؾد التي يعسل في ومؾاصفاتو وحجوده و شغام الججيج تحجيج أىجاف الو  ،السدتيجفضؽ

 :1ىيي بسكؾنات ومتظمبات الشغام و يشتج عؽ مخحمة تحمضل الشغؼ وصف مشظقو  ،إطارىا

 .ا لمسدتفضجيؽ قفي ضؾء احتضاجاتيؼو تقجيسي بإنتاجياات التي يقؾم الشغام السخخج -

 .عمى السخخجاتالتي يجب أن تشفج لمحرؾل  ؾاألنذظةالعسمضات -

 الشغام الزخورية مؽ أجل الحرؾل عمى السخخجات.خالت مج -

 .السؾارد الزخورية لعسل الشغام -

 .اإلجخاءات و قؾاعج عسل الشغام -

يجخى في مخحمة تحمضل الشغؼ تحجيج مؾاصفات الشغام مؽ حضث مكؾناتو  باخترار

ن ىحه الخظؾة في ىحه السخحمة ىؾ اختضار السشيجضة السشاسبة لتحمضل إو  ،السادية البخمجضة
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يا مخحمة تحمضل ومؽ بضؽ األنذظة التي تتكؾن مش ،احتضاجات السدتفضجيؽ مؽ السعمؾمات

 : 1الشغؼ نحكخ مايمي

 .تحمضل احتضاجات السدتفضجيؽ مؽ السعمؾمات 

 تحجيج تؾقعات وأمال السدتفضجيؽ. 

 احتضاجات السدتفضجيؽ وتؾقعاتيؼ ؽتحمضل فجؾة السعمؾمات بض. 

 وصف مشظقي لمسخخجات، العسمضات والسجخالت. 

 .وصف مشظقي لقاعجة بضانات 

 مرحلة ترميم النعم: 

الثانضة الترسضؼ سشظقي و تخص الترسضؼ الاألولصتتكؾن ىحه العسمضة مؽ حدمتضؽ 

 .الظبضعي

نقرج بالترسضؼ السشظقي وضع الترؾرات والسفاىضؼ السشظقضة لمشغام قبل تذكضمو 

الفخعضة أي تكؾيؽ صؾرة مشظقضة مجخدة لسؾاصفات الشغام ومكؾناتو  ،وتشفضحه عسمضا

السشظقي  تتكؾن مخحمة الترسضؼ وعائف كل نغام فخعي قبل ترسضسو وبشاءه ماديا و و 

 : 2مؽ األنذظة التالضة

ججولة تؾقضت و  اإلدخالمشيا تحجيج وسائط ت في ضؾء عؾامل ترسضؼ السخخجا -

 في بعض تظبضقات الشغام . اإلدخالأنذظة 
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 ترسضؼ العسمضات ووضع خؾارزمضات العسمضات التي سضقؾم بتشفضحىا الشغام . -

 السادي لقاعجة البضانات.الترسضؼ السشظقي و  -

 تحجيج وتعخيف البخامج السدتخجمة في الشغام . -

 إجخاءات العسل داخل الشغام .وضع وترسضؼ  -

 العسل داخل الشغام . إجخاءاتترسضؼ تؾصضف و  -

أنذظة الترسضؼ السادي لمسخخجات وفي السشغسة تزسؽ عسمضة الترسضؼ السادي استكسال 

قاعجة البضانات  إدارةمؽ خالل اختبار نغام  ،الترسضؼ السادي لقاعجة البضاناتوالسجخالت و 

اختبار البخامج السدتخجمة ليحا ترسضؼ عسمضات السعالجة و  افة إلىالسشاسب لمشغام باإلض

 حساية مؾارد الشغام .فة إلى ترسضؼ إجخاءات السخاقبة و باإلضا ،الغخض

إضافة إلى ذلػ تؾجج مجسؾعة مؽ العؾامل السؤثخة في عسمضة تحمضل وترسضؼ الشغؼ نحكخ 

 مشيا عمى سبضل السثال.

 .اعتساد مشيج التحمضل والترسضؼ البشضؾي  (1

 نجاح الفخيق في استخجام تقشضات نسحجة البضانات والعسمضات . (2

 بداطة الشغام ومالئستو لبضئة العسال في داخل السشغسة . (3

 سيؾلة االستخجام ودرجة صجاقة الشغام السدتفضج. (4

 التشغضسضة في انجاز نغام السعمؾمات .الكفاءة الفعالضة التذغضمضة و  (5

 يتسضد بيا نغام السعمؾمات  التحكؼ التي يجب أنمان والحساية و األ (6
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 مرحلة التطبيق: 

خظة التظبضق مجسؾعة مؽ األنذظة الفخعضة الستكاممة التي تبجأ بؾضع تزؼ مخحمة 

في استعسال عسمضة البخمجة  ،ؾماتالعاممضؽ في نغام السعمالتظبضق وتجريب السدتخجمضؽ و 

 تذغضل الشغام .ونرب األجيدة وشبكة الحاسؾب وتحسضل البخامج و 

بإعجاد اإلجخاءات التفرضمضة وترسضؼ دلضل شامل تتزسؽ ىحه السخحمة فزال عؽ ذلػ 

 .1استكسال إجخاءات التغضضخ الزخورية لعسل نغام السعمؾمات الججيجو  ،ليا

قضاس جؾدة أداء لشغام السعمؾمات مؽ خالل فحص و  ذلػ وضع اختبار إلىباإلضافة

لسعخفة مدتؾى استجابة  ،التجخيبيغضل نغام السعمؾمات الحي يؾضع مؾضع التشفضح والتذ

بع مدتؾيات وىي اختبار السكؾنات، الؾعائف الشغؼ لحاجات السدتفضجيؽ مؽ خالل أر 

 .الفخعضة، األداء الكمي لمشغام

وفي ىحه السخحمة تغيخ الحاجة الى استعسال أنذظة التحؾيل التي يتؼ مؽ خالليا اختبار 

 تتكؾن استخاتضجضات التحؾل مؽ:إستخاتضجضة التحؾل السالئسة لمشغام و 

 :إستراتيجية التحول الفوري  (1

التحؾل الفؾري يتؼ التخمي عؽ نغام السعمؾمات القجيؼ دفعة جضةضاستخاتعشج تظبضق 

اإلستخاتضجضة عمى التذغضل مباشخة وتعج ىحه ويؾضع الشغام الججيج مؾضع  ،واحجة

تدتخجم في حالة وجؾد الرجمة و  لحلػ تدسى أيزا بإستخاتضجضةو  ،أسمؾب الرجمة
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عشجما تؾجج ضغؾط عمؾمات الججيج إلى مخاحل عجيجة و صعؾبة في تجدئة نغام الس

 .  1شجيجة مؽ قبل السدتفضجيؽ باتجاه تظؾيخ و ترسضؼ نغام السعمؾمات

 :يل المتوازي ( التذغ20

مع استسخار العسل بالشغام القجيؼ أي يتؼ معالجة البضانات يتؼ تذغضل الشغام الججيج 

معايضخ  إلىأن يرل مدتؾى تظبضق الشغام  إلى،مؽ قبل الشغامضؽ في وقت واحج

 السدتيجفة . السؾثؾقضةالكفاءة والفعالضة و 

 :لتدريجيا اإلحالل( 03

الشغام الججيج برؾرة تجريجضة الى أن يتؼ استكسال أنذظة ترسضؼ  إحاللتعشي 

بحضث انجاز مجسؾعة مؽ الؾعائف لمشغام ألسعمؾماتي الججيج  ،وتذغضل الشغام الججيج

 يدتسخ نغام السعمؾمات القجيؼ في تؾلي الؾعائف األخخى .

 مرحلة التقييم: 

تعتبخ مخحمة التقضضؼ قاعجة انظالق نغام السعمؾمات لمعسل في السشغسة وفق اليجاف 

 إدارةفي ىحه السخحمة تحجيجا تشتقل مدؤولضة و  ،سدتؾردة مشح بجاية تظؾيخ الشغؼال

 .2التقضضؼ ى مباشخة ميام التذغضل الشيائي و الشغام التي تتؾل

 ،التقضضؼ السباشخ جة لتقضضؼ نغؼ السعمؾمات بعزيا مفضج ألغخاضسالضب عجيأتؾجج 

دورة  لتظؾيخ األساسضةاألخخ لتقضضؼ نغام عمى السجى الظؾيل وىحه السخاحل والبعض 
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لشغؼ تسثل خارطة طخيق لتحمضل وترسضؼ وتذغضل نغؼ السعمؾمات فمياذا ال حضاة ا

حتى لؾ استخجمشا مجاخل حجيثة أخخى في بشاء نغؼ يسكؽ تجاوز ىحه السشيجضة 

 السعمؾمات اآللضة .

 بعاد نعم المعلومات االليةأالمطلب الثالث: 

السختكدة حؾل مزسؾن ا العرخ الحجيث و مؽ عاىخة السعمؾمات التي يتدؼ بي انبثاقا

 .أوعضة متعجدةلستجفقة في أشكال و السعمؾمات ا

مجخل الشغؼ  إطارفي لمفخد أو السشذأة أو اليضئة و  سؾاءلمحرؾل عمى السعمؾمات 

ارتبظت ىحه الشغؼ بالسعمؾمات بعجة  ،السشذآت السعاصخةاليضئات و  إدارةالسدتخجم في 

 :كالتاليأبعاد وىي 

 النعام :الوظائف التي يؤيد بها  (1

نغؼ السعمؾمات ىي التي تتجاول السعمؾمات طبقا لغخض معضؽ لسدتخجم مدتيجف 

و بحلػ فإنيا تختبط بثالثة وعائف أساسضة تتسثل في السعالجة و االترال أو نقل 

 البضانات والتخديؽ السعمؾمات في ذاكختيا .

 

 

 

 شكل وظائف المعلومات ونعام المعلومات

 االتصال ) نمل البٌانات (
 التخزٌن )الذاكرة(

 المعالجة             

 )المنطك ، الممارنة ....الخ (

 

 

 المستخدم 
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وتختبط الؾعائف باألنذظة اإلدارية والخجمات العامة التي تؾفخىا السكتبات ومخاكد 

مؽ نغؼ فخعضة وعضفضة تقؾم بإنجاز  ،التؾثضق كتجاول البضؾجخافضة ويتكؾن نغؼ السعمؾمات

أو نقل  ،األداء الستخرص لتجاول السعمؾمات بأسمؾب فخدي مثل معالجة بضانات معضشة

البضانات أو تخديؽ البضانات وتتعجى الشغؼ الفخعضة باإلضافة الشغام الجسعي بالبضانات 

 .1وتتبع بضانات مخخجة كالتقاريخ أو القؾائؼ أو العخوض  ،السجخمة

 الموارد التي يذتمل عليها النعام:( 02

 عخف بعض الكتاب نغام السعمؾمات طبقا لمسؾارد التي يذتسل عمضيا كسا يمي:

تجسضع مؾارد يتسثل في األفخاد والظخق واالجخاءات والبخامج واألجيدة والتشغضؼ لمحرؾل  -

 .تخديشيا وتحمضميا واستخجاعيا لكي يتؾصل الى السعمؾمات مشياو عمى البضانات 

 .االجيدة والظخق السشغسة لتحقضق مجسؾعة وعائف معضشة "مجسؾعة األفخاد و  " -

عا في تجفقات البضانات الخسسضة تتجاخل موالتديضالت التي تتفاعل و  اإلجخاءاتمجسؾعة  -

 غضخ الخسسضة.وشبو الخسسضة و 

 األنذطة التي يقدمها النعام :( 3

 مايمي:عخف نغام السعمؾمات في إطار العسل اإلداري طبقا 

التشغضؼ الحي يحرل عمى البضانات مؽ مرادرىا األصمضة في إطار أنذظة  -

قشؾات إلى ومؽ متخحي  تمخضريا وإرساليا فيبتذغضميا وتختضبيا و ثؼ يقؾم السشغسة

 يتؼ ذلػ يجويا أو مضكانضكضا أو آلضا.القخارات و 
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السشغسة التي تيجف إلى تخشضج الجورة اإلدارية مؽ تخظضط وتشفضح الؾسضمة السشذأة و  -

 ومتابعة أو رقابة واتخاذ القخارات.

 المتغيرات التي يذتمل عليها النعام:( 4

يتكؾن مؽ شخص واحج عمى األقل لو نسط سمؾكي محجد  بأنوعخف نغام السعمؾمات 

حقائق معضشة لكي يرل إلى  أوبخاىضؽ  إلىيحتاج  ،تشغضسي إطارما في مذكمة يؾاجو 

أي نغام السعمؾمات يذتسل عمى ،حل ليا ويتاح السخخج مؽ خالل نسط معضؽ لمعخض

خسدة متغضخات رئضدضة يتفخع كل مشيا إلى تفخيعات أخخى وكل ذلػ يذتسل عمى عالقة 

 :1متجاخمة والستغضخات األساسضة تتسثل في 

اكل ىضكمضة أو نرف ىضكمضة أو تؾعضة السذكمة السظمؾب حميا وىي غسا أن تكؾن مذ -

 غضخ ىضكمضة.

 الفحؾى التشغضسي لمسذكمة كأن تختبط بالتخظضط التشغضسي أو الخقابة أو التذغضل. -

 نغؼ التداؤل السبشضة عمى البضانات أو عمى العالج أو عمى السعخفة.إنتاج البخاىضؽ و  -

 .الذخرضةأنساط العخض: الذخرضة أو غضخ  -

 ( طبيعة المعلومات :5

 عخفت نغؼ السعمؾمات طبقا لظبضعة أوعضة السعمؾمات مثل:

نغؼ السعمؾمات الؾثائقضة التي تختبط بالشرؾص الكاممة بالؾثائق أو األجداء أو فقخات  -

 أو صفات مشيا كالخقؼ أو التخمضد أو اإلشارة البضؾجخافضة وما شبو  ذلػ . 
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ؤالت مؽ رصضج ؾمات الحقائق أو اإلحراءات تجضب مباشخة عمى التدانغؼ معم -

 .1البضانات الستؾفخ والسعجد لإلجابة عمضيا مدبقا

 نعمالمعلومات المتكاملة والفرعية في المنذأة : 6

نغام السعمؾمات الستكامل ىؾ الحي يتعخض لمسشغسة ككل ويعسل عمى ربط  -

 أو الشغؼ الفخعضة الستؾاججة فضيا في اطار متكامل . ،التظبضقات السختمفة

محجد مؽ تظبضقات السشغسة فخعي ىؾ الحي يختص بتظبضق معضؽ و النغام السعمؾمات  -

األفخاد، نغام السعمؾمات السالي، نغام معمؾمات اإلنتاج مثل نغام معمؾمات 

 .معمؾمات إدارة وتخظضط السذخوعات . نغاموالخجمات

 الركائز األساسية لنعام المعلومات اآللية المطلب الرابع: 

تبشى عمضيا نغؼ السعمؾمات السعاصخة وىي إدخال الشساذج،  ىشاك ست ركائد أساسضة

 تتزح ىحه الخكائد فضسا يمي:، أسالضب الخقابة و اإلخخاج، التكشؾلؾجضا، قاعجة البضانات

 INPUT:  اإلدخال (1

اإلشكال واألصؾات التي تجخل كل البضانات والشرؾص و  اإلدخالتتسثل ركضدة 

والؾسائل التي عؽ طخيقيا نختار ىحا باإلضافة إلى الظخق  ،نغام السعمؾمات

الترخفات والحخكات  اإلدخال عمىتجسع السجخالت لإلدخال في الشغام ويذتسل و 

في العادة تراغ السجخالت طبقا و  ،والتداؤالت والظمبات والتعمضسات واإلشارات

تعج قج السزسؾن ويختبو لمسعالجة و لمبخوتؾكؾل وشكل محجد يرشف ويعخف 
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. في التعخف عمى الخرائص عؽ طخيق الرؾت أو برسات السجخالت الكتخونضا

 . 1األصابع أو الذفخات الزؾئضة أو السسغشظة أو لؾحات السفاتضح

 النماذج : (0

تذتسل ىحه الخكضدة عمى تجسضع لمشساذج االجخائضة والتظبضقضة تتجاول البضانات 

الشتائج أو اإلصجار السخخجات  جألسالضب نسؾذجضة محجدة اإلنتا ،السختدنة طبقا

 تتسثل ىحه الشساذج في التالي :و 

 تعج لمترخفات التي تتبع إجخاءات محجدة في إطار محجد.:النماذج اإلجرائية ( أ

تديؼ في تؾفضخ اإلنتاجضة لتداؤالت تجسع عشاصخ بضانات :النماذج المنطقية ( ب

 معضشة كسا تداعج في حجؼ السعمؾمات في السخخجات.

تدتخجم في األسالضب الكسضة التي تدتخجم في بحؾث :الرياضية النماذج ( ت

 العسمضات.

 OUTPUTاالخراج :  (3

يسثل اإلخخاج الشياية شغام السعمؾمات حضث إن ما تتجو و تسثل ىحه الخكضدة وعضفة اإلنتاج ل

الشساذج الستقجمة إلنتاجو وتتفاعل يكؾن اإلخخاج أحدؽ مؽ اإلدخال و  إلدخال أي ال ،األخخى 

يضخ الجقة والتظابق والرحة االسجخالت والسخخجات مع وتعتسج جؾدة السخخجات عمى مع

 والتؾقضت والسالحغة.
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أما الؾسائل التي تشتج عؽ طخيقيا السخخجات فتتسثل في العخوض السخئضة عمى شاشات 

 أو الؾثائق السظبؾعة أو السرغخات الفضمسضة بؾاسظة أجيدة السضكخو فضمؼ .الكسبضؾتخ  

 التكنولوجيا: 4

تعتبخ التكشؾلؾجضا أساسضة لشغؼ السعمؾمات السعاصخة حضث تداعج عمى تجسضع والتقاط 

ميا في نساذج محجدة كسا تجدئيا وتشتج تذكوتجفع عشاصخ البضانات وتخبظيا معا و  ،لسجخالتا

كسا وتداعج في الخقابة عمى الشغام وصضانتو  ،تبث السخخجات وتؾصميا إلى السدتخجمضؽو 

 . 1ؼ في تدضضخ وتذغضل كل الخكائد األخخى بدخعة ودقة وكفاءة عالضةتداى

 :عمى ثالث مجاالت رئضدضة تتسثل فيوتذتسل التكشؾلؾجضا 

: مذغمؾ الكسبضؾتخ، يذغمؾنيافخاد الحي يفيسؾن التكشؾلؾجضا و : األالفنيون  ( أ

 ،السحممؾن، ميشجسؾ الرضانة واالتراالت مجيخو الشغؼ .السبخمجؾن 

: تسثل حدم البخامج السظؾرة أو الجاىدة التي تجعل أجيدة الكسبضؾتخ تعسل  البرمجيات ( ب

 وتأمخىا بأداء وعائفيا وانتاج مخخجتيا 

و مكؾنات ألخكائد : تذتسل عمى تشؾع مؽ الؾسائل التي تقجم السدانجة السادية  األجهزة ( ت

 مؾمات .تعتبخ التكشؾلؾجضا الخكضدة األكثخ وضؾحا في نغام السعالشغام السختمفة و 
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 قاعدة البيانات: 5

جات كل تسثل قاعجة البضانات السدتؾدع الحي تتؾاجج فضو كل البضانات الزخورية لخجمة احتضا

تعالج قاعجة البضانات مؽ وجيتي نغخ مادية ومشظقضة وتسثل و  ،مدتخجمي نغام السعمؾمات

البضانات عمضيا وكضفضة الؾجية السادية )قاعجة البضانات وسائط  التخديؽ السدتخجمة ومؾاقع 

تحجيج أسالضب التعخف عمضيا أما الجانب السشظقي لقاعجة البضانات فضختبط بكضفضة و  تخديشيا

الفؾري  لالستخجاعالؾصف ويختبط بأسمؾب التخمضد و  ،ث االستخجاع البضانات السختدنةالبح

 قؾامضذ البضانات.والقؾائؼ والذفخات والسفاتضح و ألسالضب السدتخجمة الكذافات واألدلة 

 أساليب الرقابة :6

تتعخض كثضخ مؽ نغؼ السعمؾمات ألخظار كثضخة وتتؾقف بدبب عجم مالءمتو إجخاءات 

سؾء اإلدارة كل ذلػ يحتاج الى ترسضؼ أسالضب رقابة و  ،عجم كفاءة ودقة العاممضؽالتذغضل و 

 1أو أي خظخ متؾقع.لتأمضؽ وحساية نغام السعمؾمات مؽ سؾء االستخجام 

 الدلبية لنعم المعلومات اآلليةالتأثيرات االيجابية و المطلب الخامس:  

سكؽ مؽ انجاز السدائل الحدابضة في حضؽ أن التأثضخ االيجابي لشغؼ السعمؾمات ىؾ الت-1

مسا يقؾم بو األفخاد فإنو يقابمو الدمبي  ،عسمضات السعالجة لألعسال العخقضة يذكل اسخع بكثضخو 

فإن نغؼ السعمؾمات تدتؾقف ،بة الشذاطات التي كان يؤدييا األفخادبتحقضقو أن حؾسيختبط 

 تشيي بعض الؾعائف.و 
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ونة السشغسات مؽ التعخف األوسع في الؾقت الحي يدتظضع فضو نغؼ السعمؾمات مؽ معاو  -2

سع معمؾمات فإنيا ستدسح لمسشغسات يج ،األشسل عؽ نساذج السبضعات الخاصة بالسدتفضجيؽو 

 حخياتو الفخدية .األفخاد وبحلػ قج تتجاوز عمى خرؾصضاتيؼ و تفرضمضة عؽ 

كؽ قج تؤدي الى لوكفاءات ججيجة مؽ خالل خجمات و  بإمكاناتتدود نغؼ السعمؾمات  -3

 األعسال الغضخ معخوفة في ىحه الشغؼ اآللضة .شمل في الخجمات و 

فإن  ،أخخلكؽ مؽ جانب مات السحدؾبة مؽ السسكؽ التقجم و جعمت نغؼ ىحه السعمؾ  -4

السذاكل اق و فخاد قج يدبب االرىاالستخجام السكثف لشغؼ السعمؾمات اآللضة مؽ قبل بعض األ

 الرحضة.

بذكل فؾري لمساليضؽ  في مقجمتيا االنتخنضت السعمؾماتتؾزع نغؼ السعمؾمات السحدؾبة و  -5

 خاصةالسسكؽ استخجام مثل ىحه الشغؼ و  ولكؽ مؽ ،العالؼمؽ األفخاد بسختمف مشاطق 

الت السقاظخيقة غضخ مذخوعة مؽ البخمجضات و االنتخنضت في تؾزيع ندخ غضخ قانؾنضة و ب

 الكتب ومستمكات الفكخية األخخى.و 
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 المبحث الثاني: أشهر النماذج للنعم اآللية في سير المكتبات 

يا ن نغؼ السكتبات السعتسجة عمى الحاسب اآللي تتؾافخ بجعؼ كل األنذظة التي تقؾم بإ

ظة عمى نحؾ متكامل مشيا ما يجعؼ نذاط واحج أو عجة أنذو  ،السكتبات ومخاكد السعمؾمات

ى السكتبة أو مخاكد السعمؾمات دراسة سؾق الشغؼ دراسة موع ،لكل نغام مسضداتو وعضؾبوو 

اعمضة تمبضة احتضاجاتيا بفومؾاردىا و  إلمكانضتياوافضة حتى يسكؽ أن تدتخجم الشغام السشاسب 

 تكمفتو .مسضدات الشغام و تتشاسب مع 

مشيا في عسل السكتبات ومؤسدات  لإلفادةالشغؼ مرسسة خرضرا ىشاك بعض البخامج و 

 السعمؾمات خاصة في مجال خدن استخجاع السعمؾمات.

العاممضؽ في مؤسدات السعمؾمات والسكتبات في  ىضفي الغالب نغؼ جاىدة تخاعي مدتؾى و 

بخامج مؽ قبل العاممضؽ في تمػ السؤسدات لتظؾيخ يسكؽ أن تدتخجم ىحه الو  ،مجال البخمجة

وسضتؼ  ،معالجة مرادر السعمؾماتلمسدتفضجيؽ أو في تبدضط االجخاءات الخجمات السقجمة 

نغؼ األكثخ استخجاما وانتذارا في السكتبات سؾاءا عمى السدتؾى العالسي  4التخكضد ىشا عمى 

كسا  Greenstone، بخنامج PMBمج بخا( و horizonفق )أو العخبي مثل نغام بخمجضات األ

 . syngebىحا نغام سشجاب ندتعخض الشسؾذج الجدائخي و 

 .ؽ السكتباتالسظبقة في عجد مشيخ الشغؼ وأوسعيا انتذارا و أوتعج البخامج مؽ 
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 SYNGEBسنجابنعام المطلب األول:

 النعام المقيس لتديير المكتباتSYNGEB  système normalisé de 

gestion des bibliothèques: 

في البجاية كان  1990عام  CERISTالتقشي بالجدائخ بسخكد االعالم العمسي و صسؼ 

وصجر في ، WINDOWSطؾر عمى نغام الؾيشجوز ؼيعسل عمى نغام التذغضل دوسث

ثؼ طؾرت الشدخة الذبكضة  MONOPOSTEندخة أولضة أحادية الجياز 

VERSIONRESEAU  (CLIENT-SERVEUR مدتخجم في ) مؤسدة  140حؾالي

 جدائخية بضؽ مكتبة جامعضة وعامة ومجرسضة ومخاكد السعمؾمات .

 : وحدات النعام 

 وحجات ىي: 05يتكؾن ىحا الشغام مؽ 

Acquis .نغام فخعي ميضأ لتدضخ االقتشاءات : 

INVENT نغام تدضضخ الجخد يدسح بإنجاز سجل جخد آلي كسا يسكششا مؽ طبع :

 الدجل.

SYNGEB نغام فخعي يدسح بإنذاء قؾاعج في نغؼ السعمؾمات لمكتب ويسكششا للمعالجة :

ىؾ و  UNIMARوكحا حدب  ISBDمؽ انجاز وبظاقات فيخسضو حدب التقشي الجولي 

 .يتؾفخ في ندختضؽ العخبضة والفخندضة
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SYNPRETE رجاع عارة اإلىي تتزسؽ اإلاص بتدضضخ كل العسمضات االعارة و : خ

 البخنامج مؽ القضام بإحرائضات االعارة.الحخ كسا يسكؽ التججيج 

FIDERىؾ فيخس آلي يسكششا مؽ الحرؾل عمى غام فخعي لمبحث متعجد السفاتضح و : ن

 البظاقات الفيخسضة  لمعشاويؽ السخدنة في قاعجة البضانات .

 : وظائف نعام سنجاب 

 1التعخيف بقؾاعج البضانات التي تحتؾي عمى العشاصخ البضؾغخافضة السظمؾبة. -

 إمكانضة إنذاء قؾاعج بضانات فخدية وثانؾية. -

 إدخال تدجضالت ججيجة في قاعجة بضانات معظاة. -

 إمكانضة التعجيل في قاعجة البضانات وكحا التحجيث. -

 امكانضة صضانة القاعجة وحفغيا وتكذضفيا . -

إمكانضة استخجاع التدجضالت بأي تدمدل بؾاسظة محتؾياتيا مؽ خالل لغة البحث  -

 متظؾرة.

 البؾلضانضة .نضة إجخاء بحث انتقائي عؽ طخيق العسمضات إمكا -

فخز التدجضالت بأي تدمدل سؾاء بالخقؼ االستجاللي، العشؾان السؤلف، سشة الشذخ أو  -

 .الخقؼ الجولي السؾجج لمكتاب

إمكانضة انذاء فيارس تحمضمضة أو وصفضة لكل قاعجة بضانات سؾاء كانت كتب ورسائل  -

 ودوريات .جامعضة وحتى مقاالت 
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 طباعة جدئضة أو كمضة لمفيارس أو مؽ أي قاعجة بضانات معظاة. -

  ايجابيات النعام: 

 يدسح بتبادل السعمؾمات . -

و تحجيج لؾائح إدخال السعمؾمات فيي أال يحتاج السدتعسل الى ىضكمة القاعجة  -

 1مزبؾطة مؽ قبل .

 يدسح بإدخال وتعجيل وتحرضل وإلغاء ونقل البضانات. -

 بالفيخسة الستعجدة السدتؾيات.يدسح  -

ؽ خالل طخيقتضؽ لمبحث كسا يدسح  باعيار السعمؾمات وفق مالؾصؾل الى الفيارس  -

 . ISBD ,UNIMARC,DETAILLEثالث أشكال :

 مكانضة صضاغة القؾائؼ السدتعسمة  في ىحا الشغام .إ -

 مكانضة وضع فيارس متخررة.إ -

 البخامج .يدسح بتألضو كل الدالسل الؾثائقضة بفزل  -

 مكانضة العسل في اطار الذبكة وكحا وضع الفيارس عمى شبكة االنتخنضت. إ -

 :سلبيات النعام 

 .ىسال األلف والالم الغضخ األصمضة في التختضب األلفبائيإ عجم  -

 حاالت وعجم وجؾد كذاف بأسساء السؤلفضؽ القانؾنضضؽ.غضاب اإل -

 ال يسكؽ اختضار بظاقات معضشة عشج طبع الفيخس. -
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 .يسكؽ التعجيل في الفيخس السظبؾعال  -

ال يدسح بإنذاء كذافات أخخى ماعجا كذاف السؤلفضؽ كذاف العشاويؽ و كذاف  -

 العالمات الجالة.

 Horizonبرمجيات األفقالمطلب الثاني: 

ىؾ نغام متكامل االدارة السكتبات بسختمف أنؾاعيا وأحجاميا وإجخاءاتيا بجعؼ 

( وفقا لمسعايضخ المغة )عخبي انجمضدي وفخندي والثالثضةالسكتبات العخبضة الثشائضة 

 السؾاصفات العالسضة.و 

 7.3في العالؼ وىؾ اإلصجار رقؼ االصجار الججيج لشغام األفق بعج األكثخ مبضعا 

الفخيجة التي جعمت مؽ نغام األفق األشيخ سل الكثضخ مؽ السسضدات الججيجة و الحي يحو 

 عمى مدتؾى العالؼ.

 :وظائف النعام 

 .ء والستابعةا( والذخ acquisationالتدويج )  (1

 Indescingوالتكذضف classificationوالترشضف  catalogingالفيخسة  (0

 عمى الخط السباشخ. Abstractiongاالستخالص و 

 .( واالعارة الستبادلة عؽ بعجlandingاالعارة) (3

 ضبط الجوريات، الجخد وضبط السؾجؾدات. (4

 خجمات حجد الكتب والسظبؾعات ومتابعتيا.  (5
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 ..WEB-OPCAمكانضة اتاحة الفيخسعمى شبكة االنتخنضت إ (6

لؾثائق و السكتبات بكل أنؾاعيا أية اجخاءات أخخى تقؾم بيا مخاكد البحؾث ا (7

 مخاكد السعمؾمات.و 

الجخد  : أنغسة1ضافة الى العجيج مؽ األنغسة الفخعضة التي يتشاسب طبضعة نؾع السكتبة ومشياإ

ق لمسعمؾمات التي تكؾن السكتبة الخقسضة لمشغام عمى اوادارة التقاريخ والحجد السدبق واالرف

 شبكة االنتخنضت .

 :مميزات النعام 

 .يؾصف بانو أكبخ نغام مكتبات عالسي -

 بعج نغام االفق مؽ االنغسة السفتؾحة التي تتبع البحث في فيارسو عمى االنتخنضت. -

والسؾاصفات ويتشاسب مع متظمبات جسضع انؾاع السكتبات السختمفة مؽ يعتسج السعايضخ  -

اكاديسضة وعامة ومتخررة وحتى السجرسضة وبعج اوسع األنغسة انتذارا في السشظقة 

مكتبة ومخكد معمؾمات مشيا مكتبات وطشضة  85حضث يدتعسمو ما يديج عؽ  ،العخبضة

 2وعامة .

مثل : نغؼ االعارة الكتب االلكتخونضة، ونغؼ يؾفخ طخيقة ارتباط سيمة بأنغسة مختمفة  -

الجوريات االلكتخونضة ونغام البخيج االلكتخوني نغؼ تخديؽ واستخجاع لشرؾص الكاممة 

 ونغؼ واستخجاع السؾاد الدسع برخية الخقسضة .
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و باستخجام أيتسضد بقجرتو عمى االرتباط باألنغسة الخخى مؽ خالل شبكة اإلنتخنضت  -

 SIP11 , x .12z39.50تبادل السعمؾمات مثل :  معايضخ وبخوتكؾالت

وتتضح امكانضة التعامل مع مرادر السعمؾمات الستكاممة االدارة السكتبات يؤدي جسضع 

ومخاكد السعمؾمات لمشغام عجة خاصضات  ،سكتباتالعسمضات الفشضة واإلدارية في بضئة ال

وأثسشة السكتبات ول فضادارة السعمؾمات تجعل مؽ الشغام األ،ججيجة ومتججدة باستسخار

 عمى مدتؾى العالؼ .

 PMBبرنامج المطلب الثالث: 

 .1ىؾ نغام آلي حخ متكامل لحؾسبة السكتبات  -

 مظابق لمسعايضخ والسقايضذ السعتسجة في السكتبات مارك مؾحج . -

 و في اطار شبكة خادم / عسضل .أامكانضة تذغضمو عمى جياز  -

 .Windows-linux  ,macosىؾ بخنامج يسكؽ تذغضمو عمى عجة نغؼ تذغضل  -

 .z39-50pnp mysolالتظؾيخ  -

 مرجر متاح يسكؽ تعجيمو حدب احتضاجات كل مكتبة. -

 متعجد المغات عخبي، فخندي، انجمضدي و يسكؽ اضافة لغات أخخى. -

 النعاموظائف: 

 .التدويج -

 .الفيخسة -
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 .عارةاإل -

 ضبط أعجاد الجوريات. -

 .اإلسشاديةالسمفات  -

 .لمسعمؾمات نتقائياالالبث  -

 .دارةاإل -

 .OPCAفيخسستاح لمجسيؾر عمى الخط  -

 OPEN SOURCE.1يذتغل في عجة مكتبات اخخى بخمجضات مفتؾحة السرجر 

: مثل مكتبة السجرسة متعجدة التقشضات بالحخاش الجدائخ العاصسة التي يدتخجم نغام 

pour ma bibliothèque PMB 

 Greenstoneبرنامج الرابع:  المطلب

 UNESCOيعج مؽ البخامج التي تجعسيا السشغسة العالسضة لمتخبضة والعمؾم والثقافة 

ي مكتبات رقسضة متكاممة ويدسح ألتحؾيل محتؾى قؾاعج البضانات والسمفات الشرضة 

بتحؾيل تمػ السكتبات عمى أقخاص مجمجة أو نذخىا عمى االنتخنضت ويتستع ىحا 

 :2ىسياأ البخنامج بخرائص عجيجة 

العخبضة ويدسح ببشاء مكتبات  المغةجيجة مشيا عيجعؼ الشغام واجيات عسل بمغات  -

 رقسضة لسحتؾى نري لمؾثائق والسدتشجات بسختمف المغات.
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ؼ الشغام عسمضات تحؾيل قؾاعج البضانات نغام يجع -

CDS/ISISبإصجاراتWIDOWS/DOS .الى مكتبات رقسضة 

 يدسح الشغام ببشاء مكتبات رقسضة بالشص الكامل. -

 يؾفخ الشغام امكانضة ترفح تساثل ترفحات األنتخنضت. -

 .http:/www.greenstone.orgالشغام متاح لتحسضل عمى السؾقع -

 .1يتظمب خبخة بخمجضة لتشفضح عسمضة بشاء السكتبات الخقسضةسيل االستخجام وال  -

 بعج مؽ البخامج مفتؾحة السرجر والحي يسكؽ تعجيمو لستظمبات السدتخجم. -

 يؾفخ الشغام آلضة لتحسضل السمفات الشرضة مؽ االنتخنضت مباشخة. -

 يدسح الشغام بشذخ السكتبات الخقسضة عمى شبكة اإلنتخنضت. -

متظؾرة األغخاض استخجاع السعمؾمات باستخجام العؾامل يدسح الشغام آلضة بحث  -

 السشظقضة.
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  :خالصة

ما تظخقشا الضو في ىحا الفرل تججر اإلشارة الى إن الشغؼ األلضة كانت نتضجة ج بع

حتسضة لتظؾر السعمؾمات ومعالجتيا، وادارة السكتبات التي أصبحت تؾفخ خجمات لؼ 

سابقا. وتعجدت نساذج الشغؼ األلضة وفقا لسعايضخ التي  يكؽ باإلمكان تؾفضخىا والقضام بيا

وتعتسج أساسا مع  ،ليا دور في اختضار الشغؼ ومعخفة اشيخىا السدتعسمة في السكتبة

سخعة ودقة تدجضل السعمؾمات وتشغضسيا وبثيا وفق عجة إجخاءات فالشغام األلي يعج 

 داء السكتبة.أمداعجا في 
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 :تمهيد 

تعتبخ إتاحة السعمػمات وتذجيع السدتفيجيغ عمى استخجاميا مغ أىع ما عمى السكتبة أن 

وال  ،تؤديو ويتع أداء ىحه السيسة مغ خالل تقجيع مختمف الخجمات الستعمقة بالسعمػمات

بل  ،عػن الػصػل إليياييقترخ دور السكتبات عمى تدييخ السعمػمات ألولئظ الحيغ يدتص

ولكي تدتصيع السكتبة بتحقيق ىحا اليجف  ،كحلظ الحيغ يختكد محػر عسميع بعيجا عغ السكتبة

الحي وججت مغ أجمو البج ليا مغ وضع خصط تدػيقية ناجحة لخجماتيا وتحقيق غايتيا 

 الفرل القاء نطخة عمى كل مغ التدػيق مغ خالل التصخق.وستحاول في ىحا 
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 المبحث األول: التطبيقات اآللية في ممارسة تدويق الخدمة المكتبية 

 التدويق في المكتبات الجامعية والمزيج التدويقيمهنية المطلب األول: 

السكتبة أو  مجسػعة األنذصة واألعسال الستكاممة التي تقػم بيا االدارة متخررة في

الستػقعيغ و األفكار لمسدتفيجيغ الحالييغ و تدعى في خالليا الى تػفيخ الخجمات أ ،السعمػمات

بأقل تكمفة و  ،والسػاصفات والجػدة السشاسبة والسصمػبة في الػقت والسكان السشاسببالكسية 

العصاء مسكشة وبأسيل الصخق الستاحة وذلظ بالتعاون مع السكتبات أو مخاكد السعمػمات وا

 :1مديج مغ االيزاح التدػيق في السكتبات ومخاكد السعمػمات تػرد الشقاط التالية

التدػيق نذاط اداري واقترادي ومخصط بحات الػقت يشصػي عمى تبادل بيغ  (1

 .شخيقتيغ ىسا السكتبة )السشتج(والسدتفيج)السدتيمظ(

ورغباتو وشمباتو تعج السدتفيج ىػ اليجف لخئيدي لمشذاط التدػيقي ألن تمبية حاجاتو  (2

 محػر عسل التدػيق.

و تقجيع الفكخة وذلظ أالتدػيق عسمية شاممة ومدتسخة تبجأ قبل انتاج أو تييئة الخجمة  (3

 بجراسة حاجات والخغبات ومدتػى الجػدة السصمػبة مغ قبل السدتفيج.

السخكد التشافدي لمسكتبة أو مخاكد السعمػمات في الػقت الحاضخ عمى مجى  يعتسج (4

 ميستو في مجال دراسة الدػق. نجاح نذاط التدػيق في أداء
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 :التدويق االلكتروني 

ن محاوالت أحج مجاالت السعخفة التدػيقية حجيثة العيج كسا أيعتبخ التدػيق االلكتخوني 

وقج نسا ىحا السجال السعخفي برػرة متدارعة أسيع فييا التصػر اليائل  ،الكتابة فييا رائجة

االلكتخوني السختبصة بيا. حق عادات شبكات في تكشػلػجيا السعمػمات ونطع االترال 

االنتخنيت قشػات فعالة لمذخكات والسؤسدات األعسال تعخض مغ خالليا مشتجاتيا مغ 

يع وتخويج متقجمة لع تعيجىا األسػاق مغ الدمع والخجمات عمى نصاق عالسي بأساليب ب

لييا الكثيخ مغ إقبل. فقج أصبح التدػق عبخ صفحات مػاقع االنتخنيت ىػاية يسيل 

 السدتيمكيغ الحيغ يجيجون في ىحه السػاقع الحي يقزػن فييا أوقاتيع .

 حػل الخجماتو مؤسدات(أفخاد أدى ذلظ الى زيادة التخاكع السعخفي لجى مدتيمكيغ )أوقج 

 السعخوضة بتذكيالتيا ومػاصفاتيا .

 مساانعكذ عمى اختيار السدتيمظ وتفريالتو والسعاييخ التي ال تحجد ىحا االختيار.

 :المزيج التدويقي 

والتي  ،1يتكػن السديج التدػيقي مغ مجسػعة األنذصة السختبصة بأبعاد العمسية التدػيقية

ربعة عشاصخ ىي: أتختمف باختالف السشتج الحي يتع تدػيقو فان السديج يتكػن مغ 

 .(UPCالسشتج، الدعخ، التػزيع، التخويج وىػ ما يصمق )
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ونطخا لجرجة التكامل العالية واالعتسادية الستبادلة بيغ ىحه العشاصخ فإن وضعيا مع 

والتي  ،التدػيقية التي تتبشاىا السؤسدةيا في أية معادلة يذكل مشيا االستخاتيجية زبع

 يسكغ تصبيقيا وتكيفيا مع األوضاع الدػقية السختمفة .

عمى مغ االتباع لحاجات ورغبات أ والغخض الخئيدي مغ التدػيق ىػ تحقيق مدتػيات 

فإن صياغة السديج التدػيقي السشاسب يجب أن يتع  ،الجسيػر مدتيجف مغ السدتيمكيغ

 في االشار الحي يحقق ىحا اليجف السالئع لصبيعة الخجمات التي سيتع تدػيقيا.

  : المنتج 

و الدمعة يسكغ الحرػل عمييا مغ قبل السدتيمظ مغ خالل عسمية أيعخف بانو الخجمة 

 متبادلة .

الحي يسكغ ان يحققو فإن السزسػن ذا نطخنا الى السشتج مغ حيث مدتػى االتباع إو 

البعج السادي ويسثل في كافة الدمعي الحي يشصػي عميو يسثل بعجيغ رئيديغ ىسا: 

ما أ العشاصخ السػضػعية والذكمية كالحجع، الػزن والذكل والغالف والمػن وما شبو ذلظ.

 1البعج الثاني فإنو رمدي وىػ جانب غيخ ممسػس ويبحث عغ السدتيمظ .

كل بعج مغ ىحيغ البعجيغ بتفاوت بيغ الدمع والخجمات وضسغ ىحا الدياق  وكل مقجار

رمدية بل ضسغ معان وقيع  ،فإن شخاء السشتج ليذ بسجخد مزاميشيا السادية فحدب

اره لسا يخيج شخاءه مغ الدمع يالختويدتخجميا كسعاييخ  ،لسدتيمظ نفدويحجدىا ويقجرىا ا

 .أو الخجمات
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الى السشتج عمى أنو مجسػعة الخرائز السادية والسعشػية  ومغ ىحا السشصمق فإنو يشطخ

ويعتسج تقييع السدتيمظ ليحا السشتج  ،التي تداعج في اشباع حاجات السدتيمظ ورغباتو

 عمى مجى تحقيقو لالتباع السخغػب فيو لتمظ الحاجات والخغبات.

 : الدعر 

التي تدتصيع أن تغصي يعج الدعخ العشرخ الثاني في السديج التدػيقي كسا أنو وسيمة 

 .1تحقق مغ خالليا الخبحتكاليفيا و 

و الخجمة بالشدبة لمسدتيمظ فيػ يسثل السجى الحي يكػن أوحجد الدعخ قيسة الدمعة 

فإن  ،السدتيمظ راغبا في الػصػل اليو في تقجيسو لمدمعة أو الخجمة التي يشبغي شخاءىا

 عمييا مزاميغ الدمع والخجمات .الدعخ مغ مشطػر أوسع يعج مؤشخا لمقيسة التي تشصػي 

 ليحا أية استخاتيجية سعخية ال بج أن تخاعي االعتبارات التالية :  

ن يعصي الدعخ كافة تكاليف االنتاج ويدسح لػجػد ىامر ربح لمسؤسدة أيجب  (1

 السشتخبة .

وذلظ لتذجيع السدتيمظ لذخاء  والحفديةن يشصػي الدعخ عمى درجة مغ الجحب أال بج  (2

 الخجمة. وأالدمعة 

 .ن يحافظ الدعخ عمى تباث مدتػيات االنتاج مغ حيث الكع والشػعأيجب  (3

و أيجب أن يعكذ الدعخ مدتػى الجػدة والذيخة الحيغ يتستع بيسا السشتج )سمعة  (4

 خجمة(.
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وباعتبار الدعخ عشرخ مغ عشاصخ السديج التدػيقي يختبط ببقية العشاصخ األخخى 

 واالعتسادية الستبادلة بيغ عشاصخ ىحا السديج .وىػ يؤكج مبجأ التكاممية 

فكمسا زادت الجػدة ،فقج أشارت الى أن ىشاك عالقة واضحة بيغ جػدة السشتج والدعخ

ن الجػدة والدعخ التي غالبا ما يدتخجم فييا الدعخ أويعػد ذلظ إلى  ،زاد الدعخ

 كسؤشخ لمجاللة عمى الجػدة .

 : التوزيع 

في السديج التدػيقي الحي يسثل مجسػعة األنذصة التي  يعج التػزيع العشرخ الثالث

تشصػي عمى عسمية التحخيظ السادي لمدمع والخجمات مغ أماكغ انتاجيا الى األسػاق 

 :1ويتكػن نذاط التػزيع مغ ثالث عشاصخ أساسية

العالقات الييكمية وتتسثل في نقل حيازة أو ممكية الدمع والخجمات والبج ليحه  (1

 برػرة تزسغ لشطام التػزيع إمكانيات العسل بفعالية عالية . العالقات أن تطع

يتػلج الشقل السادي ويشصػي عمى عسمية التحخيظ السكاني لمدمع والخجمات بحيث  (2

التي يدعى السدتيمظ إلى تحقيقيا وتتزسغ  ،مغ خالل ذلظ مجسػعة السشافع

 السشفعة السكانية، الدمشية، الذكمية.

عة األنذصة التي تعسل عمى تدييل عسميات التجفق األنذصة السدانجة وىي مجسػ  (3

وتذسل ىحه  ،السادي لمدمع والخجمات وتعسل عمى رفع كفاية نطام التػزيع
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االنذصة جسع السعمػمات التدػيقية التػزيع التجريج الدمعي التغميف وصػال الى 

 أعمى مدتػيات الكفاءة .

 : الترويج 

متعجدة مغ ويتع التخويج بأساليب كثيخة و التخويج ىػ أخخ عشاصخ السديج التدػيقي 

 : االعالن، الجعاية التجارية والبيع الذخري ووسائل تخويج السبيعات.أبخزىا

نطسة االلكتخونية السختمفة قشػات جحابة لمتخويج والبيع أصبحت شبكات االنتخنيت واأل

 .1عميو التخويج االلكتخوني وىػ ما يصمق

 ىجاف التالية :فإن التخويج يعسل عمى تحقيق األ

تدويج السدتيمظ بالسعمػمات الالزمة عغ الدمع والخجمات الستاحة في الدػق بسا  (1

 سعارىا ومداياىا الشدبية أيداعجه عمى التعخف عمة مشتجييا ومػزعييا و 

 تكػيغ صجر عغ ىيئة ماركات تجارية معيشة. (2

سبيعات ويحقق استسالة الصمب عمى الدمع والخجمات السخوجة بسا يداعج عمى زيادة ال (3

 مديجا مغ األرباح.

تكػيغ اتجاىات معيشة نحػ الدمع والخجمات السخوج ليا مسا يؤدي نػايا سمػكية  (4

 استيالكية .

 تقخيخ السكانة التشافدية لمدمعة أو الخجمة مثيالتيا السشافدة في الدػق . (5
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حيث تحاول  ،وتسيل معطع السؤسدات الى عجم االعتساد عمى وسيمة تخويجية واحجة

االىجاف التخويجية السخغػب  ن يحققأاختيار السديج التخويجي السشاسب الحي يسكغ 

 . فييا

 :الفرص التدويقية 

تتصمب السفيػم التدػيقي الحجيث دراسة وتحميل الدػق السدتيجفة وصػال الى تحجيج 

ية وتختبط وذلظ قبل البجء باإلنتاج وتحجيج مػاصفاتو الشػع ،الفخص التدػيقية السشاسبة

 بطخوف بيئية يشصػي عمى احتسال نجاح مقبػل.

ويسثل تحجيج الفخصة التدػيقية وتحميميا احجى الخصػات الخئيدية في عسمية التخصيط 

 التدػيقي االستخاتيجي.

 تدويق المعلومات في المكتبات واألساليب التدويقية استراتيجية المطلب الثاني: 

اعجادىا مغ قبل متخرريغ ومغ خالل اتباع مشاىج  خصة التدػيق ىي الجراسة التي يتع

سػف يتبعو لسدػق لتحقيق أىجافو ساليب عمسية االعجاد البخنامج أو مخصط الحي أو 

 1.يق في السكتبات ومخاكد السعمػماتيتزسغ خصة متكاممة وفاعمة لمتدػ و 

استعخاض االوضاع الحالية ويخكد ىحا العشرخ مغ خصة التدػيق عمى تقييع  (1

وبحيث يقػم نقاط محجدة  ،لسؤسدةالػضع الحالي لمسكتبة ومكانيا ضسغ اووصف 

 مة وتقجيع الحمػل والشتائج والتغيخات الستػقعة .امالستك احراءات وحقائقو 
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تحجيج رسالة السكتبة: فيسا يخز تدػيق السعمػمات لتػضيح نذاشاتيا ودوافع  (2

جريب عشج الحاجة لمتأكج مغ وتصمعات السكتبة وأىجافيا ومغ السيع تقجيع التعميع والت

 .ى الخسالةمقجرة جسيع العامميغ مغ تصبيق فحػ 

في نطع تدػيق السعمػمات تحميل بيئة التدػيق مغ خالل وصف الستغيخات السؤثخة  (3

 كالستغيخات الدياسية واالقترادية واالجتساعية.

 الزعف والقػة والفخص الػاعجةتحجيج الجػانب الدمبية وااليجابية وىي جػانب  (4

 األخصار السيجدة .و 

تحجيج السشتجات والخجمات والسدتفيجيغ مشيا وتقيع كل مغ عشرخ مغ ىحه العشاصخ  (5

 شكل مشفخد.

تحجيج األىجاف الخاصة ومجى ما تخغب السكتبة تحقيقو مغ خصة التدػيق التي  (6

 تتبعيا.

 تجدئة الدػق مغ خالل تحجيج قصاعات السدتفيجيغ مغ مجتسع السكتبة وعخض (7

في  وجعمو مغ األولػيات ،اصة بكل قصاع وابجاء السبخرات السشصقيةاحراءات خ

 .خصة التدػيق
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 1السدتفيجيغ مغ خجمات السعمػماتدراسة الدػق مغ خالل التعخف عمى احتياجات  (8

استخجام نتائج الجراسة لمتخصيط االستخاتيجي لسدتقبل السكتبة وتدػيق خجماتيا و 

 واتخاذ القخارات االدارية السالئسة .

استخاتيجيات لدػق ييجف ىحا العشرخ الى تػضيح واالقشاع ووضع السبخرات التي  (9

 تقشع باألىجاف كأساس الخصة التشفيحية وقابمية ىحه األىجاف لمتشفيح. 

و الػصفات التي تشجرج تحت كل عشرخ مغ أالسديج التدػيقي يحجد السكػنات  (11

العالن عغ السشتج، ( أي السكان اPSMعشاصخ خصة التدػيق وقج حجدىا معياري )

 السشتج، الدعخ(.

تقييع الدػق وييجف ىحا العشرخ الى تحجيج مجى نجاح أو الفذل في تصبيق خصة  (11

جل زيادة فاعمية األداء والتغمب عمى الرعػبات التي قابمت تشفيحىا وىػ أالتدػيق مغ 

 عشرخ وثيق الرمة بجراسة الدػق . 

السفرل لمخصة بكل ما فييا مغ ضخوف  الخصة الدمشية لمتدػيق وىي البخنامج الدمشي (12

 ومتغيخات تتفاعل فتؤثخ في تشفية الخصة بسا يزسغ فاعميتيا ونجاحيا .

ميدانية التدػيق وتتزسغ تفاصيل السػارد السالية االزمة لخصة التدػيق ومبخرات  (13

 .الييغ لػضع ميدانية دقيقة وشاممةالتدػيق ومبخرات االنفاق ويعتسج عمى خبخاء م
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 التدويقية: أساليب 

التدػيق في مجال السكتبات ال يعشي تػفيخ بالسقابل السادي بقجر ما يعشي تػفيخ 

 .مات التي أنذئت السؤسدة مغ أجمياالخج

الخجمات وإرضاء رغبات مدتفيج وتمبية احتياجاتيع مشيا بالقجر السشاسب االستخجام تمظ 

 .1في أغخاض مختمفة تعػد بشػع مغ الفائجة عمى السدتفيج

دت أويتصػر السكتبات و تصػر كسيات السعمػمات الستاحة في السجاالت الستعجدة والتي 

مسا أدى  ،السحكػرة في مجال تخرروالى أن الفخد ال يدتصيع أن يقف عمى السعمػمات 

السدتفيج عمسا بسا نذخ في مجال اىتسامو مثل إلى ضيػر خجمات معمػمات ججيجة تحيط 

البيػغخافيا وغيخىا فقجرات السكتبة أن تتبع أسمػب خجمات التكذيف، االستخالص، 

ن أوالتي يسكغ  ،القارئ أو السدتفيج الى خجمات السعمػماتالتدػيق  بيجف جمب انتباه 

التدػيقي شكال االعالنات وقج يأخح ىحا االسمػب  ،تمبي جدءا مغ احتياجاتو لمسعمػمات

والسجالت واالذاعة  ،ائخعغ ىحه الخجمة سػاءا داخل السكتبة أو خارجيا في الجد 

السدسػعة والسخئية أو عغ شخيق االتراالت الذخرية بالسدتفيجيغ أو االترال بالياتف 

 أو بالبخيج أو أي نػع مغ االنذصة التي تخاىا السكتبة مشاسبة لحلظ .

ن تكػن نثخات االحاشة الجارية وخجمات البث االنتقائي أوأدوات التدػيق يسكغ 

عخض شخائح السكتبة التي يسكغ أن تدتخجم أو  ،السجسػعات السكتدبةلمسعمػمات أو أدلة 

 ضسغ االجتساعات والمقاءات .
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فخوعيا لمتعخيف بالسكتبة ومػقعيا وامكاناتيا و إعجاد السصمػب والػريقات السختمفة 

 خجماتيا وشخق استخجاماتيا .و 

 لمتعخف عمى مختمف أقداميا بسا فييا األقدام الفشية. جيغيدعػة السدتف

 خجماتيا.السكتبة والسعمػمات ومرادرىا و إصجار التخاث و السجالت السختمفة لمتعخيف ب

لسكتبة لمتدػيق اعجاد مػقع أو صفحة السكتبة ضسغ مػقع السؤسدة االم التي تتبعيا ا

 .خجماتيا ومرادرىا

نتقائي بػسائل مختمفة مشيا االعالن عغ السرادر تفعيل االحاشة الجارية والبث اال

 ىسيتيا مقدسة مػضػعيا عمى مػقع السكتبة عمى االنتخنيت.أ الججيجة أو 

وخجمتيا بيغ أفخاد حجاث السختمفة لتدػيق السكتبة ومرادرىا استغالل السشاسبات واأل

 .مجتسع السكتبة

وغيخىا مغ السؤسدة األم التي تتبعيا و االدارات أو الفخوع أالتفاعل مع العامميغ باألقدام 

البشاء العالقات لشذخ الػعي و  ،في الكمية أو الجامعةالسكتبة كاألقدام السخررة 

 لجعع أىجافيع و تمبية حاجياتيع .العخيف بأىسية السكتبة ودورىا وما يسكغ أن تقرو و 

تجشب القخار مع مخاعاة تقجيع العخوض والسحاضخات لمتػاصل السدتفيجيغ ومتخحي 

والحخص عمى االستعانة بالػسائل  ،استخجام العجيج مغ السرصمحات الفشية والتخررية

قت وتكشػلػجيا السعمػمات واالستعانة بشساذج مغ السدتفيجيغ الحيغ حق 1التػضيحية

وخجمتيع ليكػنػا خيخ سفخاء  ،احتياجاتيع السعمػماتيةالسكتبة نجاحات خاصة في تمبية
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يبشػا كيف استفادوا مغ يع أن يذاركػا في بخامج السكتبة لعشجما يصمب مشلمسكتبات 

 .تحقيق أىجافيع وتمبية أغخاضيعو خجماتيا مرادرىا و 

ال االستعانة بأفكار وأساليب السكتبيغ االخخيغ وغيخىع في السيغ األخخى لمتدػيق في مج

 .السكتبات والسعمػمات وخجماتيا

ويسكغ الخجػع الى العجيج مغ مرادر السعمػمات الستػافخة بسػضػع التدػيق واالستعانة 

 .بالسػاقع السيسة الستخررة في ىحا السػضػع عمى شبكة االنتخنيت 

الت العالسية لمتدػيق السكتبات االستفادة مغ الجيػد واألفكار العالسية لمتدػيق كالحس

الى السػاقع عمى  ثال حسمة "في مكتبتظ" والخجػعكس ،السعمػمات والسذاركة في أعسالياو 

 .شبكة االنتخنيت

 الجودة الذاملة في تدويق الخدمة  تطبيق أمبدالمطلب الثالث: 

جسيع الشذاشات الزخورية لترسيع ادارة الجػدة الذاممة ىي الصخيقة التي تزسغ بان 

ومغ ثع تصبيق السشتج أو الخجمة في السؤسدة فعالة وتعسل بكفاءة والجػدة  ،تصػيخو 

وذلظ بسقارنة األداء الفعمي لمسشتج أو الخجمة مع  ،تتعمق بسشطػر العسيل وتػقعاتو

 .1دة أو رداءة الخجمةالتػقعات السػجػدة مغ ىحه الخجمة و بالتالي يسكغ الحكع بجػ 

يعتسج عمى القجرات السذتخكة لكل مغ داء األعسال والجػدة الذاممة ىي شكل تعاوني اال

ييجف التحديغ السدتسخ في الجػدة واالنتاجية والتصػر والسحافطة  ،االدارة والعامميغ
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بستصمبات السدتفيج والتعخف عمى احتياجات لمسدتفيج وانتياء بتقييع اذا كان السدتفيج 

 .الخجمات أو السشتجات السقجمة لو راضيا عغ

البحث عغ الػسائل التصػيخ السدتسخ لمعسميات االدارية بسخاجعتيا وتحميميا و وبالتالي 

وإلنجازىا وتخفيس التكمفة ورفع مدتػى  ،الصخق لخفع مدتػى الجاء وتقميل الػقتو 

 مدتشجيغ بجسع مخاحال لتصػر عمى متصمبات واحتياجات السدتفيج.

 : إدارة الجودة الذاملة فيعل العولمة 

األعسال فقج أصبحت عشرخا متسيدا وىسا في ساسي عمى نجاح ة األتعج الجػدة الذامم

تحقيق الشتائج عمى مختمف انػاعيا واالستجابة لستصمبات واحتياجات السدتفيجيغ وزبائشيا 

االنتخنيت وتشامي دور شبكات االتراالت والسعمػمات و  ،خرػصا في عرخ العػلسة

مفادىا وجػد أداء متساسظ ومػثػق  لحلظ فاعمية الخجمات التي تقجميا ضخورة أساسيةو 

 .لمخجمات التي شكمت معيارا ىاما لتشافدية اليػم

 متطلبات التدويق الناجحالمطلب الرابع: 

ن التدػيق يأتي يجب االدراك بيغ تدػيق السشتج والبيع ألالتفخيق بيغ التدػيق والبيع: (1

 .1قبل السخاحل عجة مغ البيع

وكيفية الػصػل الى شخيحة السدتفيجيغ اكثخ مغ وراء وذلظ بػضع خصط  تدػيقية ىادفة 

 الدعي بالبيع.
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ساس وذلظ التحخك عمى ىحا األامتالك السعمػمات والتخكيد عمى الخغبات السدتفيجيغ: (2

 بادراك نػعية واحتياجات السدتيمكيغ والدعي لتقجيع احتياجاتيع.

 السشافديغ.فيي اساس التدػيق الشاجح مسا يزسغ الشجاح بيغ  :تحقيق الجػدة (3

ىع السقػمات حيث تقجم خجمة مغ حيث الجػدة الصالبة أ فيي مغ : السرجاقية واالمانة (4

 والكفاءة وبحلظ تدتصيع القيام بعسمية التدػيق.

فيي تعج مصمبا اساسيا لسػاكبة التغييخ  :السخونة وسخعة مػاكبة التغييخات الدػقية (5

 الدخيع ويمبي لمحوق العام السختمفة والستغيخة.

 

 للتدويق االلكترونيلمبحث الثاني: انعكاسات تأثير اآللية في الممارسة ا

 المطلب األول: الفهارس المذتركة في اتاحة الرصيد

 مفهوم الفهرس اآللي : 

وىػ  ،يعتسج ىحا الذكل مغ االشكال الفيارس عمى استخجام الحاسبات االلكتخونية ( أ

ومدودة بمػحة السفاتيح تذبو اآللة الحاسبة و  ،عبارة عغ شاشة مترمة بالحاسب االلي

و يصمب السعمػمات التي تخيج كتابتيا باستخجام  ،ال أن يرل الى ىحا الجيازإماعمى القارئ 

 . كسا يسكغ الحرػل مصبػعة في الػقت نفدو بػاسصة جياز شابع ،1لػحة مفاتيح الجياز

خديغ البيانات البيػغخافية يتع تو  ،( أشكال الفيارس يعتسج عمى استعسال الحاسػب ب

كسختمف أوعية السعمػمات السػجػدة في السكتبات أو مخاكد السعمػمات السػجػدة في 
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أو عمى األقخاص السجمجة و تعخض  ،السكتبات أو مخاكد السعمػمات في ذاكخة الحاسػب

 . عمى شاشة باالعتساد عمى لػحة السفاتيح لإلجابة عمى شمبات السدتعسميغ

اآللية مغ اآلليات العسل السكتبي في صيغة الكتخونية التي يعبخ برفة ىػ تمظ  ( ت

و مجى اعتسادىا عمييا في مختمف الشذاشات  ،أوضح عغ مجى تأثيخ السكتبات بالتكشػلػجيا

 . السيسا فييا يتعمق بالخجمات السكتبية التي يقجميا لمسدتفيج

 أنواع الفهارس اآللية : 

 : يميوىي مع عجة أنػاع تتسثل فيسا 

 .Micro filmمعيعمى شكل مايكخوف -

 . .Micro fichرعمى شكل مايكخوفي -

 machine regardable و ىي تعشي( MN.RC) عمى شكل شخيط مسغشط -

catalogue. 

الحاسػب أو الكسبيػتخ و ضاىخ و ضيخ أخيخا استخجام الكسبيػتخ في تخديغ البيانات  -

 1. البيػغخافية و استخجاعيا

 رس اآلليةوظائف الفها : 

 : لمفيخس اآللي مجسػعة مغ الػضائف تتمخز فيسا يمي

 . الى قاعجة البيانات البيػغخافية الخاصة بالسكتبة  on line الػصػل السباشخ -
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 .ساشية مع أحجاث التقشيات الفيخسةاحتػاء قاعجة البيانات عمى تدجيالت بيػغخافية مت -

 .on line autoriting control الستشادي السباشخاالزبط  -

 . و ىػ الذكل السعياري لمتدجيالت البيػغخافية MARC اعتساد عمى نطام -

و  ،إمكانية التسخيخ السباشخ لمتدجيالت لسا يذسل ) خمق ، تعجيل ححف التدجيالت ( -

 . قل أو حقل فخعييكػن ذلظ عمى مدتػى التحػيل ككل ح

 . ة أو خارجياإمكانية التعامل معو مغ مشافح داخل السكتب -

تػفيخ ضبط أفزل لمسػاد السعمػمات عشج الحرػل عمى البيانات الخاصة بالػعاء  -

 .1بجقة واكتسال

 : و يسكغ أن تكػن لمفيارس اآللية ثالث وضائف أساسية وىي تتعمق ب

: أي يسكغ لمسدتفيج مغ العثػر عمى السادة التي يعخف عشيا اسع  وضيفة اإليجاد (1

 . السؤلف ، عشػان أو السػضػع

وىػ معخفة ما تقتشيو السكتبة أو مخاكد السعمػمات مغ مرادر  :وضيفة التجسيع (2

 . معمػمات تخز السؤلف أو السػضػع

شكل محجد حدب : أي تسكيغ السدتفيج مغ اختيار السرجر السصمػب روضيفة االختيا (3

أو أي نػع مغ األشكال  ،كاختيار شبعة تشاسبو مغ عجة شبعات أو اختيار فخص ،رغبتو

 . الحي يحفظ السعمػمات كذخيط الفيجيػ مثال
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 مزايا الفهرس اآللي :  

 . الدخعة الفائقة في الحرػل عمى السعمػمة -

 . تدييل عمى القارئ الحرػل عمى السػاد السكتبية السختمفة -

 . خفس مرادر السعمػمات عمى األجيدة اآللية حيث ال تتمف بدخعة -

 . سيػلة حسمو و نقمو و االستذارة بو داخل وخارج السكتبة -

 . إمكانية إعجاد ندخ متعجدة مشو بجيج و تكمفة أقل -

 معايير الفهارس اآللية : 

يا في أنذصة الفيخسة التي يمتدم ب ،إن السعاييخ ىي القػاعج والقػائع و السمفات و السػاصفات

ألنو يسكغ لمسدتفيجيغ  ،و ىي مرسسة في األساس الستخجام الفشيغ القائسيغ بالعسل ،1كافة

عشج بحثيع عغ السعمػمات مثل السكاتب وىي تتزسغ  .الخجػع إلى بعزيا لالستفادة مشيا

واستخجاميا يتيح السحافطة عمى الحجاثة برفة مباشخة و تشقدع  ،الجقة والتػحيج في العسل

 : السعاييخ إلى أربع فئات و ىي

معاييخ صياغة السحتػى : و ىي التي تيتع بكيفية الػصػل إلى بيانات الػصف مغ  (1

مؤلفيغ وعشاويغ وناشخيغ مع االىتسام بيان شخق التعامل مع تمظ البيانات أمثمة عغ ذلظ 

 rules (AA CR).نجمػأمخيكيةة األقػاعج الفيخس
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 ،البيانات األساسية Valens : و ىي التي تيتع بتػحيج قيعالسحتػى  طمعاييخ ضب (2

 . مثل نقاط الػصػل أو اإلتاحة ومغ أمثمتيا ممفات االستشاد في معاييخ تدسية السحتػى 

ر دبمغ و معيا (MARC) و مغ أمثمتيا مارك ،التدجيمية و ىي التي تعخف بالبيانات (3

 .(Dublin Core)كػر

يمة و مػافقة األنطسة اآللية جنطسة : ىي التي تيتع ببشية التدمعاييخ التعامل اآللي لأل (4

  .3951Z  ،XLU   ،SO2709 .1لبعزيا البعس ومغ أمثمتيا معاييخ نقل البيانات 
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  :البحث في الفهارس االلية 

 يسكغ البحث في الفيارس االلية عمى الشحػ التالي:

 البحث التقميجي. (1

 البحث االلي ويتع كاالتي: (2

 و(. ػليشي ويتع بالسعاملالبحث الب( )( 

 او(. السعامل( )( 

 اال(. السعامل( )( 

 يسكغ تصبيق الفيخسة عمى الشحػ االتي: * 

ويجب  ،يسكغ ادخال التدجيالت لمحاس بالصخيقة غيخ السباشخة او الصخيقة السباشخة - 

 :مخاعاة

 ( القصعة بجل ىسدة الػصل في بجاية االسساء العذخة يخاعي اضافة ىسدة )د

 السعخوفة.

 .يخاعي التقيج التام في تػحيج االحخف والحخكات في االدخال 

  تجخل )ال( التعخيف غيخ االصمية بيغ اشارتي اصغخ واكبخ مغ الشدبة

 1( تجخل في الحقل الستكخر لمفرل بيغ عشاصخه الستكخرة.%السئػية )
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 .44. ص0773عبد الهادي، دمحم فتحً. االنظمة االلٌة فً المكتبات. القاهرة : المكتبة األكادٌمٌة،   
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السائمة لحرخ عبارة او كمسة او مرصمح يقيج البحث واالستخجاع )( وتجخل وتجخل الذخشة 

لحرخ البيانات الستجاخل بيغ قػسيغ مدبػقة بفخاغ اخخاج البيانات بصخيقتيغ  بفخاغ اخخاج 

 البيانات )( ويسكغ اخخاج البيانات بصخيقتيغ ىسا:

 الصخيقة الكمية. 

 الصخيقة الجدئية. 
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 المدتودعات الرقميةالمطلب الثاني: 

 :المفهوم واالبعاد 

فحلظ  ،التعخيف الجقيق لمسدتػدعات الخقسية مغ السػضػعات التي تشتج الكثيخ مغ السشاقذات

يتع ومغ السدتػدع الخقسي بػاسصة السبخرات التي استمدمت تصػيخه وتػضيفو والشقاط  ألنو

 تػضح بعس التعخيفات العامة لمسدتػدعات الخقسية:، و التالية

 والحي يسكغ ان  ،السدتػدع الخقسي ىػ السكان الحي فيو يتع تخديغ السحتػى الخقسي

يبحث او يدتخجع لالستخجام الالحق حيث يجعع السدتػدع تقشيات الستيخاد وترجيخ 

وكحلظ استخجاع السستمكات الخقسية ووضع السحتػى الخقسي داخل  ،وتعخيف وتخديغ

مغ قيام بعج ذلظ بإرادتو وحفطو وبالتالي  ويسكغ لمعامميغ والسؤسدات  ،السدتػدع

والسدتػدعات الخقسية قج تحتػي عمى مخخجات بحثية  .اشتقاق القيسة القرػى مشو

ومقاالت الجوريات والخسائل وكيانات التعمع االلكتخونية والسػاد التجريدية او بيانات 

وصياغة وتعخف مكتبة الكػنغخس لمسدتػدع الخقسي بانو مخفق لتخديغ  ،االبحاث

وىػ مكان الحي يتع فيو تخديغ  ،السعمػمات الخقسية في شكل سيل لمػصػل اليو

مجسػعات مغ السعمػمات الخقسية في السدتػدع وتذسل مػاد تسثل التدجيالت 

والرػر الستحخكة التي يتع تحػيميا الى  ،تػغخافيةػ الرػتية والشرػص والرػر الف

 .1شكميا االلكتخوني

                                                             
1

.     القاهرة: شركة 0االتاحة الحرة للمعلومات فً البٌئة االكادٌمٌة. دلٌل المكتبات والجامعات والباحثٌن والناشرٌن. ط .عماد الجواد،سامح زٌنهم 
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 اعجة بيانات عمى شبكة االنتخنت )مدتػدع( مغ السػاد العمسيةوالتي ىي عبارة عغ ق، 

بحيث تستاز بالتخاكسية وديسػمة االتاحة ومفتػحة وقابمة لمتذغيل البيشي او الستبادل. 

وكحلظ يجسع ويخدن ويشذخ باإلضافة  الى ذلظ يقػم بعسمية الحفظ عمى مجى البعيج 

 1ات السؤسداتية.لمسػاد الخقسية بػصفيا وضيفة اساسية لمسدتػدع

 :عوامل ظهور المدتودعات الرقمية 

وجاءت كشتيجة  ،ضيخت السدتػدعات الخقسية بسػازاة مع السجالت الحخة والػصػل الحخ

حتسية لحخكة االترال العمسي الججيج وتشجرج ىحه الحخكة ضسغ الدياسة الذاممة لحخكة 

الحي تختكد اساسا عمى ثقافة وتبادل السعمػمات العمسية بذكل الحخ ومجاني  ،االتاحة الحخة

 ع ازدىار ىحه الحخكة ما يمي:ثامل التي ادت الى نذػء ومغ العػ  ،في شبكة االنتخنت

 .الحق في السعخفة والػصػل الى السعمػمات 

 .احتكار وسيصخة الشاشخيغ الفيارس 

  العمسية.ارتفاع في اسعار االشتخاك في الجوريات 

 .الفتخة السعتبخة بيغ عخض ونذخ السقال 

 .ضيػر االنتخنت وازدياد عجد مرادر السعمػماتية االلكتخونية الستاحة عمييا 

 .2الدام السؤسدات تسػيل البحث العمسي بإتاحة نتائج بحػثيع وفقا لمػصػل الحخ 

 

                                                             
1

.     القاهرة: 0عماد الجواد، سامح زٌنهم. االتاحة الحرة للمعلومات فً البٌئة االكادٌمٌة. دلٌل المكتبات والجامعات والباحثٌن والناشرٌن. ط  
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 :متطلبات المدتودعات الرقمية 

 ىشاك ستة متصمبات كالتالي: 

واالتاحة عمى السجى الصػيل لسحتػيات السدتػدع، الخصة العامة في اتجاه الحفظ  (1

وضسان اتاحتيا عمى السجى الصػيل يتسثل في التػافق مع  ،حفظ السستمكات الخقسية

وفي نفذ  OAISمػاصفات الشسط السخجعي لشطام السعمػمات االرشيفي السقتخح 

 يثيا.السدتػدع ان يحتفظ بشدخ عجيجة يتع تعجيميا او تحج

وذلظ  ،السيتادات، يجب ان يدتخجم السيتادات خالل كل دورة حياة السحتػى الخقسي (2

بيجف وصف السحتػى الخقسي ودعع ادارتيا وتدييل االتاحة اليو عمى السجى 

ومغ السيع اتباع معاييخ السيتادات التي تع تبشييا مثل خصة دبمغ كػرو خصة   ،الصػيل

MPEG7 .لسحتػى الػسائط الستعجدة 

التجاخل والقجرة االستيخاد والترجيخ، يسكغ ان يتحقق التجاخل بػاسصة تبشي السعاييخ  (3

 السعخوفة خالل تصػيخ السدتػدع مثل االستخجام.

 يج الػثائق والسيتادات.ػ لتكXMLالسستجة  جمعيار لغة التكػي -

بختػكػل مغ السيتادات لسبادرة االرشيفات الحخة السفزل مغ اجل التػافق. مغ  -

 1السدتػدع.والى 

 والحي لو اىسية كبيخة لمبحث البعيج في كسية كبيخة مغ الػثائق. Z39.50معيار  -
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الحي يدتجعي  جدئوالعالسي( وخاصة  Z39.50)الجيل الثاني   ZINGمبادرة  -

البحث واالستخجاع لمػيب، وىحا الجدء ىػ عبارة عغ بخوتػكػل يعتسج عمى خجمة 

 الػيب و ييجف الى دمج االتاحة عبخ السرادر الذبكية.

مثل  ،تحدغ قابمية التجاخل واالتاحة السدتػدع الخقسي بػاسصة كذف خجماتو -

 االكتذاف(.خجمات الػيب وتدجيل بػاسصة سجل )الػصف العالسي، الجمج و 

االمغ والتػثيق السدتخجم: قج يتع تصػيخ السدتػدع الخقسي بيجف استخجامو  -

الى السدتػدع والصخيقة العسمية  تاحةباإلالحي يدسح لو  ،بػاسصة مجتسع محجد

لتحقيق ذلظ تتسثل في انذاء مجسػعة مغ الدياسات االتاحة لكل مدتخجم مغ 

الى خجمات  إلتاحةالدخ و التذفيخ  لجعع تػثيقيا باستخجام كمسات ،السدتخجميغ

 السدتػدع.

بع لمسحتػى االصمي صحتياج الى تحجيج حقػق الال ادارة الحقػق السمكية الفكخية -

يدتمدم ادارة وتكػيغ معمػمات حقػق السمكية  ،واالستغالل التجاري لمسدتػدع

 الفكخية داخل السحتػى.

عمى مجال مػضػعي واحج ادارة وتسثيل السعخفة: قج ال يقيج محتػى السدتػدع  -

ولكغ قج يستج عبخ مجاالت عجيجة وبالتالي فسغ السشاسب بشاء محتػى ىخمي  ،فقط

 1لفطي مػضػعي بصخيقة بشاءة.
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 ي:مانواع المدتودع الرق 

 ىشاك خسذ انػاع مختمفة:

: السدتػدع الحي يتع انذاءه بػاسصة جامعية معيشة المدتودعات المؤسداتية (1

وىػ يسكغ ان اليجف الى  .معخوف بالسدتػدع السؤسدي ،ومؤسدة بحث اخخى 

 .1يستجسيع وحفظ السخخجات الفكخية السؤسدة في الذكل الخق

: مدتػدع الحي يتع انذاءه الستخجام بػاسصة قدع اكاديسي او مدتودعات االقدام (2

 مختبخ معيغ يجعى مدتػدع القدع.

وحفظ السػاد في  : السدتػدع الحي يتع انذاء لتجسيعالمدتودعات الموضوعية (3

يجعى السدتػدع السػضػعي. وىحه السدتػدعات يسكغ ان  ،السجال مػضػعي معيغ

وقج يصمق عمى ىحه السدتػدعات ايزا  ،تشطع في وسط الحكػمة او قج تكػن مدتقمة

 باسع محجدة السجال.

: السدتػدع الحي يكػن الستخجام العام بػاسصة االكاديسي المدتودعات القومية (4

ولكغ مثل ىحه السدتػدعات قج يتع تشطيسيا ايزا  ،ػن في دولة معيشةالحيغ يعسم

 عمى اساس محمي  اكثخ.

ان يخدن نػعا معيشا  ن القرج مغ السدتػدع الخقسي ايزا: قج يكػ مدتودعات المواد (5

 مثل مدتػدع الخسائل او مدتػدع الجوريات االخبارية. ،مغ السػاد
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لتجسيع البيانات الخمفية السصابقة ىػ مدتػدع يعشي المدتودعات التجميعية:  (6

السفتػحة، يعتسج عمى السدتػدع االصمي بغية االشالع عمى  تلبخوتػكػل االرشيفا

 1الشرػص الكاممة.

  :اساليب البحث في المدتودعات الرقمية 

 خاض السدتػدع وفقا لعجة خيارات وىي كالتالي:عستإيسكغ 

كان السدتفيج ال يعخف سػى مؤلفة : تقيج ىحه العسمية في البحث، اذا حدب المؤلف 

فالترفح بالسؤلف في السدتػدع الخقسي، يكػن بكتابة لقب واسع السؤلف مع ذكخ 

بحيث ندتصيع الػقػف عمى انتاجو كمو  ،العشػان لمسؤلف الحي نخيج البحث عشو

 ومعخفة اكثخ السؤلفيغ ابجاعا في السدتػدع الخقسي.

دع مغ خالل نػع الػثيقة وىحه االنػاع تكػن : امكانية ترفح السدتػ حدب نوع الوثيقة 

عسال مؤتسخات، أ مختبة تختيب ىجائي في السختبة االولى، مقاالت ودوريات، الكتب ، 

وىحه االخيخة تفيج في التعخف  ،الفػنػغخاف، السرادر التعميسية، الخسائل الجامعية

باإلضافة الى انيا تتبع سيػلة البحث  ،عمى االتجاىات الشػعية في السدتػدع الخقسي

 والترفح في السدتػدع.

: كسا يسكغ البحث واالستخجاع وفقا لإلثبات البحث البحث واالسترجاع في المدتودع 

 البديط والستقجم.
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: بعج نػع مغ انػاع البحث، حيث يتع فيو بسرصمح مػضػعي. معيغ البحث البديط 

 سة سػاء السؤلف او الدشة او نػع في السدتػدع الخقسي ويسكغ البحث باي كم

 الػثيقة.

: عسمية البحث في السدتػدع تكػن عمى عكذ البحث البديط، ففي البحث المتقدم 

 1البحث بأكثخ مغ معامل مغ خالل السؤلف، العشػان، الدشة، الشاشخ، نػع الػثيقة.

 مية المجموعات:نر االلكترونية في تذادوار النالمطلب الثالث:

 :مفهومها 

السؤسدات التي يتع مغ خالليا بيع وتدػيق مرادر السعمػمات االلكتخونية مغ خالل  *ىي

مػاقع الكتخونية خاصة بيا، ويجب عمى دار الشذخ الخقسية، ان تقػم بالبحث عغ االعسال 

 2الجيجة وان تفكخ في السذاريع العمسية ونذخىا حتى ولػ كانت غيخ مخيحة احيانا.

واول السيتسيغ بصخيقة  ،العالسية السػجػدة عمى شبكة االنتخنت خذ*تػجج العجيج مغ دور الش

ق الكتب خ االكاديسية والتجارية التي تقػم ببيع وتدػيذخ االلكتخوني لمكتب ىي دور الشذالش

 AMAZONومغ اشيخىا السػقع العالسي  تاألنتخن،بيع الكتب عمى فتػجو العجيج مغ السػاقع

 وشخكة الكتاب العخبي االلكتخوني وغيخىا.  questionومذخوع   Net Libraryومذخوع 

 

 :خرائص و مميزات دور النذر االلكترونية 
                                                             

1
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 تشتج دور الشذخ االلكتخونية تػفيخ العجيج مغ الخرائز والسسيدات ونحكخ مشيا:

 و مجسػعة مغ الكتب او مقتصفات مغ الكتب.أمكانية شخاء وتحسيل الكتاب كامل إ .1

و أو السػضػع أما بالعشػان إتػافخ خاصية البحث في قاعجة البيانات الكتب  .2

 السؤلف.

 امكانية ابقاء الكتب في مػقع دار الشذخ لسجة شػيمة مقابل السجازفة باي استثسار. .3

سخعة نذخ الكتاب مغ خالل مػاقع دور الشذخ الخقسية وتػزيعو في جسيع انحاء  .4

 العالع.

 1واالضافة والتعجيل والححف بدخعة كبيخة. تػفيخ السخونة في التحجيث .5

 :اهداف دور النذر االلكترونية 

 كبخ عجد مغ الكتب االلكتخونية بسختمف المغات والسػاضيع.أنذخ  (1

تػفيخ امكانية شخاء او تحسيل الكتب االلكتخونية عمى الفػر مغ قبل السدتخجم في  (2

 العالع اجسع بأسعار مشخفزة دون تأخيخ التدميع.

الى كدب ثقة السبجعيغ والسؤلفيغ لمقيام بغخض مؤلفاتيع عمى مػاقع دار الدعي  (3

 الشذخ االلكتخونية.

 تدييل نذخ االبجاعات التي تػاجو صعػبات في الشذخ الػرقي التقميجي. (4

 العسل عمى تدػيق الكتب السشذػرة مغ خالل  (5

 نذخ االعالنات  في الجخائج والجوريات الثقافية الخائجة. (6
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وروابط  اترال بيغ السػقع االلكتخوني لجار الشذخ والسػاقع االكثخ  نذخ االعالنات (7

 1شعبية وتدجيل السػقع في محخكات البحث.

ابخاز الكتب في السػقع وعخض ممخرات ليا في الرفحة االولى لمسػقع مغ اجل  (8

 التخويج لمكتب.

 ارسال لمقخاء عغ شخيق البخيج االلكتخوني حدب اىتسام كل قارئ وذلظ لتعخيفو (9

 بالتججيج في السػقع.

 :نموذج عن دور النذر الرقمية 

 .http:// www.nashiri/.netدار ناشخي لمشذخ االلكتخوني

ول دار نذخ ومكتبة الكتخونية عخبية، مجانية وغيخ ربحية. تػفخ العجيج مغ الكتب أفيي

مشذػرات الجار االلكتخونية، السقاالت والبحػث العمسية في كثيخ مغ السجاالت السعخفية. كل 

تتػافخ مجانا وكثيخ مشيا حرخيا مغ خالل "ناشخي" حيث يدتصيع الستفرح ان يقػم بقخاءة 

غيخ مقابل ودار  ب فييا عمى كسبيػتخه الذخري مغوتحسيل الكتب والسقاالت التي تخغ

ع دار الشذخ االلكتخوني عمى شبكة االنتخنت في العم كتخونية الكػيتية"، تتخاس اول"ناشخي االل

 2العخبي.

 

 *والخسالة التي تدعى الى تحقيقيا ىي:

                                                             
1

 .000. ص4116منبر. نظم المعلومات التسوٌقٌة. عمان : دار الراٌة،  ،عبوي زٌر
2

 .14.ص4114محمود محجوب ،حسناء. مؤسسات النشر فً العصر الحدٌث.االسكندرٌة:دار الثقافةالعلمٌة،   
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  ن تكػن دار الشذخ االلكتخوني مجانية متاحة لجسيع القارئيغ بالمغة أالعسل عمى

كسا تدعى الى تدييل نذخ االبجاعات التي تػاجو  ،العخبية في كل االوقات

 1الرعػبات في الشذخ التقميجي و تدعى لتقجيع بجيل عسمي رائج.

 فاعلية النعام في تجديد العالقة مع المدتفيد الرابع: المطلب

 والمدتفيدمحلل النعمSYSTEME SANALYSTS: 

خة عسيقة وبشط ،يتػلى محمل الشطع القيام بأكثخ األدوار في مجال تصػيخ الشطع السعمػمات

وتشفيح ىحه  نخى أن الذخز الحي يتػلى تخصيط .الشطع إلى عسمية تحميل وترسيع

العسمية و الحي نصمق عميو اسع محمل الشطع و سػاء كان الفخد أو فخيق مغ أفخاد كسا ىػ 

ترالية تتصمب السعخفة يقػم بسيام تحميمية وتقشية وإندانية وا ،الحال في معطع األحيان

قت الحي يبحل محمل الشطع مػضػع الجراسة ففي الػ  . اإلدراك العسيق لمسذكمةوالسيارة و 

مػل في تحميل السذكالت وتحجيج االحتياجات السدتفيجيغ وتػضيف الح جيجه جل

 . تالسدتخجميغ لشطام السعمػماو 

لحلظ مغ البجييي القػل أن عسال محمل الشطع ىػ في غاية الرعػبة لسا يتصمبو مغ 

أنذصة وميام معقجة ومشػعة لخمق نطام ججيج ولتخصيط تغييخ أساسي في مشطسة العسل 

ذا كان السيشجس السعساري يعسل مع السدتفيج لتحجيج احتياجاتو و تذكيل إف  ،محمل الشطع

مكػناتو وتججيج  ،معسار البشاء فإن العسل محمل الشطع ىػ ىشجسة معسار نطام السعمػمات

                                                             
1

لكتاب فً الجزائر :دراسة تقٌمٌة للمواقع للناشرٌن االلكترونٌة ،مذكرة لنٌل شهادة ماجٌستٌر فً رزقالل،ابراهٌم.استراتٌجٌة التسوٌق االلكترونً ل

 .54.ص4101علم المكتبات،
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يترف عسل محمل الشطع و . غالسدتفيجيوعالقاتو البيئية في ضػء تحميمية االحتياجات 

وبػجػد مداحة واضحة مغ الفغ الحي يدتخجم أدوات العمع والتكشػلػجيا ومغ   باإلبجاع

ال يدتصيع  ،دون وجػد خبيخة العمسية الستخاكسة والسدتسخة عبخ الدشػات الجراسة والتجخبة

وترسيع نطام  ،محمل ميسا بمغ مغ مدتػى ورقي أكاديسي أن يرشع مدؤولية تحميل

أن محمل الشطع ألدور متكاممة ومتشػعة في السشطسة  السعمػمات بشجاح وفاعمية عميو نخى 

 EXPERT، محمل الشطع كخبيخ CONSULTANT ونحكخ مشيا محمل الشطع كسدتذار

 .CHANGE MAKER ومحمل الشطع كرانع تغييخ 

وتعتبخ كل ىحه الخجمات السكتبية تعكذ نذاط وقجرة السكتبات عمى إفادة السدتفيج وىػ 

وتعتسج ىحه الخجمة عمى الكفاءة التي تسكغ في  ،حيا أو فذمياالسقياس الحقيقي لسجى نجا

محمل الشطام فيشا يكسغ  التفاعل بيغ محمل يػضع نطام تقجيع خجمات السعمػمات ذات 

تصمبو ترضا السدتفيجيغ وتدودييع بسا  لتحقيق أىجاف الخجمة السكتبية وىػ كدب ،مدتػى 

قيا وتأثيخىا في تدػيق الخجمة وتصبي ،احتياجاتيع عغ شخيق أنطسة معمػمات آلية

 .السكتبية فكل مغ محمل الشطع والسدتفيجيغ ليع عالقة تفاعل فيسا بيشيع 
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 :خالصة 

أصبحت السكتبات مغ بيغ السؤسدات عمى اختالفيا تشذط  في بيئة تحقيق الخضا 

حيث بجأت تشطخ السكتبات الى  ،الكامل لمسدتفيج في ضل التدايج السصخد في التشافذ

التدػيق كإحجى االستخاتيجيات السيسة فيجفيا الشيائي ىػ تحقيق رضا السدتفيجيغ البج 

مع االتجاىات التي تتأقمع  ،مغ تصبيق مفيػم التدػيق حتى تتسكغ مغ تقجيع خجمتيا

التي تمبي احتياجاتيع  ،لمحرػل عمى السشتجات والخجمات مدتفاديياثة في تحفيد الحجي

ومغ ىحا السشصمق تبيغ أىسية في تػافقيا مع االتجاىات الحجيثة الشذصة السكتبات 

تخاكع ضيػر طل بتحدغ السدتػى جػدة السشتج والخجمة التي تقجميا وفي ،واالىتسام

كل يػم ضيخت إشكالية أمام السكتبات لخمق سبل ججيجة مسا دفعيا  ،معمػمات ججيجة

مخدونيا مغ والن ،مغ خالل نطع السعمػمات .استخاتيجية فعالة لشجاح ذلظلمتفكيخ في 

 ألثباتالى التشافذ بيغ السؤسدات السعمػمات السعمػمات يدتجعي التحجي ىحا االضافة 

.وذلظ مغ خالل تصبيق الستسخار وتحقيق الغاية السخجػةواالنفخاد لتزسغ ا ،الحات بالتسيد

ودور  ،الفيارس اآلليةية وتعتبخ السدتػدعات الخقسية و نطع السعمػمات في الخجمة السكتب

الشذخ اإللكتخونية والفيارس اآللية ودور الشذخ االلكتخونية كشساذج لتفعيل ىحه الخجمة 

 تاحتيا .إالسكتبية و 

 



 

 الدراسة الميدانية
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 :تمهيد

ع لألفكار والسعمػمات الشطخية التي جاءت ستانب السيجاني الػجو التصبيقي السيعتبخ الج    
بتصبيقاتيا، حيث تعتبخ األساس والقاعجة التي بيا الجراسة الشطخية والتي ال يسكغ معخفتيا إال 

 .تبشى عمييا الجدء الػاقعي لمجراسة وبيحا يسكغ اعتبارىا وجييغ لعسمة واحجة ال يشفرالن

فبعج أن تعخفشا في فرػليا الشطخية عغ ترسيع وإنذاء الشطع األلية في تدػيق الخجمة 
 .جػدة كفاءة تمظ الخجمةالسكتبية، ومجى اىسيتيا في تفعيل الخجمة واإلسيام في 

وفي الفرل التصبيقي إلدامية تصبيق الشطع األلية لتدػيق الخجمة السكتبية وتأتي في ىحا 
 الفرل الحي يسثل الجراسة السيجانية.
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 :التعريف بمكان الدراسة 
 :تعريف الجامعة عبد الحميد بن باديس  (1

في  السؤرخ 1220-98بسػجب مخسػم  أنذئتىي جامعة تقع غخب البالد 
وىي مؤسدة عسػمية ذات شابع إداري تتستع بالذخرية العفػية  ، 07/07/1998

وىي تخزع لػصاية وزارة التعميع العالي والبحث العمسي مخت جامعة  ، واالستقالل السالي
 ىي كالتالي :ىي عميو و  ما إلىإلى أن وصمت  ،مدتغانع بعجة مخاحل

  48بسػجب السخسػم رقع  أحجثتفي العمػم الدياسية السجرسة العميا ألساتحة الستخررة 
 . 18/08/1984السؤرخ في  202.
  السجرسة العميا ألساتحة الستخررة في التخبية البجنية والخياضية في مدتغانع أحجثت

 . 22/03/1988السؤرخ في  88.04بسػجب السخسػم رقع 
  07/07/1992السؤرخ في  98.220رقع السخكد الجامعي أحجث بسػجب مخسػم. 
 بسػجب ىحا و  07/07/1998السؤرخ  220.98رقع  جامعة مدتغانع بسػجب مخسػم إنذاء

السخسػم تع حل كل مغ السجرسة العميا لألساتحة في التخبية البجنية والخياضية والسخكد 
وتحػل جسيع السستمكات والػسائل والحقػق وااللتدامات التي كانت  ،الجامعي بسدتغانع
عميا لألساتحة الستخررة في العمػم الدياسية والسجرسة العميا لألساتحة تحػزىا السجرسة ال

 . 2جامعة مدتغانع إلىفي التخبية البجنية والخياضية والسخكد الجامعي 
 التعريف بمكان الدراسة:  

وعمى ىحا قسشا بإجخاء الجراسة السكتبية السخكدية لجامعة مدتغانع عبج الحسيج بغ باديذ كسا 
 تعصي مفيػم شامل ليا.أنيا تحاول 
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 : التعريف بالمكتبة المركزية (1
في وسط مجيشة مدتغانع وبالتحجيج في السعيج الفالحي الحي كان  ITAتبة السخكدية كتقع الس
أصبحت جامعة لبعس الذعب مثل المغات األجشبية كالمغة اإلسبانية  اآلنو  ،سابقا

 والفخندية والبيػلػجيا .
لمتعميع  1لي وزيخاتفزل الديج مع 2001فبخايخ  07ه ل  1421ذو القعجة  13وفي يػم 

 ذو 18لي والبحث العمسي بػضع حجخ األساس لبشاء مكتبة جامعة مدتغانع و في االع
قام فخامة رئيذ الجسيػرية عبج ،م  2004فبخايخ  10ه السػافق ل  1424 مالحجة عا

نذاشيا مع السػسع  وبجأت العديد بػتفميقة بتجشيغ السكتبة السخكدية لجامعة مدتغانع تع
القػل عغ ىحه السؤسدة أنيا تػافق الستصمبات الستسثمة في  وأكسمشا 2004/2005الججيج 

قجرتيا عمى التػازن بيغ نسػ رصيج الػثائقي ونسػ الصمبة الججد الػافجيغ لمجامعة حيث تتخبع 
 م  6000عمى مداحة 

 المهاصفات الداخمية لممكتبة المركزية : (2
الجراسة السيجانية التي قسشا بيا في السكتبة الجامعية السخكدية مدتغانع تبيغ لشا مغ خالل 

أنيا تتػافخ أربع شػابق بخالف الصابق األرضي الحي خرز لالستعالم وتػجيو 
 السدتفيجيغ .

 الطابق األول: 
السشخخشيغ حجيثا في السكتبة عمى جل مدتػياتيع مخرز لتدجيالت السدتفيجيغ  

 وكحلظ مدتفيجي السجتسع السحمي ومكتب خاص لبخاءة الحمة .وتخرراتيع 
 : الطابق الثاني 

واالجتساعية لإلعارة الجاخمية  اإلندانيةمخرز لمتخررات )األدب العخبي والعمػم 
قاعة السخاجع التي تقدع إلى مجسػعة  إلى باإلضافةكخسي  200شاولة و 85ويحتػي عمى 

 جل التخررات .مغ السػسػعات والقػاميذ ...الخ في 
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 : الطابق الثالث 
مخرز لصمبة العمػم االقترادية والتدييخ وعمػم الدياسية والحقػق وقاعة مخررة 

كخسي باإلضافة إلى قاعة لمسحكخات الساجدتيخ  200شاولة و 50عمى  يحتػي و  لإلعارة
 .وأشخوحات الجكتػراه 

 : الطابق الرابع 
جشاح خاص باإلدارة فيو مكتب السجيخ و مخرز لصمبة البيػلػجيا وعمػم التكشػلػجيا 

ومكتب مداعج السجيخ بسعشى مكتب األمانة كسا ان السكتبة تحتػي عمى أجيدة اإلعالم 
تدتعسل الػصػل إلى السعمػمات لسدتفيجيغ مغ البحث البيػغخافي و اآللي كأداة بحث تسكغ ا

الجخد وقاعة لمسعالجة الػثائقية باالقتشاء و ويحتػي ىحا الصابق أيزا عمى قاعة خاصة 
 .وقاعة خاصة بالجوريات و السجالت

 : وخدماتها مصالح المكتبة الجامعية المركزية (3
، تجريب اإلعارةنذاط السكتبة السخكدية في اقتشاء، السعالجة، االشتخاك في قػاعج البيانات، 

 مػزعة عبخ السرالح التالية : اإلجخاءاتالسدتفيجيغ كل ىحه 
 ى تشديق بيغ مختمف أقدام السكتبةمجيخة السكتبة السخكدية تعسل عم :اإلدارة. 
  اقتشاء الكتب والػثائق الجامعية .بيغ السكتبات الكميات والسعاىج الخارجيةتػفيخ العالقات. 
 .تػفيخ عالقات خارجية وكحا التحجيث السدتسخ لقػائع الجخد 
 الشطام. فخض ىيخ عسمية العسل التقشي والحخص عمتدي 
 تدجيل السجسػعات السكتبية  ،، ىبةتقػم بعسمية شخاء :مرمحة االقتشاء والجخد.  
 :وخجمات  ببيػغخافياتقػم بجسيع العسميات الفشية مغ فيخسة،  مرمحة السعالجة الػثائقية

 .التكذيف واالستخالص
 ومتابعة الخصيج  إحراءتشطيع وتختيب و جمة اإلعارة الجاخمية والخارجية: مرمحة عمى خ

الػثائقي الذامل لمسكتبة السخكدية بحيث تقػم بتدييل الحرػل عمى السعمػمات لجسيع رواد 
 .ة السخكدية بأسخع وقت وبأقل جيجالسكتب
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  الخواد  إرشادوتيتع بالتدجيل بخاءة الحمة الشيائية،  :يالبيبميػغخافمرمحة التػجيو والبحث
ات الحجيثة، تسكيغ الصمبة وىيئة التجريذ مغ لحػاسيب البحث وتحجيثيا ببشظ السعصي

 . SNDLالحرػل عمى حداب 
 بشطام التشاوب  يعسمػن ة فػجيغ مغ أعػان حيذخف ىحه السرم :لجشة األمغ الجاخمي

التعميسات و تتمخز مياميع في الديخ عمى تصبيق القانػن الجاخمي لمسكتبة السخكدية 
 ومخاقبة مختمف الػسائل ومستمكات السكتبة .

 مهام المكتبة المركزية :(4
إن السيام األساسية لمسكتبة الجامعية مدتغانع ىي تمظ السيام التي حجدىا السشذػر القخار 

 : سية لتديخ السرالح الجامعية ومشوالػزاري الحي يحجد السيام األسا
  السخاجع والتػثيق الجامعي بالعالقة مع الكميات والسعاىج . اقتشاءاقتخاح بخامج 
 محكخات التخخج لسا بعج التجرج معتدت. 
  أحدغ الصخق في السعالجة . باستعسالتشطيع الخصيج الػثائقي 
 . مداعجة مدؤولي السكتبات في تدييخ اليياكل السػضػعية تحت سمصتيع 
  لعسمية جخد . باستسخار وإخزاعوصيانة الخصيج الػثائقي لمسكتبة السخكدية 
 الػثائقيالئسة االستغالل الخصيج وضع الذخوط الس. 
  و الصمبة في بحػثيع البيػغخافية . األساتحةمداعجة 

 :أهداف المكتبة المركزية(5
 :يمي تحقيق مجسػعة مغ األىجاف مشيا ما إلىتدعى السكتبة السخكدية 

  نذخىا وتقجيسيا لمسجتسع  أيزاوتشحيتيا و  إثخاءىاوالعسل عمى  اإلندانيةالحفاظ عمى السعخفة
 قرج الجراسة.

  في تثقيف وتشسية السجتسع في جسيع السجالت.السداىسة 
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  مغ خالل البحث متابعة التقجم العمسي في شتى فخوع السعخفة والسداىسة في التقجم وذلظ
لحل مذكالت السجتسع في مختمف قصاعاتو  اإلندانيةالعمسي كػسيمة لتػسع حجود السعخفة 

 .خه اقتراديا واجتساعيا و ثقافياوتصػي
  كفاءات الستخررة في فخوع العمع السختمفة .ال وإعجادنذخ العمع 
 خالل التعميع السدتسخ  السداىسة في الحفاظ عمى التخاث العمسي ونقمو عبخ األجيال مغ

 .لمتجريذو 
 ومجتسعوالذباب السفكخ الحي يدتصيع التعبيخ عغ أفكاره عمسيا والحي يجرك تقاليج  إعجاد 

 .واألفكار والقيع الدائجة فيو
 .تػعية الذباب عمى أىسية القخاءة والسصالعة السدتسخة مغ أجل تصػيخ البالد 

 العاممهن بالمكتبة المركزية :(6
يعتبخ العشرخ البذخي بالسكتبات الجامعية ميع وضخوري لمقيام بخجمات معمػماتية وعميو 

 :الججول يبيغ عجد السػضفيغ ورتبيع
 العدد الرتبة

 02 ممحق بالسكتبات مدتػى أول
 04 وثائقي أميغ محفػضات

 09 عػن تقشي بالسكتبات الجامعية
 09 مداعج السكتبات

 24 السجسػع
 الجدول يهضح العاممهن بالمكتبة الجامعية المركزية

 :رصيد المكتبة المركزية(7
لجى السكتبة السخكدية عمى رصيج وثائقي متشػع يخجم جسيع مجتسع السدتفيجيغ حيث  يتػفخ

يغصي جسيع التخررات السػجػدة في الجامعة ويػضح الججول التالي تػزيع األرصجة 
  .وعجد الشدخالػثائقية بالسكتبة مغ حيث عجد العشاويغ 
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 عدد الندخ عدد العناوين نهع الهثائق
 15613عخبية  الكتب

 366أجشبية 
52741 
13452 

القػاميذ والسػسػعات 
 والسعاجع و األدلة

 1712عخبية 
 3029اجشبية 

3534 
6291 

محكخات ماجدتيخ 
 أشخوحات دكتػراه 

 2000عخبية 
 3564أجشبية 

3432 
1500 

 عخبية الجوريات والسحالت
 أجشبية

4100 
5000 

 52252 25452 المجمهع
 لممكتبة الجامعية المركزية بمدتغانمالجدول : يهضح الرصيد اإلجمالي 

 مدتعممي المكتبة )المنخرطين (:( 8
 تحتػي السكتبة السخكدية مدتغانع عمى ثالث شػابق خاصة بكل التخررات .

  :الطابق األول
 طمبة الدكتهراه عدد األساتذة عدد الطمبة التخصصات
كمية المغات 

 األجشبية
 
650 

/ / 

كمية العمػم 
 االجتساعية

1111 385 65 

 / / 18 تخبية بجنية
 / / 672 عمػم إندانية

 65 38 2454 السجسػع
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 :الطابق الثاني
 طمبة الدكتهراه عدد األساتذة عدد الطمبة التخصصات

كمية الحقهق 
 والعمهم االندانية

125 / / 

كمية العمهم 
االقتصادية 
 والتجارية

375 15 31 

 31 15 524 المجمهع
 :الطابق الثالث

 طمبة الدكتهراه عدد األساتذة عدد الطمبة التخصصات
كمية العمهم 

 الطبيعية والحياة
655 37 47 

كمية العمػم 
االقترادية 

 والتجارية

352 / / 

 47 37 1007 السجسػع
 خرطين في المكتبة المركزيةنالجدول يهضح مدتعممي المكتبة أي الم

 :اإلعارةبرنامج 
 عدد الكتب المدة المدتهيات

 02 مجة ألسبػع شمبة ليدانذ
 02 مجة األسبػع شمبة ماستخ
 03 يػم 15مجة  شمبة دكتػراه 

 05 مجة شيخ كامل األساتحة
 المكتبية الجامعية المركزية بمدتغانم اإلعارةالجدول يهضح برنامج 
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 : نظام داخمي لممكتبة الجامعية المركزية (9
  :الجزء الخاص بالطمبة الجامعين -أ

 مل الحي يقصغ بعيج مغ مكان عسمو. السكتبة ضخوف ووقت دخػل وخخوج العاتدايخ 
 :السادة األولى: ال يدسح الجخػل الى السكتبة بجون تقجيع الػثائق التالية 

 .بصاقة الصالب، بصاقة القارئ 
  العامة ونطافة السكان. واآلدابالسادة الثانية: بصاقة القارئ الذخرية، االلتدام بالياقة 
  ل السكتبة يسشع مشعا باتا ما يمي: داخالثالثةالسادة: 
 .التجخيغ األكل والذخب 
 الياتف والػسائل الدسعية البرخية. 
  رفع الرػت وازعاج االخخيغ 
 تغييخ وضعية الكخاسي والصاوالت. 

 : التجاوز ليحا الشطام يعخض صاحبو لمعقػبات التالية:السادة الخابعة
  .سؤقت مغ خجمات السكتبةانحار مدجل عمى البصاقة، االقراء ال

 .خص عمى تصبيق الرارم ليحا الشطاماألمغ الح أعػان: عمى السادة الخامدة
 الجزء الخاص بالعاممين : -ب

ن يكػن أو غيابو أإلييع في حيغ خخوج العامل يتػجب عمى العامميغ بالقيام بػضائف مػكمة 
السذتخك فيسا بيشيع مغ خالل مرحػبا بػثيقة تثبت سبب ذلظ البج عمى العامميغ بالتعاون 

   .التبادل والتغييخ بيغ الػضائف
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  :المقابمة 

 بعج أن قسشا بالسقابمة حيث كانت أسئمتيا وأجػبتيا كالتالي:

 المقابمة: أسئمة 

 السدتخجم الشطام نػع ما بشعع، الجػاب كان ذاإ ليأ نطام مكتبتكع تدتخجم ىل: 1س

 بالسكتبة؟

 . PMBالشطام األلي، وكانت تدتخجم نطام سشجاب ثع تبشت نطام: نعع، تدتخجم السكتبة 1ج

 الشطام؟ ىحا مع لمتعامل مؤىمة بذخية مػارد يػجج ىل: 2س

: نعع، تػجج مكتبتيغ مؤىميغ لمتعامل مع الشطام حيث قسشا بجورات تجريبية مغ أجل ىحا 2ج

 الغخض.

 لجيكع؟ الشطام ىحا لعسل ومشاسبة كافية التجييدات ىل: 3س

قسشا بتجييد السكتبة بكل ما يخجم الشطام مغ حػاسيب وتصبيقات وقػاعج بيانات : 3ج

 وتدويجىا بذبكة االنتخنت والػسائط االلكتخونية.

 الشطام؟ ىحا يقجميا التي ساسيةاأل الخجمات ماىي: 4س

 : يقػم ىحا الشطام األلي بترشيف وتختيب وتخديغ واستخجاع البيانات واتاحتيا لمسدتفيج.4ج

 السصبق؟ الشطام اختيار في عمييا اعتسجتع ساسأ يأ عمى وأ السعاييخ ماىي: 5س

: تع اختيار ىحا الشطام األلي وفق ألسذ الحي جاءت الحاجة اليو حيث تداعج في 5ج

 عسميات االترال والبحث والتبادل.
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 السكتبية؟ الخجمة تدػيق في الشطام يداىع ىل: 6س

 السكتبية.: يداىع الشطام في تدػيق الخجمة 6ج

 التدػيقية؟ السسارسة في عمى ليةاأل الشطع ثيخأت انعكاسات ماىي: 7س

: لقج أثخت الشطع األلية في مسارسة التدػيق مغ خالل الفيارس األلية واالشتخاك في دور 7ج

 الشذخ االلكتخونية.

 السدتفيج؟ مع العالقة تجديج في الشطام فاعمية ماىي: 8س

العالقة مع السدتفيج في اتاحة السعمػمة وتدييل شخيقة  : تشسية فاعمية الشطام في8ج

 الػصػل إلييا والسخخجات ضػء احتياجاتيع.

 لمسكتبييغ الشطام ىحا باستخجام لمصخيقة تػضيحكع ثشاءأ صعػبات واجيتكع ىل: 9س

 والسدتفيجيغ؟

: ال تخمػ مغ الرعػبات والعخاقيل في بادئ االمخ لكغ يتطافخ السجيػد والتعامل 9ج

 السدتسخ وتخصيشا السخحمة.

 لسكتبتكع؟ ليةاأل الشطع تبشي في الستبعة ستخاتيجيةاال ماىي: 10س

 : ىػ أن يرل مدتػى التصبيق الشطام إلى معيار الكفاءة والفعالية.10ج

 لجيكع؟ الحمػل ماىي ، السدتفيجيغ شخف مغ البيانات استخجاع مذكل حالة في: 11س

 ن تكػن ىشاك حمػل بجيمة.أالداعة ولكغ البج و ي مذكل، أ:  لع تتعخض الى 11ج
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 الدراسة تحميل:  

 : التالية األجػبة عمى تحرمشا السكتبة لسدؤول بصخحيا قسشا التي األسئمة خالل ومغ 

 حيث ،PMBنطام تبشت تع سشجاب آلي نطام مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة تدتخجم

 مشيا وافخ نريب عمى الفيخسة حازت بفزميا دولية اقميسية محمية تعاونية شبكات أنذأت

 نأ القػل يسكغ ومشو اتباعيا مغ البج ،حجيثة متغيخات السكتبات عمى السكتبات عمى يفخض

 الى أدائيا وتصػيخ الخجمات تحديغ لىإ ييجف ،الجامعية السكتبة داخل آلي نطام تعييغ

 خاللو مغ تتحمى التي نطسةاأل ىحه في تػثيقية ديشاميكية تػفخ بحيث ،السصمػب السدتػى 

 البحث عسميات تفعيل وكحا غلمسدتفيجي ججيجة احتياجات ضيػر الى أدت والتي الدبل تحقيق

 الشطع حجأ بتبشي وذلظ والتقميجية الحجيثة السعمػمات مرادر بتػفيخ ،الشتائج عمى والحرػل

 وىػ سشجاب نطام. ITA مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة فاستخجمت الستاحة خمجياتبوال

 واألشخوحات والجوريات الكتب الػثائق أنػاع جسيع بسعالجة يدسح وتصػري  متكامل نطام

 مغ كل يعتسج وىػ لمػثائق والفعالة الدخيعة بالسعالجة كحلظ البخنامج ىحا ويدسح ،والسقاالت

 .PMB  نطام يتبشى ITA مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة قامت ثع ،والعخبية الفخندية المغة

 مجتسع حاجة ضيػر مع سذأو  معاييخ عمى مبشية السصبق الشطام ىحا تبشي مكتبتشا واعتسجت

 التي الشطع وىحه ،اآللي الشطام بيغ والتبادل السعمػمات تبادل إلى والسعمػمات السكتبات

 ،تصػرىا تقجميا مدتػى  يعكذ وىػ ،السقجمة الخجمات وجػدة كفاءة مغ الخفع عمى تداعج

 تدويج األساسي وغخضيا السكتبية والخجمة السدتفيجيغ متصمبات تحقيق في ويداىع
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 السكتبي الخصيج وتحجيج وإثخاء لتخرراتيع وفقا السعمػمات مغ ججيجة ػعيةشب السدتفيجيغ

 .والخرائز الدسات في واختمفت قجرت التي الحجيثة التكشػلػجية الػسائل واستعسال

 لمسعاييخ مصابق السكتبات لحػسبة متكامل نطام PMB بخمجية تعج التي خجماتيا لتصػيخ

 تعجيمو يسكغ كسا تذغيمية نطع  عجة عمى تذغيمو ويسكغ ،السكتبات في السعتسجة والسقاييذ

 . المغات ومتعجد مكتبة كل احتياجات حدب

 واألجيدة البخامج مع لمسجخالت اندجام في العسل تزسغ صيغة اآللية السعمػمات ونطع

 لتمبية السعمػمات تجفق في التحكع ضسان جلأ مغ والسجربة الستخررة البذخية والقػى 

 السكػنات عمى يعتسج اآللي الشطام وكحلظ ،وخجماتيا السعمػمات مغ معيغ مجتسع حاجيات

 استخجاعيا تع ومغ ،البيانات معالجة في لمحاسب البخمجية والسكػنات األجيدة أو الشادية

 تػفيخ وكحا ،الشطام وتذغيل البيانات إدخال بعسمية لمقيام ومؤىمة مجربة بذخية كػادر فيشاك

 السخكدية السكتبة في PMB نطام ويقجم ،البيانات وقػاعج والبخمجيات الحػاسيب مغ األجيدة

 البيانات ديغخوت بيتوتخ  وترشيف تحميل في وتتجمى األساسية الخجمات مغ مجسػعة

 . واتاحتيا واستخجاعيا

،  ITAمدتغانع لجامعة السخكدية لمسكتبة السكتبية الخجمة تدػيق في يداىع الشطام وىحا

 السعمػمات تقجم التي السؤسدات مغ كػاحجة لمبقاء خجماتيا تدػيق إلى الشطام ليحا والمجػء

 ،مدتفيجييا لجحب تدعى السكتبات بيغ لمتشافذ ونطخا ولحلظ لالستسخار وتدعى وخجماتيا

 مرادر في والبحث لالترال إمكانات وتػفيخ الشطام ىحا تبشي خالل مغ الخجمات وتقجيع
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 والتكشػلػجيا ،لمسكتبات السباشخة اآللية والفيارس البيانات وقػاعج االنتخنيت ومػاقع ،السعمػمات

 ومػاكبة السخجػة الغاية وتحقيق وإرضاءه لمسدتفيج الخجمة الشقل باستسخار الستصػرة الحجيثة

 . وفعالية وكفاءة بالسكتبات الػعي لديادة والتخصيط السدتججات

 االنعكاسات تختبت مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة في جمخالسدت الشطام ىحا خالل ومغ

 الخصيج اتاحة في اآللية الفيارس خالل مغ تبشت التدػيقية السسارسة في اآللية الشطع تأثيخ

 االلكتخوني والتدػيق واالشتخاكات السجسػعات تشسية في االلكتخونية الشذخ دور مع والتعامل

 مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة في ،السدتفيج مع وعالقتو الشطام في التفاعل وتجديج

 بداشة جاتيعااحتي ضػء في لمسدتفيج وتقجيسيا بإنتاجيا الشطام بيا يقػم التي ،السخخجات

 لمسدتفيج الشطام الرجاقة ودرجة ،والتذغيل االستخجام وسيػلة السكتبة لبيئة ومالئستو الشطام

 . السعمػمات نطام بيا يتسيد أن يجب التي والتحكع والحساية واألمان

 دخيمة تصبيقة ككل لمسدتفيجيغ الشطع جامخاست شخيقة تػضيح أثشاء الرعػبات يخز وفيسا

 وتجريب التصبيق بعج ولكغ األمخ بادئ في وعخاقيل صعػبات مغ تخمػ ال ،السكتبة عمى

 وتخصي السشذػد اليجف الى لمػصػل الجيػد وتطافخ ،السعمػمات نطام عمى السكتبييغ

. ITAمدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة اآللية الشطع تبشي في الستبعة االستخاتيجية الرعػبات

 . السدتيجفة واالعتسادية ػثػقيةسوال والفعالية الكفاءة معاييخ الى الشطام تصبيق مدتػى  يرل
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 عرخ ومػاكبة السكتبة خجمات مدتػى  وتصػيخ جيغيالسدتف مع والتعامل الخجمات تدػيق

 الشجاح مغ التشافذ ندبة ولػ وتحقيق ،السكتبة في الذاممة الجػدة مبجئ وتفعيل ،التكشػلػجيا

 . التشافذ ضل في

 أي حجوث حالة في ولكغ اآلن لحج السدتفيجيغ شخق  مغ البيانات خجاعتاس في يػجج ال

 بجيمة حمػل ايجاد خالل مغ السذكمة ىحه لتخصي واقتخاحات حمػل وجػد مغ البج ،مذكمة

 .العائق ىحا لتخصي

 الفرضيات: ضهء عمى الدراسة نتائج 

 العجيج ،لمسكتبات األلية االنطسة سػق  في تتػافخ .الفخضيات ضػء عمى الشتائج لىإ تػصمشا

 وىي ،وكبيخة متػسصةو  صغيخة مغ السختمفة بأحجاميا السكتبات تتالءم التي نطسةاأل مغ

 التي نذصةاأل كافة وتغصي جةحوا لغة مغ أكثخ تجعع قج التي مػاصفاتيا في متشػعة أنطسة

 . متكامل نطام ضسغ السكتبة بيا تقػم

 في العالسية والسذاركة السرجر مفتػحة اآللية والشطع البخمجيات وقت نعير أنشا مغ وبالخغع

 في والدخية انغالق مذكمة مغ تعاني الد ت ال مكتبتشا أن إال ،والسعمػمات الخجمات

 لمحمػل المجػء الى االضافة بحلظ السكتبة لو تدسح مغ عمى االفادة وقرخ ،السعمػمات

 السعمػمات في السحمية والثقافة العالسي الػجػد متصمبات عغ البرخ وغس ،السحمية الدخيعة

 .مدتغانع لجامعة السخكدية السكتبة قامت حيث. عالسية معاييخ مغ ومدتمدماتيا ،والخجمات
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 مغ تصػر أكثخ يعج الحي PMB نطام تبشت ثع االمخ بادئ في سشجاب نطام استخجمت

  .السكتبية الخجمة لتفعيل األول الشطام

 مع لمتعامل فعالة أداة  السكتبات في السعمػمات خجمات تدػيق في االلية الشطع وتعج

 تحقيق الى تدعى ووسيمة ،تيعابغور  احتياجاتيع مختمف مع تتالءم خجمات وتقجيع السدتفيجيغ

 ربح خالل مغ الػاسع بسفيػمو الخبح الى تيجف كدػق  السكتبة جعل خالل مغ ،التام رضاىع

 عمى الزػء يدمط كسا قمالسشص ىحا مغ الفكخية األوعية مغ والسديج ،السدتفيجيغ مغ السديج

 التدػيق استخاتيجيات التعخف خالل مغ ،السكتبة الخجمة لتدػيق السعمػمات تطع تأثيخ

 السكتبية الخجمة لسسارسة األلية التصبيقات عمى التعخف محاولة وكحلظ السكتبية الخجمات

 . الفعمي التصبيق كيفية والتعخف

 السكتبية السدتػيات جسيع في السكتبية الخجمة تأثيخ الى السعمػمات نطع في التصػر وأدى

 التػجييات وكحا ،السكتبية البيئة في الستاحة السعمػمات نطع احجثتيا التي واالستخاتيجيات

 عمى السكتبية الخجمة عمى تقترخ تعج فمع اآللية بالشطع تأثخىا بدبب تغيخت قج االستخاتيجية

 تصػيخ السيع مغ أصبح يزاأ ولكغ السعمػمات عمى تحتػي  التي ،األوعية تػفيخ مجخد

 الستزاعف واألشخاد اليائمة الخقسية التغيخات مع الستػاكبة السكتبية الخجمة لتذسل خجماتيا

 . كبيخ بذكل الستاحة السعمػمات في

 :المقترحات 

 مغ خالل دراستشا نقػم باقتخاحات التالية:
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 لية اندب بالسكتبات التي تشاسب شبيعة السكتبات ومػاكبة ترسيع وبشاء الشطع األ

 والشيػض بو في ضل تدايج االنتاج الفكخي.عرخ التكشػلػجيا 

 ساليب الستقجمة بالبحث وتصبيق نتائج البحث بسا يػفخ وقت الباحث استخجام األ

 وتحجيثيا مغ خالل شبكة السعمػمات.

 .التخكيد عمى السدتفيج في تدػيق الخجمات السكتبية 

 بكة االنتخنت انذاء فيارس الية فعالة تسكغ مغ مشافدة محخكات البحث التي تػفخىا ش

 والستابع لفيارس السكتبات الجامعية.
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 خالصة:

بعج قيامشا بالجارسة السيجانية، والغػص في واقع الشطع األلية في السكتبة. استصعشا معخفة    
كيفية تصبيق ىحه الشطع ألية وواقعيا في السكتبات الجامعية، وىحا ما اثبتتو الفخضيات والتي 

 تتزسغ ما يمي:

 أدى التصػر في نطع السعمػمات إلى تأثيخ في السكتبة الجامعية. 
 ترسيع وإنذاء نطع السعمػمات في جػدة الخجمة السكتبية. 
 تعج الشطع األلية عشرخ ىام في كدب السدتفيجيغ وتمبية احتياجاتيع. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخـاتمة



 الخاتمة
 

 الخاتمة: 

نذطة لية جاءت ضمن التكنهلهجيا الحجيثة التي فخضت عمى كافة األن النعم األإ    

كثخ حاجة الى لتي تعج من المؤسدات الثقافية األوالهظائف بما فييا المكتبات الجامعية ا

خجماتيا مع التطهر الحي يذيجه لية لمخفع من مدتهى تدهيق استخجام التطبيقات األ

لتفعيل  الهحيجلية لممخخج العرخ في تنعيم وتدييخ مؤسدات البحث العممي فالنعم األ

جهدة الخجمة المكتبية وتحقيق احتياجات المدتفيجين من خالل الهظائف المدودة التي 

 كثخ سخعة وفعالية.أتجعل خجماتيا 

لية نذاء النعم األإنا ىحه حهل ترميم و ومن خالل ما تم التطخق اليو خالل دراست    

داء ميام أثخت بذكل كبيخ في ألية انعكدت و ن النعم األألتدهيق الخجمة المكتبية وججنا 

المكتبة وحققت نجاحا وساىمت في العجيج من الحج من المذكالت التي كانت تعاني منيا 

 بالذكل التقميجي وىحا ينعكذ ايجابا عمى جهدة تدهيق الخجمة .

ثخاء المهضهع إسيمنا وله بالقميل في أمل ان نكهن قج أوفي الختام ليحه الجراسة ن    

 ن تكهن الجراسة اضافة متهاضعة بما سبقيا.   أممنا بأواحاطتو بالجراسة العامة و 
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 المالحق 
 

 :سئلة المقابلةأ

هل تدتخدم مكتبتكم نظام الي اذا كان الجهاب بنعم، ما نهع النظام المدتخدم  :1س
 بالمكتبة؟

 هل يهجد مهارد بذرية مؤهلة للتعامل مع هذا النظام؟ :2س

 هل التجهيزات كافية ومناسبة لعمل هذا النظام لديكم؟ :3س

 ماهي الخدمات االساسية التي يقدمها هذا النظام؟ :4س

 ماهي المعايير او على اي اساس اعتمدتم عليها في اختيار النظام المطبق؟ :5س

 هل يداهم النظام في تدهيق الخدمة المكتبية؟ :6س

 ماهي انعكاسات تاثير النظم االلية على في الممارسة التدهيقية؟ :7س

 ماهي فاعلية النظام في تجديد العالقة مع المدتفيد؟ :8س

هل واجهتكم صعهبات اثناء تهضيحكم للطريقة باستخدام هذا النظام للمكتبيين  :9س
 والمدتفيدين؟

 استراتيجية المتبعة في تبني النظم االلية لمكتبتكم؟ ماهي :11س

 في حالة مذكل استرجاع البيانات من طرف المدتفيدين ، ماهي الحلهل لديكم؟ :11س

  



 صـــــــخــمل

 

 :ملخص

 
 المكتبة، مهام أداء في وفعاال هاما مساعدا مستهياتهاو  أنهاعها بجميعاآللية النعم  تعد

 التكنهلهجي، التطهرو  الفكري  اإلنتاج وتعدد اليدوية ة لمنع العديد المشاكل نتيجة واستخدمت
 ستفيد،المعمهمة لمم إيصالو  إيجاد ودقة سرعة عمى أساسا تعتمد المكتبات أعمال أن وطالما
 ويعتبر ،لمستفيديها الخدمة ورفع مستهى  الخدماتجهدة  لتفعيل المخرج اآللي معاالن فيعتبر
 المكتبية الخدمةالمعمهمة وتسهيق  هذه من والمستفيد المصادر أوبين المعمهمات  وصل همزة
 الجد المتطهرة العالمية البرمجيات وعصر االتصاالت، تكنهلهجيا مهاكبةو  التنافس ظل في

في  كبير بشكل أوثرت انعكست لتيا اآللية النعم إلى والمجهء،المعمهمة  إلتاحة متقدمة
 . المكتبية الخدمة تسهيق

 :الواصفات
 مستغانم.’المكتبة المركزية ’تسهيق الخدمات ’نعم المعمهمات 

 


