
 



 

 شكر وتقدير

 

 قال اهلل جل عاله: '' ومن يشكر فإنما يشكر لنفسو ومن كفر فإن اهلل غني حميد ''

 ـ من سورة يوسف 21ـ 

الحمد حتى انطالقا من اآلية الكريمة نشكر المولى عز وجل عمى أنو وفقنا وسدد خطانا فمو 

 إذا رضي ولو الحمد بعد الرضا ولو الحمد عمى كل حال...

الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل، والحمد هلل الذي منحنا رزقا ف

لك ربنا كل الحمد والشكر لتوفيقنا عمى إنجاز ىذا العمل الذي نرجو أن يكون طريقنا وسدد 

 عونا لمن ىم بعدنا... 

التي لم تبخل عمينا بنصائحيا  "إبراىيم نبيمة" نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة المشرفة

 وتوجيياتيا فشكرا كل الشكر واالمتنان...

أوقاتيم في سبيل نجاحنا، فميم جزيل الشكر إلى كل أساتذة عمم المكتبات الذين كرسوا 

 وأداميم اهلل خادمين لمعمم والخير...

 7102بات خاصة دفعة الماستر إلى كل طمبة عمم المكت

 

 

 

 



 

 هداء اإل

 إٌٔ....إىى اىنثٍز ٍِ اىْبص ّْٗظى ٍِ فْذِ ّٖذي ّٖذي إىى ٍِ ىٌٖ اىفضو عيٍْب،  دعّ٘ب

إىى رٗح جذرً اىطبٕزح اىزً مبّذ ثَثبثخ األً ىً ٍٗيئذ دٍبرً دجب ٗطعبدح، ردَٖب هللا 

 ٗأطنْٖب فظٍخ جْبّٔ

اىذٍبح إلطعبدي، إىى ٍثبه اىصجز ٗاىذٍبح، إىى ٍِ رآًّ إىى اىزً رعيَذ ٍعبّبح ٗصع٘ثخ 

 قيجٖب قجو عٍٍْٖب ٗدضْزًْ أدشبئٖب قجو ٌذٌٖب، إىى ٍِ رٗرًْ ٍِ ّجع دْبّٖب ٗطقزًْ عطفٖب،

 إىٍل أٌزٖب األً اىذجٍجخ "ديٍَخ" أطأه هللا أُ ٌجبرك فً دٍبرل،

 يً، أطأهبدً ٗثْبء ٍظزقجإىى اىذضِ اىذافئ ٗاىقيت اىذُْ٘، إىى ٍِ أفْى عَزٓ ٍِ أجو ّج

 هللا أُ ٌجبرك فً دٍبرل، إىٍل أٌٖب اى٘اىذ اىذجٍت "ٍذَذ"

إىى ٍِ ال رنزَو ، ٌإىى ٍِ ث٘ج٘دٌٕ امزظجذ ق٘ح ٍٗذجخ ال دذٗد ىٖب، إىى ٍِ أطزْذ عيٍٖ

أعزش ثذمزٌٕ ٗأفزخز ى٘ج٘دٌٕ، إىى قذٗرً فً اىذٍبح، إخ٘رً األعشاء ٗ دٍبرً ثذٌّٖٗ

 أٌَِ ٗعالء اىذٌِ.اىغبىً، أٍٍِ، رضب، 

إىى ٍِ جَعزًْ ثٌٖ ظيَخ اىزدٌ، إىى عطز اىخي٘د ٗأديى شًء فً اى٘ج٘د، أخ٘ارً 

 ٗجخ األر اىذجٍجخ اىطٍجخ ٌٍَْخفضٍيخ، أٍٍْخ، عبٌذح ٗس األعشاء:

ففبدذ ٌٍْٖ رائذخ اىعط٘ر: إٌَبُ، طيظجٍو، م٘ثز، أّض، طزٌِ،  إىى ٍِ ٌٕ فً طِ اىشٕ٘ر

 رربج

بح ثذيٕ٘ب ٍٗزٕب إىى ٍِ ىقجًْ ثبطَٔ ٗأدخيًْ قيجٔ، إىى خطٍجً إىى ٍِ ٌقبطًَْ اىذٍ

 اىنزٌَخ ّ٘راىذٌِ ٗمو عبئيزٔ

إىى ٍِ ٌَيل ٍنبّخ فً قيجً ٌٗعجش اىيظبُ عِ ق٘ه مو ٍب ٌيٍق ثٌٖ، إىى ٍِ جَعزًْ ٍعٌٖ 

 ٗردح، سٍٕخ، عالقخ طٍجخ، إىى اىصذٌقبد اىعشٌشاد: رقٍخ، ّعٍَخ، ٍظز٘رح، أٍٍْخ، ديٍَخ،

إىى مو األٕو ٗاألقبرة مجٍزا ٗصغٍزا، إىى ٍِ ىٌ رذَيٌٖ ٗ ، فبطَخ، د٘رٌخفزٍذخ ٍيٍنخ،

 ٗرقزً ٌٗذَيٌٖ قيجً.

 كوثـــــر                           

 

 



 

 ىداءاإل

 الحمد هلل الذي أعاننا بالحمم وأكرمنا بالتقوى وأجممنا بالعافية أتقدم بإىداء عممي المتواضع

 عمرىماإلى جدتي وجدي أطال اهلل 

إلى التي حممتني وىن عمى وىن وبكت من أجمي في صمت، إلى التي أىدتيا الحياة التعب 

والحرمان فأىدتني الدفء والحنان إليك يا أغمى شيء في الوجود إليك يا أمي حفظك اهلل إلى 

الذي كابد الشدائد و كان منير دربي إلى من اشترى لي أول قمم ودفعني بكل ثقة عمى 

 أبي أطال اهلل عمره. خوض الصعاب

إلى كل اإلخوة أحمد، إبراىيم، صارة، جميمة حفظيم اهلل من كل أذى إلى جميع األىل 

 واألقارب.

 حميمة"سمية،  ،أمينة، فتيحةىجيرة، كوثر، إلى كل زميالتي "

 إلى كل من قاسمني أتعاب ىذا العمل صديقي "يوب مصطفى، ادريس باي عبد القادر"

 فاضل وكل من عممني حرفا أنا مدين لوإلى جميع أساتذتي األ

 لى زمالء الدرب المقبمين معي عمى التخرج تخصص نظم المعمومات التكنولوجية والتوثيق.إ

 إلى كل من ذكرىم قمبي ونساىم قممي.
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 ةــــــــــــــــــــــــمقدم 

أصبحت المعلومات مصدرا أساسٌا ذات تأثٌر واضح على جمٌع األنشطة التً ٌقوم       

بها األفراد، هذا ما أدى إلى ظهور مؤسسات علمٌة تقوم على تنظٌم هذه المعلومات 

والحفاظ علٌها، التً ساهمت إسهاما كبٌرا فً التقدم العلمً والمعرفً، ومن بٌن هذه 

مً المعلومة مهما كانت طبٌعتها أو شكلها هناك ما ٌسمى المؤسسات الوثائقٌة التً تح

، فهً بالمكتبات التً تعتبر إحدى مراكز اإلشعاع العلمً والثقافً لكل من ٌبحث عن ذلك

الوعاء الذي ٌحوي مجموعة من المواد المكتبٌة بطرٌقة ما لتسهٌل أعمالها وتوجه مجتمع 

عن طرٌق جمع المواد الثقافٌة التً من المجتمعات، كما تهدف إلى خدمة ذلك المجتمع 

تساعد على زٌادة ثقافته، ترقٌة رصٌده الحضاري، تحقٌق أهدافه وتسلٌم تلك المواد إلى 

منها، فأساس بناء وقوة  االستفادةأجٌال قادمة سلٌمة متطورة وتنظٌمها تنظٌما ٌضمن حسن 

معرفة التحكم فٌها من المكتبات الجامعٌة ٌتوقف على امتالكها ألكبر قدر من المعلومات و

ها للمستفٌدٌن الراغبٌن فً البحث والحصول علٌها، حٌث خالل تصنٌفها، تنظٌمها وإتاحت

ٌتلخص الدور التعلٌمً للمكتبات الجامعٌة فً توفٌر مصادر المعرفة وتدعٌم المناهج 

ت تنمٌة المهارا إلىإضافة  واإلطالعالدراسٌة واألنشطة البحثٌة، وتنمٌة عادة القراءة 

 والقدرات التً تساعد على سرعة التعلم والتحكم فً عملٌة البحث العلمً.

هذا وإن تنظٌم المكتبات الجامعٌة وإبراز أثرها ونجاحها على غرار المؤسسات أو مراكز 

مد فً تطوٌر وتحدٌث مهامها، وظائفها، وخدماتها على استخدام ما ٌسمى المعلومات ٌعت

انطالقا من قدرتها الهائلة على التخزٌن وسرعتها الهائلة على بتكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة 

التخزٌن وسرعتها الفائقة فً االسترجاع، فهً بمثابة القلب النابض ألي مؤسسة وثائقٌة 

 إبداعاتوعصبا رئٌسٌا فً المنظومة األكادٌمٌة ككل، وذلك ما ٌوفره العصر الحالً من 

، مما تؤدي التكنولوجٌة الحدٌثة إلى الظروف تساهم فً السٌر األمثل للمكتبات الجامعٌة

وتداولها فً أسرع وقت وبأقل جهد، حٌث ال ٌمكننا الٌوم ومع هذه  المالئمة لنقل المعلومات

التكنولوجٌات االستغناء عن تطبٌقها فً تسٌٌر أمور المكتبة، ذلك باعتبار أنها دخلت 

التحتٌة للمؤسسات الوثائقٌة، فقد أثرت التكنولوجٌا تأثٌرا  البنًكمبتكر جدٌد ضمن أهم 

كبٌرا على المكتبات الجامعٌة، هذه األخٌرة التً تقف فً قمة الهرم بالنسبة للمؤسسات 
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احثٌن، حٌث ٌتجلى هذا التأثٌر من خالل تطوٌر وتحدٌث سٌر األخرى، إذ تقدم خدماتها للب

ث العلمٌة فً ظل التطور التكنولوجً أصبحت أدائها فً البحث العلمً، خاصة وأن البحو

تتمٌز بالسرعة والحداثة فً المعلومات وفً شكل نقلة نوعٌة من النمط التقلٌدي إلى النمط 

الحدٌث المتطور، وعلى هذا األساس قمنا باختٌار موضوع بحثنا حول المكتبات الجامعٌة 

بة المركزٌة بالمركز الجامعً بٌن النمط التقلٌدي ومتطلبات تكنولوجٌا المعلومات: المكت

 لوالٌة غلٌزان ـ أحمد زبانة ـ نموذجا، حٌث اشتملت الدراسة على ثالثة فصول:

تحت عنوان المكتبات الجامعٌة، تناولنا فٌه تحدٌد ماهٌة المكتبة الجامعٌة من  الفصل األول:

تكز علٌها، حٌث المفهوم، األهداف، األنواع، الوظائف ومقومات اإلدارة العلمٌة التً تر

بات، األهداف، األنواع باإلضافة إلى خدمات المكتبة الجامعٌة من حٌث الماهٌة، المتطل

 ومقوماتها، وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثٌن وكل مبحث بمعدل خمسة مطالب.

تحت عنوان تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وأثرها على المكتبات  الفصل الثاني:

فٌه إلى ماهٌة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من حٌث  الجامعٌة، حٌث تم التطرق

فً بالمكتبات الجامعٌة، الخدمات اآللٌة وأثر تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات  تطبٌقاتهاالماهٌة، 

 المكتبات الجامعٌة، وقد قسم الفصل بنفس عدد مباحث الفصل األول.

تكنولوجٌا بالمكتبة المركزٌة ٌعكس الجانب المٌدانً للدراسة واقع تطبٌق  الفصل الثالث:

بالمركز الجامعً لوالٌة غلٌزان، حٌث تطرقنا فٌه إلى تحلٌل أدوات جمع البٌانات، ومن ثم 

 الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتها على ضوء الفرضٌات.
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 الفصل التمهيدي: إجراءات الدراسة

 مشكمة الدراسة  1.1

تعد المكتبات الجامعية مؤسسة ثقافية عممية تعمل عمى تقديم عدة ميام وخدمات لمجتمع        

المستفيدين من طمبة، أساتذة وباحثين وذلك بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراساتيم 

 وبحوثيم العممية لتوفير أرصدة تمبي احتياجاتيم.

تمع الذي ينتمي إليو، ومن ىنا تسمك المكتبات فالجامعة تسعى بصفة عامة إلى خدمة المج

وتثقيف المجتمع عمميا ومعرفيا وترقيتو،  الجامعية بأنواعيا عدة مناىج بيدف إيصال المعمومات

وعمى ىذا األساس يبقى نقص وتقصير في تقديم بعض الخدمات والوظائف والميام من طرف 

ولوجيا المعمومات متطمبات عمى المكتبات المكتبات الجامعية في الشكل التقميدي لذلك فرضت تكن

الجامعية باعتبارىا مصدرا ميما لممعمومات وبديال مناسبا لممصادر الورقية التقميدية ألنو أصبح من 

غير الميسر عمى المكتبات الحصول التي تحتاج إلييا عمى شكل المطبوع بحيث أن المعمومات 

يا بالوسائط التقميدية، ومن ىنا ظير ما يسمى تنتج وتتدفق بكميات ىائمة يستعصي السيطرة عمي

بتكنولوجيا المعمومات بمختمف أشكاليا وما ترافقيا من تقنيات حديثة باستخدام الحواسيب والنظم 

اآللية، ومن ثم االنترنت التي تساعد عمى التطور من النمط التقميدي المستخدم في خدمة المجتمع 

لوجيا المعمومات تعد األداة األكثر قدرة عمى ضبط وتنظيم الجامعي إلى النمط التكنولوجي، فتكنو 

تدفق المعمومات وخزنيا واستخراجيا إلشباع حاجات المستفيدين أين ومتى دعت الحاجة إلييا من 

 خالل تطبيق تكنولوجيا المعمومات وبالتالي العمل عمى تحسين وتطوير المكتبة الجامعية التقميدية.
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  الي:ومن ىنا نطرح التساؤل الت

 ؟ ما مدى تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبات الجامعية التقميدية

 تساؤالت الدراسة 1.1

 تساىم تكنولوجيا المعمومات في تطوير خدمات المكتبة الجامعية ؟ ىل 1س

 ىل يوجد بالمكتبة يد عاممة مؤىمة تواكب التطور التكنولوجي ؟ 2س

ىل توجد عوائق وصعوبات تواجو المكتبة الجامعية لوالية غميزان في ظل تكنولوجيا  3س

 المعمومات ؟

  اتـالفرضي 1.1

 الجامعية. خدمات المكتبةتكنولوجيا المعمومات تمعب دورا كبيرا في تطوير  :الفرضية األولى

 التكنولوجي.يد عاممة مؤىمة تواكب التطور يوجد بالمكتبة الجامعية  الفرضية الثانية:

  ىناك عوائق وصعوبات تواجو المكتبة الجامعية في ظل تكنولوجيا المعمومات. :الفرضية الثالثة 

 أهمية الدراسة 1.1

 ـ إبراز أىم التحديات التي تواجييا المكتبات الجامعية في ظل تكنولوجيا المعمومات

 وظائفيا وأىدافيا وخدماتياـ انعكاسات التطورات التكنولوجية عمى المكتبات الجامعية في 

 ـ معرفة مكانة المكتبة الجامعية من خالل تطبيقاتيا التكنولوجية
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 أسباب اختيار الموضوع 1.1

 :ىناك عدة أسباب أدت بنا إلى التطرق إلى ىذا الموضوع منيا

 أسباب ذاتية: 1.1.1

 ـ الميل إلى دراسة تكنولوجيا المعمومات

 وتطبيقو في المكتبات الجامعية ـ اكتساب الموضوع أىمية بالغة

 ـ الرغبة في مواكبة التطور التكنولوجي باستخدام تكنولوجيا المعمومات

 أسباب موضوعية: 1.1.1

 ـ إلقاء الضوء عمى المكتبات الجامعية من خالل متطمبات تكنولوجيا المعمومات

 التقميدية والحديثة  الجامعية ـ التعرف عمى خدمات المكتبات

 تغيرات التي طرأت عمى المكتبة الجامعية في ظل التطور التكنولوجيـ معرفة ال

 أهداف الدراسة 6.1

 ـ مدى مساىمة تكنولوجيا المعمومات في إرضاء حاجيات المستفيدين

 ـ التعريف بدور تكنولوجيا المعمومات في تطوير المكتبات الجامعية التقميدية 

ـ الكشف عن حالة الخدمات المكتبية في المكتبة الجامعية من خالل متطمبات تكنولوجيا 

 المعمومات 

 منهج الدراسة 1.1

اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك بتسميط الضوء عمى حالة المكتبة الجامعية 

ت لإلفادة منيا أثناء أداء من حيث الخدمات التي تقدميا من خالل إدخال تكنولوجيا المعموما
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واجبيا البحثي مع التركيز عمى المكتبة وعمى ماذا يجب أن تتوفر من خدمات لتحقيق أىدافيا 

وتمبية احتياجات المستفيدين واختيارنا ليذا المنيج ألنو األنسب لبحثنا الذي يرتكز عمى جميع 

 المعمومات وتحميل نتائجيا.

 تحديد المفاهيم والمصطمحات 8.1

ىي تمك المكتبات التي يتم إنشائيا وتمويميا من قبل الجامعة،  المكتبات الجامعية: 1.8.1

، نقصد بيا في ىذه 1وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع الجامعي

الدراسة المكتبة الجامعية المركزية التي تسعى لتحقيق أىداف الجامعة ولتكممة وظائف 

 التابعة لمكميات والمعاىد واألقسام بذات الجامعة.المكتبات 

فيي تمك المكتبة أو مجموعة من المكتبات التي تنشأ وتسير من قبل الجامعة أو الكمية أو المعيد 

العالي، وذلك لتقديم خدمات مكتبية لمطالب واألساتذة والموظفين في ىذه المؤسسات عن طريق 

 بحث والدراسة.توفيرىا لممعمومات التي تفيدىم في ال

ويسمى أيضا النمط اليدوي وىو النظام الذي يقوم بجمع وتحميل المعمومات  النمط التقميدي: 1.8.1

بطريقة يدوية تقميدية ويزود بيا المستفيد، من بين األنظمة التقميدية الفيرس المطبوع، الكشافات، 

 المستخمصات، نظام اإلعارة التقميدي.

المكممة لضمان استقرار العمل وىي تتمثل في عقود الصيانة ىي العناصر  متطمبات: 1.8.1

لمحفاظ عمى استقرار العمل وتعيين العاممين التي تتعامل مع التكنولوجيا وتقديم الخدمات ذات 

 الصمة، وىي في الغالب مرتبطة بشيء ما، وتكمن أىميتيا في:

                                                           
صراٌره، خالد عبده. الكافً فً علم المكتبات والمعلومات: عربً، انجلٌزي. عمان: دار الكنوز المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌع،  1 

  070، ص.0202
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موقع المكتبة واالىتمام بتعميقات  اإلحاطة بما تحتاج إليو المكتبة من أجيزة ومكونات مادية، تطوير

المستفيدين عميو، الحفاظ عمى صحة العاممين والمستفيدين من بعض أضرار استخدام تكنولوجيا 

 .1المعمومات واالتصاالت

ىي األدوات والتقنيات المتطورة المستخدمة في قطاع المعمومات  تكنولوجيا المعمومات: 1.8.1 

تتشكل أساسا من تجييزات وبرمجيات اإلعالم اآللي وممحقاتو وأصبحت تستقطب اىتمام الباحثين 

والدراسات في عموم المكتبات والمعمومات، كذا المشرفين عمى المؤسسات التوثيقية لما ليا من دور 

 .2تلمنيوض بخدمات المعموما

 الدراسات السابقة  9.1

 الدراسة األولى: 

، ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء تكنولوجيا المعمومات في المكتباتدراسة وىيبة غرارمي بعنوان 

االتجاه الحديث في التعامل مع مصادر المعمومات اإللكترونية وتطبيقاتيا في المكتبات  عمى

المعمومات، وتشير إلى أن ىذه المصادر أصبحت إحدى السمات المميزة لعصر تكنولوجيا ومراكز 

المعمومات، ابتداء من استخدام الحاسوب والبرمجيات المتخصصة لتسيير المكتبات إلى كيفية 

التعامل مع قواعد البيانات، وكذا أىمية الشبكات خاصة االنترنت مع توضيح طرق االستعانة من 

 العمل المكتبي.  خدماتيا في

وتوضح الدراسة وضع وموقع المكتبة التقميدية من تكنولوجيا المعمومات والحصول عمييا من خالل 

 حديثة ومتطورة بالمكتبات الجامعية.تطبيق وسائل 

                                                           
ر المصرٌة أبو سعدة، أحمد أمٌن. الدلٌل العلمً لتطلبات تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات. القاهرة: الدا 1

    604، ص.0222 اللبنانٌة،

07، ص.0222عبد الهادي، محمد فتحً. المعلومات وتكنولوجٌا المعلومات على أعتاب قرن جدٌد. القاهرة: دار العربً للكتاب،  2  
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   الدراسة الثانية:

نوقشت  وىي أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم المكتبات (:2002)كريم، مراد، 

موضوع مجتمع المعمومات وأثره في المكتبات الجامعية، حيث سمط  التي تعالج 2002بتاريخ 

الضوء عمى الوضع الراىن لممكتبات الجامعية الجزائرية وقام بطرح جممة من االقتراحات لالرتقاء 

يقية الراقية في مياميا ووظائفيا من خالل طرحو لمتساؤل التالي: بيا إلى مطاف المؤسسات التوث

 ما طبيعة التحديات التي تواجييا المكتبات الجامعية الجزائرية في ظل مجتمع المعمومات ؟ 

الدراسة التي قام بيا ىي أن الوضعية السائدة حاليا  خالل بين النتائج التي توصل إلييا من ومن

جيا المعمومات في المكتبات الجامعية لم ترق بعد إلى المستوى الذي في مجال تطبيقات تكنولو 

يؤىميا لمتكيف مع مقتضيات مجتمع المعمومات، كما تبين أيضا أن ىناك نقائص كثيرة في مجال 

التكوين المتواصل بالنسبة لمممارسين في المكتبات الجامعية إضافة إلى عدم مالئمة النصوص 

تمين ي المكتبات الجامعية الجزائرية لممفاىيم الحديثة لممينة المكتبية والمنالقانونية المطبقة حاليا ف

 إلييا في سائر بمدان العالم.

 ة: لثالدراسة الثا

(، وىي مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عمم المكتبات نوقشت  2012) عيمور، سيام، 

، حيث تناولت دراستيا معرفة الدور الذي تمعبو المكتبات الجامعية لجامعة جيجل في 2012بتاريخ 

بو تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية بطرحيا لإلشكال التالي: ماىو الدور الذي تمع

المكتبات الجامعية لجامعة جيجل في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية ؟ معتمدة في 

ذلك عمى جممة من الفرضيات، ومن النتائج التي توصمت إلييا أن المكتبات الجامعية تمعب دورا 

ية، وذلك كبيرا في تطوير البحث العممي وأنو ال يمكن االستغناء عنيا في ظل البيئة االلكترون
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بمواكبة التطورات الحاصمة من خالل حوسبة خدماتيا ورقمنة رصيدىا واالىتمام أكثر باستعمال 

باإلضافة إلى أن مواكبة تطورات العصر ضرورة حتمية ال مفر منيا في تكنولوجيا المعمومات، 

غم ما توجيو جميع مجاالت الحياة اليومية، والمكتبات تبقى تحتل مركز الريادة في البحث العممي ر 

من صعوبات وتحديات في البيئة االلكترونية، وذلك ألىميتيا التي تتجمى في المصادر التي توفرىا 

إذ تتميز بمصداقية أكثر من غيرىا، فمعظم الباحثين ال يستغنون عن المصادر التقميدية وال 

 يستبدلونيا باإللكترونية ولكنيم يعتبرونيا مكممة ليا.
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 الفصل األول:المكتبات الجامعية

حقيقة إن المكتبات الجامعية ىي مؤسسات تساىم وتشارك الجامعات كمؤسسات تختص        

في خدمة التعميم العالي والبحث العممي خدمة لممجتمع والدولة ككل واالرتقاء باألمة حضاريا 

السميم المبني عمى أسس  االستثمار، والتنمية المبنية عمى االقتصادوتنمية اإلنسانية وتطوير 

 عممية.

خالل الدور الحيوي الذي أصبحت تمعبو الجامعة في كل ميادين الحياة والتنمية في مختمف ومن 

ات التي وتتطور مساىمتيا في توفير المادة العممية والمعمومالبمدان يتزايد دور المكتبات الجامعية 

 جعل المكتبات لكل الدراسات والبحوث التي تقام في الجامعات وىو ما األساسيةىي القاعدة 

الجامعية ىي أكثر أنواع المكتبات انتشارا في العالم وتأخذ حيزا كبيرا من اىتمامات الدارسين 

 والباحثين في عمم المكتبات والمعمومات.
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 المكتبات الجامعيةنبذة عن : المبحث األول 

جل تحقيق وذلك أل ،متعتبر المكتبات الجامعية أكثر أنواع المكتبات انتشارا في العال            

وادىا يا، ومن خالل تقديم مصادر معمومات التي تخدم ر ميتنشئيا وتمو  أىداف المؤسسة التي

ساتذة والباحثين وتكون ىذه المكتبات تابعة لمجامعة أو الكمية أو المعاىد، المتمثمين في الطالبة واأل

كن من وجود ة ركائز، تممن خالل عد إالىداف الجامعة أن تنجح في تحقيق أيمكن لممكتبة  وال

 داء الميام المكتبية عمى أكمل وجو.أمكانيات تساىم في القيام با  جحة و دارة ناإ

 :تعريف المكتبة الجامعية 1.1

تعددت تعريفات المكتبة الجامعية إال أنيا تصب جمعييا في مضمون واحد ىو خدمة البحث    

التعميم العالي التي تقدم خدماتيا إلى مجتمع حيث يمكن تعريفيا بأنيا "إحدى مؤسسات  العممي،

 األساتذة والطالب واإلدارات المختمفة في الجامعات"

خر يشير حشمت قاسم إلى أن النظرة إلى المكتبة الجامعية تعني أننا في الواقع أومن جانب 

 قدف نتعرض لشبكات تضم أعدادا من المكتبات العاممة عمى خدمة الوسط الجامعي بكل مكوناتو،

 أصبحت ميام الخدمة المكتبية تتوزع عمى عدد من المكتبات المتعاونة فيما بينيا تحت مظمة  

 .1تشراف الفني لمعمل بتمك المكتباركزية تتولى مسؤولية التنسيق واإلمكتبة مركزية أو إدارة م

ويمول  ويمكن لمباحث تعريف المكتبة الجامعية بأنيا "مرفق معمومات ينشأ داخل الجامعة ويدار 

تاحة أوعية المعمومات وتنظيميا وتجييزىا لتقديم خدمات المعمومات المختمفة  من قبميا بغية جمع وا 

 لمجتمع المستفيدين من المجتمع الجامعي."

                                                           

الهندرة، ،الشاملت تجاهاث اإلدارة المعاصرة : الجىدةاإدارة المكتباث الجامعيت في ضىء إبراهيم السعيد. مبروك، 
1
 

24-22ص. ، 2102والنشر ،  . القاهرة : المجمىعت العربيت للتدريب 2ط. اإلدارة اإللكترونيت. المعرفت،إدارة                  
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تيدف إلى جمع مصادر المعمومات وتنميتيا  جتماعية،ا تربوية، ثقافية، ىي مؤسسة عممية،

تصنيفيا وترتيبيا عمى  ،اإليداع"وتنظيميا "فيرستيا دل،التبا اإلىداء، بالطرق المختمفة "الشراء،

وقت ممكن وتقديميا إلى مجتمع المستفيدين "قراء وباحثين"عمى  سترجاعيا بأقصراالرفوف" و 

اختالفيم من خالل مجموعة من الخدمات التقميدية مثل خدمات اإلعارة،المراجع والدوريات 

نتقائي لممعمومات والخدمات األخرى البث االوالتصوير والخدمات الحديثة كخدمة اإلحاطة الجارية 

 1وتقنيا في مجال عمم المكتبات والمعمومات. مة عمميا وفنياكفاءات بشرية مؤى وذلك عن طريق

عبارة عن مجموعة من الكتب والمخطوطات والوثائق والسجالت ": تعرف المكتبة الجامعية بأنيا

والدوريات وغيرىا من المواد منظمة تنظيما مناسبا لخدمة طوائف معينة وىي طوائف الطالب 

 مثل فييا المواد التي تدرسيا الجامعة تمثيال متوازنا."واألساتذة الجامعيين التي يجب أن تت

خر تعد المكتبة الجامعية ذلك النوع من المكتبات الذي يخدم مجتمعا معينا وىو وفي تعريف آ

مجتمع األساتذة والطمبة واإلدارات المختمفة في الجامعة أو الكمية أو المعيد حيث توفر ليم الكتب 

 .2ةوأغراض ىذه الجامعجل خدمة أىداف وغيرىا من أ

 

 

 

 

 
                                                           

     1 85ص.، 2013، : األكاديميون لمنشر والتوزيعجمال توفيق. أنواع المكتبات الحديثة. عمان العريضي، 
لمعموم نايف العربية : جامعةة في المكتبات الجامعية. الرياضمصادر المعمومات اإللكتروني .عصام توفيق أحمد ممحم،  2 

137-136ص.، 2011، األمنية  
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 أهداف وأهمية المكتبة الجامعية 1-2

 أهداف المكتبة الجامعية: 1-2-1

 ؛مساعدة الطالب عمى إعداد األبحاث والتكميفات الدراسية الخاصة بيم-

الخدمات المكتبية بين جميع مكتبات البحث في و معية مركز ىام لتبادل المعمومات المكتبة الجا-

 ؛العالم

بث المعمومات المتخصصة وتقديم خدمات المعمومات  سترجاع،او  قتناء وتحميل وتنظيم،او  تجميع-

 1المطموبة لممستفيدين منيا بأسرع وسيمة ممكنة.

 ؛توفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العممية المختمفة بالجامعة -

 ؛والمعمومات المكتبةتطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات -

 2تييئة المناخ المناسب داخل المكتبة لمدراسة والبحث.-

 أهمية المكتبة الجامعية: 1-2-2     

 ؛تشجيع البحث العممي ودعمو بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس-

 ؛دراسات وكتب وغيرىا( تشجيع النشر العممي )بحوث،-

 ؛المساىمة في البناء الفكري لممجتمع-

تاحتو لالحماية التراث الفكري -   ؛ستعمالاإلنساني والحفاظ عميو وا 

عداد كوادر بشرية متخصصة-  ؛تعميم وا 

                                                           

الوارق : مؤسسة. عمانماتتصاالت وثورة المعمو تكنولوجيا اال ة بينكتبات الجامعي. الدور الثقافي لممالسعيد مبروك خطاب،  1  
210ص. ،2013،لمنشر والتوزيع  

111ص ،2011، : دار المسيرة لمنشر والتوزيععمان أنواع المكتبات.. أحمد نافع المدادحة،  2  
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 واالستخالص _تنظيم مصادر المعمومات من خالل القيام بعمميات الفيرسة والتصنيف، التكشيف  

 1والببميوغرافيا

 أنواع المكتبات الجامعية 1-3

ويمكن حصر تمك  و،تختمف أنواع المكتبات الجامعية باختالف مجتمع المستفيدين الذي تخدم    

 يمي: األنواع فيما

حيث نجد لكل جامعة مكتبتيا المركزية وىي المكتبة الرئيسية لمجامعة، :المكتبة المركزية 1-3-1

 .2عمى جميع أنواع المكتبات الموجودة بالجامعة اإلشرافالتي تتولى ميمة 

ىتمام مع االتيتم بصفة أساسية بخدمة طالب الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس والباحثين و 

قتناء المراجع العامة والمتخصصة وتقديم خدمات المعمومات المتقدمة،وتقوم المكتبة المركزية التي اب

 .تيمكن توفيرىا بمكتبات الكميا ال

وتوجو خدماتيا لمجتمع المستفيدين من  تقوم داخل الكميات الجامعية، :مكتبات الكميات 1-3-2

 لكمية،الدارسين واألساتذة والعاممين في الكمية، وتكون كل مكتبة منيا متخصصة في تخصص ا

 .كما تشرف عمى مكتبات األقسام في حالة وجودىا تجاه،وتطور مجموعاتيا في ىذا اال

وتنمي مجموعاتيا  تقوم بخدمة الدارسين والييئة التدريسية في القسم، :مكتبات األقسام 1-3-3

 وقد ظيرت ىذه األقسام  وتقدم خدماتيا لخدمة تخصص القسم التابعة لو،

 .3مع تعدد التخصصات العممية وزيادة عدد الدارسين في التخصصات المختمفة

                                                           

86. ص. سابقجمال توفيق. مرجع العريضي،   1  
86، ص.0202العلوم للنشر والتوزٌع،  قطر،محمود. اإلدارة اإلستراتجٌة للمكتبات الجامعٌة. القاهرة: دار  2

  

 3  43-42ص.. سابقمرجع إبراىيم.  السعيد، مبروك 
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في تطور ميام وخدمات ىذه رتقائيا التطور الجامعة و لواجية الرئيسية تعتبر المكتبة المركزية ا-

وىناك مكتبات الكميات التي تكمل المكتبة المركزية لتخفيض الضغط عمييا حيث تعمل  ،المكتبة

قسام من أجل خدمة مجتمع المستفيدين التابعين قتنيات المكتبة، وظيرت مكتبات األعمى توفير الم

 لمقسم.

 وظائف المكتبة الجامعية 1-4

تنبع وظائف المكتبات الجامعية من أىداف الجامعية ووظائفيا،ولعل أىم وظيفة رئيسية لممكتبة    

عداد تمك  الجامعية ىي تجميع أوعية المعمومات بأنواعيا وأشكاليا المختمفة تجميعا واعيا ىادفا، وا 

وال  جيد، المصادر فنيا بحيث يسيل عمى المستفيدين من المكتبة الوصول إلييا بأسرع وقت وأقل

مقتنياتيا ستخدام اه إلى القيام بالدور التعميمي اليقف دور المكتبة الجامعية عند ىذا الحد بل تتعد

 سترجاعيا.اجيدا لمحصول عمى المعمومات وطرق ستخداما فعاال و ا

 : اإلداريةالوظائف          

 تخطيط نمو المكتبة ورسم سياستيا والمشاركة في وضع الموائح والقوانين التي من شأنيا -

 ؛بالمكتبة ومتابعة تنفيذهتيسير العمل 

 ؛كة في توزيعيار تصال بالمسؤولين بالجامعة فعداد ميزانية المكتبة والمشااال-

 أعماليم وتقييميا.اختيار العاممين في المكتبة وتدريبيم واإلشراف عمييم ومتابعة -

 :الوظائف الفنية         

جامعة بمياميا بناء المجموعات والمصادر وتنميتيا بما يضمن توفير المقتنيات األساسية لقيام ال-

 ؛في التعميم والبحث
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 ؛صادر باستخدام التقنيات المناسبةتنظيم تمك المجموعات والم-

 .1تيسير سبل اإلفادة من مصادر المعمومات تقويم الخدمة المكتبية لمدارسين والباحثين،-

 مقومات اإلدارة العممية في المكتبة الجامعية 1-5

 دارة:اإل 1-5-1

نية تعني الخدمة أي الخدمة التي تعود يجاءت كممة )إدارة(أصال من كممة التتعريف اإلدارة :    

غة العربية العام أما في المالمنظمة بالفائدة والنفع  عمى المجتمع الذي يتعامل مع المؤسسة أو

 2صل )أدار الشيء(أي أحاط بو أو جعمو يدور.أمن  جاءت كممة )إدارة(

ىداف وتجميع الموارد وصياغة األ تاتخاذ القرار اىي النشاط المسؤول عن  وفي تعريف أخر:

 ستخداميا بكفاءة ،لتحقيق نمو المنظمة واستقرارىا عن طريق مجموعة الوظائف االمطموبة و 

 .3الرقابة التوجيو، التنظيم، التخطيط، أىميا:

حيث تمثل اإلدارة في المكتبات الجامعية األساليب والمناىج التي تستخدم في التسيير لتحقيق 

 أىداف المكتبة وذلك بتوظيف اإلمكانيات البشرية والمادية إلنجاز األعمال اإلدارية. 

 عمميات الالزمة لتحقيق ىذه األىداف،ييتم بتقرير أىداف المنظمة وال التخطيط: 1-5-1-1

والتي يعممون بموجبيا في سبيل  والنتيجة ىي رسم سياسة المنظمة التي يسير عمييا الموظفون،

 .4بأعمى كفاءة ممكنة وفي أقل وقت ممكنالمنظمة  تحقيق أىداف

                                                           

: مكتبة. الرياضلمجودة الشاممةدراسة تطبيقية  :دمات المكتبات الجامعية السعودية. خفيصل عبد اهلل حسن الحداد،  1 
88ص.، 2003، الممك فيد الوطنية  

 2 10ص.، 2008، الصفاء لمنشر والتوزيع: دار عمان .األسس والعمميات :المكتباتارة . إدربحي مصطفى عميان،
،لدنيا الطباعة والنشر الوفاء : دارتيجية لممكتبات ومرافق المعمومات. اإلسكندرية. اإلدارة اإلستراالسعيد مبروك إبراىيم،  3  
40ص.، 2013   
68ص. ،0202غرارمً،وهٌبة، تق.دحمان،مجٌد. اإلدارة الحدٌثة للمكتبات. الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  4
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متطمبات بناء عمى يشمل تييئة وتطوير بنية الوظائف اإلدارية المتداخمة  :التنظيم 1-5-1-2

ات بين السمطات المختمفة وطرق وينتج عن التنظيم إقامة العالق التخطيط وتوزيع المسؤولية،

 تصاالت، والتطوير والتنمية الموارد البشرية لممؤسسة.اال

ييتم بتنفيذ السياسات الناتجة عن التخطيط، وىو يعتبر من أىم الوظائف  :لتوجيها 1-5-1-3

طة المتعمقة بإرشاد السيما أنيا تتضمن مجموعة من األنش ،العميالتي تقوم بيا فئة اإلدارة ا

 شراف عمييم أثناء العمل، وتنفيذ األوامر اإلدارية والسياسات المختمفةواإلالمرؤوسين 

 بواسطة الرقابة نتمكن من أن كل شيء في المؤسسة يسير وفق  :الرقابة 1-5-1-4

 خطاء، ن الرقابة والضبط ىو البحث عن األم السياسات التي وضعت في مرحمة التخطيط، واليدف

 .1والعمل عمى تصويبيا وتجنبيا مستقبال

من الضروري أن تتم ىذه الوظائف في تسمسل زمني معين، فالتخطيط يأتي بمرحمة األولى ومن 

بعده يأتي دور التنظيم ومن ثم التوجيو وأخيرا الرقابة بحيث تقود كل وظيفة بشكل منطقي إلى 

 تي تمييا.الوظيفة ال

 المجموعات المكتبية 1-5-2

مات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتيا وتنظيميا و الكتب ىي أوعية المعم :الكتب 1-5-2-1

حتى ولو صدرت مجمعة وضعت لتقرأ من أوليا آلخرىا في تتابع منطقي ولكل منيا عنوان محدد 

 ومن أنواعيا: ،تحت سمسمة ما

                                                           

41-40ص.. سابق مرجع .السعيد مبروك إبراىيم،  1  
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المعمومات التي بطبيعة محتوياتيا وتنظيميا لم توضع لتقرأ من : وىي أوعية الكتب المرجعية-

نما يرجع إلييا عند الحاجة الأوليا إلى آخرى دوائر المعارف،  ستقاء معمومات معينة كالقواميس،ا وا 

 األدلة، الببميوغرافية وغيرىا.

   .النوع من األوعية خارج المكتبات يسمح عادة بإعارة ىذا وال

ىي عمل عممي يتقدم بو الباحث لمحصول عمى درجة عممية معينة  :الجامعيةالرسائل  1-5-2-2

ة تحت إشراف أساتذة في دوتتم عا ،إلى العمم الذي تتناولووتصنيف ىذه الرسالة جديدا 

تخصصاتيم، وتناقش ىذه الرسالة عند االنتياء منيا قبل لجنة لتقويميا والتحقق مع سالمة المنيج، 

تشترط  الباحث، ومكانتيا من المعرفة في المجال الموضوعي وغيره، وعادة ماليو إانتيى  وما

الماجيستر بينما تطمبيا بعض الجامعات الجامعات التقدم برسالة لمحصول عمى الدكتوراه وأحيانا 

 .1نسانياترجة الجامعية األولى وخاصة في اإلحتى عمى مستوى الد

ثابت وتصدر عمى فترات دورية معينة كما ىي مطبوعات ذات عنوان : الدوريات 1-5-2-3

 .2تتميز بتنوع محتوياتيا واختالف المشاركين بالكتابة فييا

تزال بخط المؤلف أو الناسخ وىي نادرة  ىي كتب لم يتم طبعيا وال: المخطوطات 1-5-2-4

، إن عمم دراسة ستخداميا ميما في البحوث العمميةالوجود في الوقت الحاضر وأصبح ا

                                                           

، ص.2015، ناشرون وموزعون: دار دجمة عمان مرجع في عمم المكتبات والمعمومات.. الريا أحمد الدباس،  1 
25-29  

الثقافية اإلسكندرية لموسائط: مركز ات في المكتبات ومراكز المعمومات. مصر. تنمية المجموعياسر يوسف عبد المعطي، 2 
22ص. ،1998، والمكتبات    
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ت نستطيع أن ندرس المخطوطات واألوراق القديمة المتعمقة بالتراث من حيث النقد المخطوطا

 .1الخارجي ومن حيث النقد الداخمي

أو عمى  ىي المواد التي تعتمد عمى حاسة السمع والبصر، :المواد السمعية البصرية 1-5-2-6

األوعية غير التقميدية في تمك المواد ،وىي من الحاستين معا في إدراك المعمومات الموجودة 

األسطوانات،شرائط الكاست، مواد  :نقسم إلى مواد سمعية ومن أمثمتيالمصادر المعمومات وت

بصرية ومن أمثمتيا الصور والرسوم، الخرائط، الشرائح، الشفافيات المواد الثالثية األبعاد، المواد 

 .2أفالم السينما ،وعية البصرية ومن أمثمتيا  الفيديالسم

ىو مخزن إلكترونيا ويتم تشغيمو بالنظام الثنائي سواء  ىي كل ما :المواد اإللكترونية 1-5-2-7

يتم تخزينو عمى  و ماالمعطيات والمستودعات الرقمية، أ المتاح عمى الخط المباشر، من بنوك

 .3وغيرىا DVD ،CD-ROMوسائط مثل

وظيفة أساسية وىي خدمة الباحثين من وفي األخير ال يسعنا القول إال أن المكتبات الجامعية ليا 

 طمبة وأساتذة من خالل اعتمدىا عمى التسيير الحسن واألفضل لموظائف اإلدارية.

 

 

 

 

                                                           
  409، ص.2010، الجامعية : مؤسسة الثقافةسكندريةى عمم المكتبات ومراكز المعمومات. اإل. مدخل إلعبداهلل محمد الشريف،1
عمم المكتبات قسم :تكنولوجيا المعمومات في المكتبات. الجزائر. عبد الحميد أعراب، تق. ي،وىيبة غرارم سعيدي،  2  

306-305ص.، 2008، والتوثيق  

بات. مستغانم:المكتادرٌس باي،عبد القادر. االتجاهات الجدٌدة لسٌاسة االقتناء فً المكتبات الجامعٌة. رسالة ماستر فً علوم   3 

   57، ص.0208 جامعة مستغانم،
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 : خدمات المكتبة الجامعيةالمبحث الثاني

إلى تكوين رصيد  أنواعياتسعى المكتبات الجامعية ومراكز المعمومات عمى اختالف          

متوازن من مصادر المعمومات وتسيير وصول المستفيدين إلى ىذه المصادر بأسرع وقت ممكنين 

يطمق عميو  يمكن أن تحصل االستفادة القصوى من ىذا الرصيد من المعمومات دون وجود ما وال

 في مجال عمم المكتبات"الخدمة المكتبية"

 تعريف الخدمة المكتبية 2-1

ي أدبيات عمم المكتبات والمعمومات عدة تعريفات متعددة وكثيرة لمخدمة المكتبية من وردت ف     

 أبرزىا:

تعرض لمبيع أو تعريف الجمعية األمريكية لمتسويق عرفت الخدمة المكتبية بأنيا:"النشاطات التي 

رتباطيا بسمعة معينة، إال أن التعريف يتسم بكونو ضيق فضال عن عدم تمييزه التي تعرض ال

 .1بصورة كافية بين السمعة والخدمة"

ستخدام اا المكتبة لمقارئ كي نقوم بأفضل تعرف الخدمة المكتبية بأنيا: كافة التسييالت التي تقدمي

 .2ألكبر قدر ممكن من مقتنياتيا وبأقل التكاليف

 يكمن ىدف المكتبة األكبر في تقديم الخدمات لممجتمع الجامعي ويبمور نجاح أية مكتبة جامعية

ر الخدمة اسب في الوقت الذي يحتاجو، وتعتبفي قدرتيا عمى أن توفر لممستفيد الكتاب المن

                                                           

33ص.، 2006، تسويق الخدمات.األردن: البازوري .بشير العالق حميد الطائي،  1 
21، ص.2000 ،والتوزيع: دار الصفاء لمنشر ين من المكتبات ومراكز المعمومات.عمان. خدمات المستفيدغمب عوض النوايسو،  2 
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ستجابة لحاجيات إشعاع المكتبة ومدى نجاحيا في االالحقيقية التي تعكس مدى  المرآةالمكتبية 

 .1مستفيد بيا

وتكون غير  ويعرف فيميب كوتمر الخدمة المكتبية: ىي نشاط أو منفعة يستطيع طرف ما تقديميا،

 .2ممموسة، أي غير مادية وال ينتج عنيا تممك أي شخص وال ترتبط بإنتاج مادي

لمقوى  اجتماعيةويعرف اليمشري في كتابو اإلدارة الحديثة لممكتبات عمى ضرورة تقديم خدمات 

العاممة التي تعد من أىم مقوماتيا، ووظيفة أساسية من وظائف إدارة المكتبة وتتمخص في التأمين 

والنفسية وعقد المحاضرات  االجتماعيةالطبي والتأمين ضد العجز، والخدمة الثقافية والرعاية 

الداعمة لمختمف أشكال برامج التدريب لمعاممين بالمكتبة، وىكذا نضمن توفير خدمات لمجميع 

مكانة بدون تمييز )المكتبي والمستفيد( وبالتالي نبمغ األىداف المسطرة التي من أىميا الحفاظ عمى 

 .3المكتبة والمكتبي

الخدمة المكتبية تساىم بشكل كبير في تطوير قدرة مجتمع المستفيدين في الجامعة عمى استخدام 

 المصادر المتوفرة بأقصى قدر ممكن من فعالية الخدمات المكتبية.

 

 

 

 
                                                           

22ص.، 1985، المكتبات والمعمومات. الرياض: دار المريخدخل إلى عمم بدر. م أحمد، 
1
  

،2009 ،دار الصفاء :تقنيات. عمان معايير، : أسس،خدمات المجتمعية والبنية التحتية. تخطيط الخمف حسن عمي الدليمي،  2  
38ص.  
314ص. ،2010، حديثة لممكتبات ومراكز المعمومات. عمان: دار الصفاءعمر . اإلدارة ال أحمد اليمشري،  3  
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 متطمبات الخدمة المكتبية  2-2

األكمل البد من عدة متطمبات أساسية حتى تتحقق الخدمة المكتبية في المكتبات عمى الوجو    

 ترتكز عمييا وتتمثل ىذه المتطمبات في:

 مصادر المعموماتية بكافة أشكاليا-

 الكادر البشري المؤىل-

 التسييالت الالزمة لممستفيدين-

 .1المتطمبات المالية)الميزانية(-

وىي التسييالت والمتطمبات المالية والمادية واألدوات الببميوغرافية  :متطمبات الخدمة المكتبية

العامة والخاصة التي تمتمكيا المكتبة، والتي تمكنيا من تقديم خدمات المعمومات من فيارس 

 يمي توضيح ليذه المتطمبات: خرى وفيماالدوريات والمقتنيات المكتبية األومختصرات 

لكترونية مثل الكتب : وىي المصادر المعمومات أوال: مصادر المطبوعة وغير المطبوعة وا 

والدوريات والكشافات والرسائل الجامعية وبراءات االختراع، والمواد البصرية والسمعية مثل الكرة 

  .األرضية واألسطوانات واألفالم واألشرطة واألقراص الممغنطة

داريا، والذي يتميز ويجب  ثانيا: بالثقافة العالية وىم اإلداريون والفنيون أن يكون تأىيال مكتبيا وا 

 والعاممون، ويتوقف عدد العاممين في المكتبة عمى حجم المكتبة وروادىا.

التسييالت الالزمة لممستفيدين والباحثين: البد من توفير قاعة مناسبة مضاءة ومكيفة ويوجد  ثالثا:

 ير واألجيزة السمعية البصرية.بيا أجيزة فنية مثل الحواسيب وشبكات المعمومات وأجيزة التصو 

                                                           

21سابق، ص.النوايسو، غالب عوض. مرجع  1  
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يمزم من كتب وأجيزة حاسوب وتصوير  رابعا: حيث يوجد لكل مكتبة ميزانية خاصة لشراء ما

 .1وتخصيص جزء ىذه الميزانية لمصيانة

 أهداف الخدمات المكتبية  2-3

حقق اليدف النيائي ستفيدين أو رواد المكتبة، وحتى ياليدف من أي خدمة مكتبية ىو خدمة الم  

من عممية التقويم وىو رضا المستفيدين، ويتوقف نجاح ىذه الخدمة عمى معموماتية مناسبة 

ومحاولة توفير البدائل المناسبة عند عدم التمكن من تقديم الخدمة ورغبات المستفيدين  الحتياجات

 المكتبية المناسبة 

 :لمكتبات كاآلتيمات المكتبية في اويمكن تحديد أىداف أو أغراض الخد

 ؛تبة ومدى تحقيقيا ألىداف المكتبةفحص الوضع الراىن لمخدمة المكتبية في المك-

مكانيات المادية والبشرية المنوط بيا تقديم الخدمة المكتبية وذلك بيدف تطوير التعرف عمى اإل-

 ؛ورفع مستوى الخدمة

وتفسيرىا، ومن ثم تحديد االحتياجات التعرف عمى حجم االنجازات التي تم تحقيقيا وتحميميا -

 ؛الضرورية لتقديم ىذه الخدمة

 ؛وضع الخطط المستقبمية التي من شأنيا اإلسيام في دعم ورفع مستوى الخدمة المكتبية المقدمة-

 ؛حصر الموارد المالية المتاحة والتجييزات المكتبية والمجموعات وتقييميا-

 ؛ناط بيم تقديم الخدمة المكتبيةتقييم أداء العاممين بالمكتبة الذين ي-

                                                           

1  28-27ص.، 2012، دار المعتز لمنشر :لمكتبية والمعموماتية لممستفيدين. عمان. الخدمات اأحمد نافع المدادحة، 
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التعرف عمى مدى تحقيق أىداف المكتبة المتعمقة بالخدمة المكتبية، ونجد أن اليدف من التقييم -

نما تحميميا واستخداميا لقياس مدى تحقيق األىداف الموضوعة لمخدمات  ليس فقط جمع البيانات وا 

 .1مة الروادالمكتبية ومن ثم تحقيق اليدف النيائي لممكتبة وىو خد

 مقومات الخدمات المكتبية 2-4

ذلك من حيث ثقافتيم ومستواىم التعميمي، حيث أن الخدمة المكتبية يجب  :رواد المكتبة 2-4-1

 .أن تتالئم مع كافة فئة من فئات المجتمع

حيث أن المكتبة الكبيرة تقدم خدمات مكتبية أكثر مثال عن ذلك مكتبة : حجم المكتبة 2-4-2

  .األردنيةجامعة 

 .ختالف أىداف المكتبة واإلمكانات المتوفرةاتختمف الخدمات المكتبية ب :نوع المكتبة 2-4-3

من حيث المؤىالت والعدد والرغبة في العمل، إذ يفترض أنو كمما : العاممين في المكتبة 2-4-4

 .زادت أعدادىم زادت الخدمات المكتبية المقدمة

فكمما زادت الموازنة تعتبر الموازنة عامال أساسيا لنجاح الخدمة المكتبية،  :موازنة المكتبة 2-4-5

 .زادت الخدمات المكتبية المقدمة

اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتطوير االتصاالت وىذه العوامل ليا تأثير في  :عوامل أخرى 2-4-6

 .2تقديم الخدمة المكتبية

 

 

                                                           
                                  488-487ص.  ، 2009، والتوزيع دار صفاء لمنشر :عمان .. خدمات المعموماتبحي مصطفىر  عميان، 1

29-28ص.، سابقمرجع  .أحمد نافع المدادحة،  2
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 أنواع الخدمات المكتبية التقميدية 2-5

 الخدمات المكتبية غير المباشرة في المكتبات الجامعية 2-5-1

 "ىو العممية التي تيتم بتوفير مواد الكتب وغيرىا من المواد  ford: التزويد 2-5-1-1

 المكتبية لممكتبة أو المجموعة من المكتبات"

المختمفة واد المكتبية عممية توفير أو الحصول عمى الم: وبشكل عام يمكن تعريف التزويد بأنو

 لممكتبة والمجتمع المستفيدين منيا من خالل المصادر المختمفة لمتزويد، كالشراء، اإلىداء والمناسبة

كذلك ضمن ميزانية محددة، من واإليداع، وذلك بعد اختيار دقيق ليا ضمن سياسة اختيار معينة،

ويطمق بعضيم  ،ينة لتقديم خدمات أفضل لممستفيدغناء وتطوير مجموعات المكتبة المختمفأأجل 

عمى عممية التزويد مصطمح "الطمب" إال أن الفرق واسع بينيما حيث يعتبر الطمب أحد عمميات 

 .التزويد المتعددة

حكام الصفحات المطبوعة أو  :الصيانة والتجميد 2-5-1-2 تشمل عممية التجميد تجميع وا 

 ستيك أو القماش، ويتم المخطوطة في غالف مصنوع من الورق المقوى ومغطى بالجمد أو البال

 ، وصيانتيا لحمايتياوريات وغيرىا من المواد المطبوعةتجميد بعض المواد المكتبية كالكتب والد

 إصالحتمزق أغمفتيا  ويخشى عمييا من التمف كذلك تشتمل الصيانة عمى الترميم وبعني  من

 .1التمزقات البسيطة التي تظير في المواد المكتبية

ىي عممية اإلعداد الفني لممقتنيات بيدف أن تكون في متناول المستفيدين،  :الفهرسة 2-5-1-3

تقوم المكتبات الجامعية بانتياج أحد نوعين من الفيرسة منيا الفيرسة الموضوعية التي تستخدم 

                                                           

،1999والتوزيع، . تنمية المجموعات المكتبية: التزويد. عمان: دار الصفاء لمنشر ان، ربحي مصطفى، أبو عجمية، يسرىعمي  1  

88،99ص.  
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صفية التي تحتوي غمب تستخدم الفيرسة الو عمى شكل رؤوس الموضوعات، وعمى األفييا المداخل 

وصف الفني، وىذا من أجل إعداد وسيمة وأداة البحث المتمثمة في الفيرس لم عمى ثمانية حقول

لي، لتكون حمقة وصل بين إحتى فيرس  سواء عمى شكل دليل مطبوع، بطاقات فيرسية أو

 1.المستفيد والمواد التي تم توفيرىا ليتم توجيييا لعمميات أخرى من عمميات المعالجة الوثائقية

 ت لموصف المادي ألوعية المعمومات .الفيرسة ىي من أىم العمميا

اختالفيا حيث تقسم إلى مجموعات  تجميع األشياء وفق تشابييا أو ىو :التصنيف 2-5-1-4

تضم مجموعة أشياء تشترك في ميزة أو خاصية واحدة عمى األقل، فالتصنيف ىو عممية تجميع 

الواحد أو الصنف الواحد األشياء المتشابية معا ويشترك جميع أعضاء المجموعة الواحدة أو القسم 

ضاء األقسام أو األصناف الناتجة عن التصنيف في خاصية واحدة عمى األقل ال يممكيا أع

 .2األخرى

التصنيف ىو العممية الذىنية التي يتم من خالليا التعرف عمى أن لممفاىيم العقمية أو صور 

 3توافقيا، حيث تنظم وحداتيا باألخرى وفق ىذا التشابو أو التوافق. األشياء تشابيا أو

التصنيف يعتبر من العمميات األساسية األولى التي تقوم بيا المكتبات ومراكز المعمومات لتنظيم 

 ممكن.مجموعاتيا ومصادرىا من أجل وصول الباحث لممصدر المطموب بسرعة وبأقل جيد 

                                                           

،1997، المكتبية. عمان: دار الفكر لمطباعةمومات وتنمية المقتنيات . خدمات المععبد الحافظ محمد سالمة،  1 
331-327ص.  

الفيرسة، التزويد، :ية في المكتبات ومراكز المعمومات. اإلجراءات الفنإبراىيم أمين ، الورغي،حسن صالح إسماعيل،  2  
351ص.، 2013، التصنيف. عمان: مؤسسة الوارق لمنشر والتوزيع  

متاح عمى 09ص.، 2011، دمشق: مديرية المركز الثقافي .العشريف في المكتبات ونظام ديوي مختصر التصني  3 
<http://acrslis .weebly.com/yploads/1/6/0/7/16070576/library-classification/pd.> 

   (تاريخ االطالع:13/03/2017)

http://acrslis/
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جراءات من أجل إعداد الكشافات أو  :التكشيف 2-5-1-5 ىو أحد العمميات الفنية يخضع لقواعد وا 

من لك ات المطموبة في أقل وقت وجيد وذالمداخل الكشفية بغرض سرعة الوصول إلى المعمومإعداد 

خالل فحص الوعاء أو الوثيقة ثم تحميل المحتوى وفق قواعد محددة مع إضافة مؤشرات المحتوى 

 .1ومؤشرات المكان أيضا

لتعبير عن المحتوى بمفة حيث يعتبر التكشيف عممية من عمميات التحميل الموضوعي ألوعية المعمومات وا

 نظام التكشيف.

 استخراجيعرف االستخالص بأنو)عممية إنتاج المستخمصات( أو ىو )فن  :االستخالص 2-5-1-6

واالستخالص  أكبر قدر ممكن من المعمومات المطموبة من الوثيقة والتعبير عنيا بأقل عدد من الكممات(

نما ىو فن يتطمب استثمار لقدرات الكاتب  ليس مجرد تمخيص لمحتويات الوثيقة األصمية فقط وا 

وىو  أالالمستخمص، ومعارفو، وممكاتو، وميارتو من أجل تقديم ناتج أصيل يصمح لتمبية الغرض منو 

كفن توافر الستخالص يمبي احتياجات المستفيد من المعمومات في شكل مركز وواضح، ويتطمب ا تقديم ما

 .2القراءة المركزة، والقدرة عمى التفكير والكتابة والتحرير مجموعة من الميارات  في المستخمصين مثل:

االستخالص ىو أحد العمميات المتقدمة التي تقوم بيا مراكز المعمومات وقد ظيرت الحاجة إليو 

حيث يواجو الباحثون مشكمة المواد نتيجة لتزايد المنشورات في المجاالت الموضوعية المتخصصة، 

ذات الصمة باىتماميم من ىذا الفيض اليائل من المطبوعات والتي قد يحد الباحثون أنفسيم بعد 

 3االطالع عمى بعضيا أنيا غير ذات فائدة ليم فيضيع وقتيم وجيدىم سدى.

                                                           

ات المعموماتية الجواد. التكشيف والمكانز والمستخمصات بين األعمال الفنية واألوعية المرجعية والخدم محمد عبدشريف،   1  
25، ص.2008العمم واإليمان لمنشر والتوزيع،  المعاصرة. مصر: دار  

. القاىرة:4ط. .التطبيقات األسس، ،المفاىيم يسرية محمد عبد الحميم . التكشيف واالستخالص: ، زايد،محمود فتحي عبد اليادي،  2 
133ص.، 2002الدار المصرية المبنانية ،     
العالمي، األردن: لمكتاب جدار . عمان:نت في المكتبات ومراكز المعمومات. التكشيف واالستخالص واالنتر محمد عمي العناسوة،  3 

182ص.، 2009، عالم الكتب الحديث  
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التي ليا االستخالص ىو عممية يسيل إيصال المعمومة لممستفيدين، وىو من أىم الموضوعات 

 مكانة وقيمة ىامة ومفيدة في التغمب عمى مشكمة التفجر المعموماتي.

 الخدمات المكتبية المباشرة في المكتبات الجامعية 2-5-2

ىي مجموعة من الخدمات واإلجراءات التي يمكن لممكتبة من خالليا  :اإلعارةخدمات  2-5-2-1

خارج مبنى المكتبة،وفقا لضوابط إتاحة تكفل إتاحة الفرصة لممستفيد استخدام المصادر المكتبية 

عادتيا في الوقت المحدد.  1المحافظة عمى تمك المصادر وا 

وتحدد أنواع المصادر التي ال تعار )داخميا( وأن توضع سياسة لتداوليما وأىميا الكتب النادرة 

عداد الدوريات، شروط الصور بحيث توضع المكتبة في سياسة خدمات اإلعارة  والمخطوطات وا 

 2.من حيث نوعيات وعدد اإلعارة ومدة اإلعارة لكل فئة من المصادر ولكل فئة من المستفيدين

العصب الحيوي لخدمات المكتبات والمعمومات بشكل عام، وتعتبر من أىم الخدمات  اإلعارةتشكل  

بأنيا  اإلعارةالعامة، وأحد المؤشرات اليامة عمى فعالية المكتبة وعالقتيا بمجتمع المستفيدين، وتعرف 

كتبة سواء داخميا أو إخراجيا الستخداميا خارج الم استخدامياعممية تسجيل مصادر المعمومات من أجل 

الذي يقوم بتسجيل  اإلعارةالخارجية( لمدة معينة من الزمن، وعادة يشرف عمى العممية موظف  اإلعارة)

 .لمستعير نفسوالمادة قبل إخراجيا لمتأكد من إرجاعيا من قبل ا

                                                           

،2002الوطنية،  مكتبة ممك فيد :مزيدة ومنقحة. الرياض 2. ط.المكتبة الحديثة دمات اإلعارة في. خسعود بن عبداهلل الحزيمي،   1
  

17ص.  
العربي لممكتبات : اإلتحادجدة .]عمى الخط[. المعيار العربي الموحد لممكتبات الجامعية شريف كامل، وأخرون شاىين،  2 

متاح عمى: 113ص.، 2013، والمعمومات )اعمم(   
<http://arab -afli.org/media-hbrary/pdf/academic-libraries-standard-i3lem.pdf> 

(27/03/2017تاريخ االطالع: )   
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تعتبر ىذه الخدمات من أىم الخدمات العامة التي تقدميا المكتبات،  :الخدمة المرجعية 2-5-2-2

يشرف عمييا أمين المكتبة المكتبة ميما كان حجميا تضم قسما أو جناحا لممراجع والمعروف أن 

أو أمين المراجع، وميما كان حجميا )المكتبة( أيضا فإن ىناك أسئمة توجو إلييا من قبل 

المستفيدين ومن الواجب عمييا اإلجابة عمى مثل ىذه األسئمة بغض النظر عن طبيعتيا، وأن 

يطرحيا المستفيدون  تقتصر فقط عمى اإلجابة عمى األسئمة المرجعية التي الخدمات المرجعية ال

نما تتعداىا لتشمل خدمات أخرى كثيرة وتحتاج لكي تقدم ىذه الخدمة بشكل فعال وشامل وبسرعة  وا 

 إلى عنصرين رئيسين ىما:

 مجموعة غنية من األعمال المرجعية كالقواميس والموسوعات،األدلة،المراجع الجغرافية -أ

 األعمال الببميوغرافية المختمفة وغيرىا.

أمين المراجع مؤىل أو متخصص ولديو الخبرة الكافية والرغبة في العمل في مجال خدمة  -ب

رشادىم، جادة المغات المستفيدين وا   .1باإلضافة إلى الثقافة وا 

اإلنتاج  تيدف الخدمة المرجعية إلى معاونة المستفيدين عمى اختالف مستوياتيم في الحصول عمى

الفكري أو المعمومات التي يرودنيا عن طريق اإلرشاد والتوضيح واإلعالم وبذلك يصبح أخصائي 

 المراجع وسيط بين القارئ والكتاب.

صادر المختمفة المتوافرة مستعراض الوثائق والاتعرف بأنيا : خدمة اإلحاطة الجارية 2-5-2-3

حديثا في المكتبات واختيار المواد وثيقة الصمة باحتياجات باحث أو مستفيد أو مجموعة من 

المستفيدين وتسجل ىذه المواد من أجل إعالميم بالطرق المناسبة عن توفرىا لدى المكتبة، وتأتي 

                                                           

الفكر لمطباعة: دار . عمانمزيدة ومنقحة 2. ط.قدمة في عمم المكتبات والمعمومات. مأمين ، النجداوي،ربحي مصطفى عميان،  1 
239-236ص. ،2001، والنشر والتوزيع    
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ىتمام  اال في مجالىذه الخدمات من حاجة الباحثين إلى مالحقة أخر التطورات الجارية 

ىتمامات اوجيا، كذلك تنبع ىذه الخدمات من والتخصص وخاصة في مجال العموم والتكنول

المؤسسة ذاتيا بقضية المعمومات وضرورة توفرىا من أجل تطوير سياستيا وتحسين إنتاجيتيا 

 1وخدماتيا والتخطيط المستقبمي لبرامجيا.

ن بما ىو جديد بالمكتبة وتتم بعدة أشكال لعل ابسطيا تعمل اإلحاطة الجارية عمى إحاطة المستفيدي

 إصدار نشر المقتنيات الحديثة.

نتقائي لممعمومات من أىم تعتبر خدمة البث اال :خدمة البث االنتقائي لممعمومات 2-5-2-4

خدمات اإلحاطة الجارية، وأكثر أساليبيا فعالية، وتيدف إلى إبقاء الباحث أو المستفيد متمشيا مع 

التطورات واالنجازات في حقل تخصصو واىتماماتو الموضوعية التي يحددىا ىو بنفسو آخر 

دام ستخانتقائي لممعمومات ىو ضرورة البث اال أما ما يميز خدمة ،ويعدليا بين الحين واألخر

ستفادة انية السيطرة عمييا يدويا دون االنفجار المعمومات وعدم إمكاالحاسوب لتقديميا، وذلك بسب 

سترجاع وبث المعمومات.وتحتاج ىذه الخدمة لكي تقدم اكانيات الحاسوب في مجال تخزين و ممن إ

والمعمومات الجديدة التي تقع  بفعالية إلى نظام متكامل يمكن الباحث من استالم المصادر والوثائق

ضمن دائرة اىتمامو وعممو بصورة سريعة ومستمرة دون أن يفقد أو يغيب عنو مصدر ميم أو 

 .2ميمة معمومة

دقيا جمع  المعمومات أبسطيا و أمن عديدة غرافيا تعريفات لمببميو  الخدمة الببميوغرافية: 2-5-2-5

 عن الكتب وغيرىا من المصادر ووصفيا وتنظيميا وفق قواعد معينة.

                                                           

243ص.، 2006، ميران، ميساء محروس أحمد. خدمات المعمومات في المكتبات. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب  1 
245ص.. سابق مرجعأمين.  ، النجداوي،ربحي مصطفى عميان،  2  
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أما النشاط الببميوغرافي فيكمن أن يتسع ليشمل حصر ما صدر في موضوع معين أو بمغة معينة 

 كتب في بمد معين أو إقميم جغرافي معين. ...الخ، وقد تتسع لتضم ماأو لمؤلف معين 

وتعد الخدمات الببميوغرافية عمى درجة كبيرة من األىمية وخاصة لمباحثين وطمبة الدراسات العميا، 

، وتأتي وليذا تعتبر ىذه الخدمة أساسية وضرورية في المكتبات بسبب طبيعة جميورىا واحتياجاتو

ة من تضخم اإلنتاج الفكري وتعدد أشكالو وموضوعاتو ولغاتو، وتعقد احتياجات أىمية ىذه الخدم

المستفيدين وأىمية الوقت في حياتيم ويمكن وصف الببميوغرافيات بأنيا أدلة أو مفاتيح لموصول 

 .1إلى مصادر المعمومات

المعمومات ىي عبارة عن برامج تعدىا المكتبات ومراكز  :خدمة تدريب المستفيدين 2-5-2-6

كساب المستفيدين الحالي بيدف تنمية الميارات األساسية لمتعامل ة والمحتممين القدرة عمى معيا، وا 

ستفادة من الخدمات المكتبية والمعموماتية تمكينيم الفعالة من مصادر المعمومات واالتحقيق اإلفادة 

 .2من القيام بكافة خدمات البحث العممي ومتطمباتو

تعتبر الحواجز المغوية من أكبر معوقات تداول مصادر المعمومات  رجمة:خدمة الت2-5-2-7

ونشرىا ويمكن لممكتبات ومراكز المعمومات أن تسيم في حل ىذه المشكمة من خالل تقديم خدمة 

الترجمة لبعض المصادر ذات األىمية لعدد كبير من المستفيدين، وتكاد ىذه الخدمة تنحصر في 

ومراكز التوثيق والمعمومات، ويمكن لممكتبات ومراكز المعمومات تقديم ىذه المكتبات المتخصصة 

 الخدمة من خالل:

 تقديم ترجمات كاممة لبعض المصادر األجنبية الميمة والمطموبة-

                                                           

91ص. ،2012، لمكتبية والمعموماتية لممستفيدين. عمان: دار المعتز لمنشر. الخدمات اأحمد نافع المدادحة،  1  
113.، صسابقالنوايسو، غالب عوض. مرجع   2  
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 أعداد المستخمصات ليذه المصادر بالمغة المحمية -

 بالترجمةمساعدة الباحثين في إيجاد المترجمين والمؤسسات التي يمكنيا القيام -

 .1توفير المصادر األجنبية المترجمة والمنشورة وتقديميا لمباحثين-

تعتبر ىذه الخدمة من الخدمات األساسية و الضرورية التي النسخ: خدمة التصوير و  2-5-2-8

يجب عمى المكتبات أن تقوم بتوفيرىا لممستفيدين، وذلك ألنيا تعتبر مكممة لخدمة اإلعارة بحيث 

معيا حتى من قبل المستفيدين أنفسيم وتساىم ىذه الخدمة في التقميل من عمميات تسيل التعامل 

السرقة والتمزيق لممواد المكتبية المختمفة وذلك عن طريق تصوير صفحات من كتاب أو مجمة أو 

 مطبوعات أخرى التي ال تعار وتنقسم ىذه الخدمة إلى نوعين:

ة المتبعة في معظم المكتبات و مراكز التوثيق التصوير الفوتوستاتي العادي وىي الطريق أوال:

 وخاصة المستفيدين.

كروفيش وغيرىا، وىذا يتطمب أجيزة ومعدات يالم التصوير المصغر عمى الميكروفيمم أو ثانيا:

 .2مكمفة

وفي األخير نستنج بأنو يجب عمى المكتبة أن تقدم خدماتيا المكتبة في أحسن صورة لمباحثين والدارسين 

احتياجاتيم  وتكامل المجموعة المكتبية  وتغطيتيا لجميع المواضيع لتقديم خدمات أفضل وجب لتمبية 

السعي الدائم لتحسين الخدمة المكتبية بالمكتبات الجامعية من أجل إرضاء وتمبية طمبات المستفيدين 

 والباحثين.

 

 
                                                           

252-251، ص.2010عميان، ربحي مصطفى. مبادئ عمم المكتبات والمعمومات. عمان: دار الصفاء لمنشر والتوزيع،   1
  

072ص.. سابقأمٌن. مرجع  ربحً مصطفى، النجداوي، علٌان،  2
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زة أساسية من ركائز التعميم وفي األخير نستنتج بأن المكتبات الجامعية ليا دور ميم وركي          

وتعتبر القمب النابض في الجامعة ذلك ألنيا تسيم إسياما إيجابيا في تحقيق أىداف الجامعة  الجامعي

وخدمة الباحثين بتوفير المعمومات التي يحتاجونيا في الوقت المناسب، وذلك من خالل الميام واألىداف 

فضل، لذلك أصبح عمى المكتبات الجامعية توفير خدماتيا التي تسعى إلى تحقيقيا وتقديم خدمات مكتبية أ

من راوفد البحث العممي، يجب أن تسعى دائما لمجتمع المستفيدين ولكي تكون المكتبة الجامعية رافدا 

 لتحسين مستوى خدماتيا.
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 في المكتبات الجامعية : تكنولوجيا المعمومات وأثر تطبيقهاالفصل الثاني

 االنفجارلقد عرفت المكتبات الجامعية في السنوات األخيرة تحوالت عميقة نتيجة                    

المعموماتي وما تبعو مف تطورات تكنولوجية، وبما أف المعمومات في تزايد مستمر فيذا يفرض عمى 

المكتبات خاصة الجامعية منيا استخداـ كال مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وذلؾ ألجؿ 

فتكنولوجيا ى ذلؾ ضرورة مواكبة العصر الحالي، ضؼ إل لممستفيديف واألمثؿ تقديـ األفضؿ

لمعمومات تعني األنشطة والتطبيقات التي تسيؿ تجييز المعمومات وتخزينيا ومف ثـ استغالليا ا

لكترونية المتمثمة في الحاس  الآلي، شبكة بطريقة سميمة وسريعة، بتطبيؽ الوسائؿ واألجيزة اإل

االنترنت، قواعد البيانات وجممة مف الخدمات الآلية األخرى التي تعمؿ عمى تطوير الخدمة 

المكتبية وتحويميا مف التقميدي إلى التكنولوجي الذي يعتمد في تطبيقو عمى أسالي  ومعدات أكثر 

 حداثة. 

وىذا ما سيدرس في الفصؿ التالي الذي يتناوؿ تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالمكتبات 

حة ومدى تأثيرىا في الجامعية والتعرؼ مف خاللو عمى اإلمكانات أو المتطمبات التكنولوجية المتا

 توفير خدمات معمومات أفضؿ ألكبر عدد مف المستفيديف.
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        المكتبات الجامعيةتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  المبحث األول: استخدام

شيد العالـ اليـو ثورة معموماتية ىائمة أدت إلى ظيور أدوات تساىـ في بناء مجتمع جديد        

، األمر اإلنسانيةتتجمى فيو وسائؿ تكنولوجية بناءة مف خالؿ تطبيقيا في شتى مجاالت المعرفة 

ـ الذي أدى إلى دفع العديد مف مؤسسات المعمومات وفي مقدمتيا المكتبات الجامعية باعتبارىا تخد

إلى  طمبة، أساتذة وباحثيف، فيـ نخبة المجتمع والعقؿ المفكر لألمة شريحة ىامة ومميزة مف

وذلؾ عف طريؽ استخداميا لتكنولوجيا ضرورة التوجو نحو مواكبة ومسايرة ىذه التطورات، 

المعمومات واالتصاالت، التي فرضت نفسيا عمى واقع المؤسسات باعتبار ىا عممية شاممة لجميع 

 .يات الخاصة بالتطوير واإلدارةالعمم

 مفهوم تكنولوجيا المعمومات 1.1

 التكنولوجيا  مفهوم .1.11

 teck ne، وىي مشتقة مف كممتيف technologieمصطمح يوناني األصؿ لفظ تكنولوجيا :لغة  

تعني عمـ ودراسة وعمى ىذا األساس تشير التكنولوجيا إلى   logieوتعني تقنية أو فف، وكممة 

  الدراسة الرشيدة لمفنوف.

ىي مجموعة مف النظـ والقواعد التطبيقية وأسالي  العمؿ التي تستقر لتطبيؽ  اصطالحا:

المعطيات المستخدمة لبحوث ودراسات مبتكرة في مجاؿ اإلنتاج والخدمات كونيا التطبيؽ المنظـ 

 المكتبية.لممعرفة والخبرات 
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ارة عف جميع فيي عبمؿ اإلبداع واالقتباس واالستيعا ، متكنولوجيا فيشأما المفيـو الحديث ل

ـ مف خالؿ مراحؿ االختراعات واإلبداعات الالزمة لعممية التطور االقتصادي واالجتماعي والتي تت

 .1النمو المختمفة

وعموما نستطيع القوؿ بأف التكنولوجيا ىي الوسيمة أو األداة التي يستعيف بيا الباحث في عممو 

 ؼ عمييا.ألغراض عممية ولتمبية الحاجيات التي يكوف بصدد التعر 

  مفهوم المعمومات 1.111

عرفيا المعجـ الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات عمى أنيا :" البيانات التي تمت        

أي البيانات التي عماؿ محدد ألغراض اتخاذ القرارات، أو الست ،لتحقيؽ ىدؼ معيفمعالجتيا 

شكؿ ذي معنى، والتي يمكف تداوليا يا قيمة بعد تحميميا أو تفسيرىا أو تجميعيا في أصبح ل

 وتسجيميا ونشرىا أو توزيعيا في صورة رسمية أو غير رسمية وفي أي شكؿ "

كما عرفت المعمومات بأنيا: " البيانات التي يتـ إعدادىا لتصبح في شكؿ أكثر فائدة لمفرد التي ليا 

الموقؼ  بالنتائج المتوقعة فيحيث إنيا تغير مف االحتماالت الخاصة  ،لممدير متخذ القرارقيمة 

 .2الذي يتخذ فيو القرار

  ا.فالمعمومات ببساطة ىي تمؾ البيانات التي تممؾ قيمة عممية وذات فائدة بالنسبة لمستعمميي

 
                                                           

حمدي، محمد الفاتح، قرناني، ياسيف، بوسعدية مسعود. تكنولوجيا االتصاؿ واالعالـ الحديثة: االستخداـ والتأثير. الجزائر: مؤسسة   1
  0ص. ،0202والتوزيع،كنوز الحكمة لمنشر 

، [د.ت. ]مراكز المعلومات والتوثٌق ونظم معلوماتها. عمان: دار زهران للنشر والتوزٌع، الصوصاع، أحالم فرج. عبود، رحٌم،   2

  001،030ص.
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 مفهوم تكنولوجيا المعمومات 1.111

نستطيع أف نعرؼ تكنولوجيا المعمومات عموما بأنيا الدراسة المتعمقة بمختمؼ أنواع        

 .1معالجة وتبادؿ المعمومات تخزيف،التقنيات التي تخص جوان  

يعرفيا المعجـ الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات بأنيا :" الحصوؿ عمى المعمومات 

وف وتجييزىا واختزانيا، وبثيا وذلؾ باستخداـ الصوتية والمصورة والرقمية والتي في نص مد

لكترونية واالتصالية عف بعد "، في حيف أف منظمة اليونسكو فتعرفيا عمى أنيا  المعدات الميكروا 

مجاالت المعرفة العممية والتكنولوجية واليندسية واألسالي  اإلدارية والمستخدمة في تناوؿ ومعالجة 

المعمومات وتطبيقاتيا بأنيا تفاعؿ الحاسبات الآلية واألجيزة مع اإلنساف ومشاركتيا في األمور 

  .2االجتماعية واالقتصادية

سائؿ المستخدمة لتسيير إنتاج ومعالجة وتداوؿ األجيزة والو  والمقصود بتكنولوجيا المعمومات

المعمومات، وتدفقيا وجعميا متاحة بسرعة وفاعمية، مثؿ األجيزة السمعية البصرية والمصغرات 

 .3الفيممية وآالت التصوير واالستنساخ والتمكس والبريد المصور واليواتؼ والحاس  اإللكتروني

ا المعمومات استمرت بتقديـ فرص ثمينة لممكتبات ومراكز وعميو يمكف القوؿ بأف تكنولوجي

المعمومات لخدمة روادىا حس  احتياجاتيـ، فقد تمكنت مف تحويؿ المجموعات الورقية إلى أشكاؿ 

 جديدة إلكترونية.

                                                           
ة للنشر قندلٌجً، عامر إبراهٌم. البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة واإللكترونٌة. عمان: دار الٌازوري العلمٌ   1

  323ص. ، 0222والتوزٌع، 
  61ـ65ص.، [د. ت. ]الطائً، حسن جعفر. تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها. عمان: دار البداٌة ناشرون وموزعون:   2
  06-01 ص.، 0222للكتاب،  مركز اإلسكندرٌة :مصرالرمادي، أمانً زكرٌا. المكتبات العربٌة وآفاق تكنولوجٌا المعلومات.    3



تكنىلىجيا المعلىمات وأثر تطبيقها في المكتبات الجامعية       الفصل الثاني                       
 

 53 

  تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية 111

 :الحاسوب  1.111

معزوؿ لمعالجة البيانات، فثمة عدد متزايد مف أجيزة  لـ يعد الحاسو  مجرد جياز       

ياىا المعمومات والخدمات  .1الحاسو  ترتبط اليـو بأقرانيا مع األجيزة القريبة والبعيدة تتبادؿ وا 

عرفت المنظمة العالمية لمتقييس الحاسو  بأنو "عبارة عف معالج بيانات بإمكانو أداء حوسبة 

حسابية ومنطقية كثيرة دوف تدخؿ اإلنساف القائـ بتشغيمو خالؿ مقادير ضخمة تتضمنيا عمميات 

 .2" عممية التنفيذ

  حيث يمثؿ المكونات  computers hardwareوىو جياز مبرمج يتكوف مف: عتاد الحاسو  

 لوحة المفاتيح، الطابعة وغيرىا؛ ،ألجيزة وممحقاتيا مثؿ: الشاشةالمادية مف ا

التي تتولى إدارة موارد الحاسو  مف وىي المكونات الالمرئية  computers softwareوبرامجو

 .3معالجة، تخزيف، استرجاع ونقؿ البيانات

الحاسو  يعتبر وسيمة إلكترونية يعمؿ عمى استقباؿ البيانات بشكؿ آلي ومف ثـ تخزينيا وعموما ف

الغير  مكوناتو ومعالجتيا وتحويميا إلى شكؿ معمومات ونتائج قابمة لالستخداـ، وذلؾ مف خالؿ

 .مرئية

                                                           
  001ص.، 0221عمان: دار المناهج، السالمً، عالء عبد الرزاق. تكنولوجٌا المعلومات.   1
الشوابكة، عدنان عواد. دور نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً اتحاذ القرارات االدارٌة. عمان: دار الٌازوري للنشر والتوزٌع،   2

  070ص. ،[د.ت.]
ص.  ،0200ج للنشر والتوزٌع، ٌاسبن، سعد غالب. أساسٌات نظم المعلومات االدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات. عمان: دار المناه  3

036  
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 ستخدام الحاسوب في أعمال المكتبة ا 1.1.1111

ألف العمميات الكتابية والروتينية تأخذ معظـ وقت أمناء المكتبات فإف الحاسو  سيقمؿ مف        

الوقت المبذوؿ باإلضافة إلى الدقة والسرعة، وقد أدى استخداـ الحاسو  في المكتبات إلى نجاح 

اختزاف واسترجاع أداء العمميات الفنية كاإلدارة، التسجيؿ، الفيارس،  سرعةممحوظ بسب  

المعمومات وربط المكتبات بعضيا إلفادة الباحث، ومف أبرز أعماؿ الحاسو  في المكتبة عمميات 

أف يستخدـ كذلؾ في تقديـ كري المنشور بكفاءة عالية، ويمكف البحث البيبميوغرافي في اإلنتاج الف

طبع في إنتاج بطاقات  كآلةلمرجعية التي ترد يوميا بسرعة ىائمة، واستخدامو أيضا اإلجابات ا

بسرعة فائقة، وكذلؾ في الفيارس وطبع فيارس مقتنيات المكتبة وفي طبع القوائـ الببميوغرافية 

فاستخداـ الحاسو  في األعماؿ المكتبية أمر ميـ وذلؾ اإلعارة الخارجية وأعماؿ التزويد، ضبط 

       التالية:لألسبا

 زايد لمنشاط الذي يتـ في المكتبة؛ػ بسب  الحجـ المت

 لتحسيف ضبط العمميات مثؿ التزويد؛ػ الحاجة 

 يديف مثؿ قائمة اإلضافات الجديدة؛ػ الحاجة لتحسيف الخدمة لممستف

 ػ الحاجة لمنع التكرار في الجيد؛

 .1ػ الحاجة لتقديـ خدمات جديدة كاالتصاؿ المباشر

                                                           
  051الدباس، رٌا أحمد. المرجع إلى علم المكتبات والمعلومات. عمان: دار دجلة ناشرون وموزعون، ]د. ت.[، ص.   1
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الحاسو  يكمف دوره مف خالؿ أدائو لألعماؿ المكتبية بسرعة وكفاءة عالية عف طريؽ  فاستخداـ

المعمومات المخزنة بو والمقروءة آليا، باإلضافة إلى نجاحو في أداء األعماؿ الفنية كالتسجيؿ 

  واإلعارة والبحث البيبميوغرافي.

 االنترنت  1.111

االنترنت في معناىا المبسط عبارة عف شبكة تضـ مالييف الحاسبات التي تربط بيف العديد      

، international networkمف المؤسسات واألعماؿ واألفراد عبر أنحاء العالـ، وىي اختصار لػ 

 .1وتعني شبكة الشبكات المرتبطة intercoréen networkكما يطمؽ عمييا في بعض المصادر 

منتشرة في العالـ كمو مف شبكات حكومية وشبكات جامعات ومراكز بحوث وشبكات تجارية ألنيا 

 .2وخدمات فورية ونشرات إلكترونية

فيي عبارة عف وسيمة اتصاؿ مكونة مف شبكتيف أو أكثر مما يجعميا تبدو مثؿ شبكة واحدة 

الحكومي في كؿ الدوؿ رة، حيث تربط بيف الحاسبات الآلية في المجاؿ التجاري واألكاديمي و مستم

  .3عبر العالـ

المرتبطة فيما  الآليومما سبؽ يمكف تعريؼ االنترنت عمى أنيا شبكة تتكوف مف أجيزة الحاس  

بينيا والمنتشرة حوؿ العالـ، مف أىـ خدماتيا أنيا تتيح لمستخدمييا الوصوؿ إلى مصادر معمومات 

 دى حداثة معموماتيا وسيولة استخداميا.عمى اختالؼ أشكاليا، ومما يميزىا ممتنوعة ومختمفة 

                                                           
  073ص.  . دار الشروق، القاهرة،0220، 0ع. ، 0خلٌفة، شعبان عبد العزٌز. مجلة علم المعلومات والمكتبات والنشر. مج.  1
  57القاهرة: دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع، ] د. ت. [، ص. بسٌونً، عبد الحمٌد. المكتبات الرقمٌة.   2
  023، ص. 0226محمد، نبٌل. التقنٌات الحدٌثة للمعلومات. االسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة،   3
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 مجاالت استخدام االنترنت في المكتبات ومراكز المعمومات  1.1.111

ىناؾ عدد مف المجاالت التي تستخدـ فييا االنترنت في المكتبات ومراكز المعمومات وىي  

 تتمخص كالتالي:

مف المواد المكتبية المراجع االلكترونية: حيث أف المكتبة تقدـ بشكؿ الكتروني أنواع مختمفة  .0

 ات، الدوريات، الفيارس والقواميس؛مثؿ الموسوع

االتصاؿ واالرتباط بالحواسي : وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى برنامج معيف أو معمومات محددة . 0

 صوؿ إلييا مف حواسي  بعيدة المدى؛والو 

مف فيارس المكتبات الميمة  0222إلى  722الدخوؿ إلى فيارس المكتبات العالمية: ىناؾ مف  .3

 نترنت مثؿ فيارس مكتبة الكونجرس؛الوطنية منيا والجامعية متوفرة عمى شبكة اال

العممية يمثؿ ركف أساسي مف أركاف االشتراؾ في الدوريات: أصبح االشتراؾ في الدوريات  .1

تاحة عبر وبعد ظيور شبكة االنترنت أصبحت العديد مف مقاالت الدوريات م مصادر المعمومات،

 شبكة االنترنت العالمية؛

تطوير وتنمية المجموعات: يستطيع أميف المكتبة تطوير مجموعات المكتبة عف طريؽ استخداـ  .6

 موضوعات معينة أو أدلة الناشريف؛ أدلة

مستفيد لمنتجات وموارد تسيؿ ميمة وصوؿ أي  لوحة إعالنات المكتبة: عف طريؽ ىذه الموحة .5

 المعمومات؛
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ألؼ مجموعة(  06اإلخبارية عمى شبكة االنترنت: حيث يبمغ عددىا أكثر مف )المجموعات  .7

دمييا تمثؿ اتجاىات واىتمامات عممية وثقافية وسياسية وأخرى قد تيـ رواد المكتبات ومستخ

 ؛بمختمؼ مستوياتيـ وشرائحيـ

لمعمومات إذ يمكف عف طريؽ الشبكة القياـ بفحص العناويف الجديدة وطمبيا مف تنمية مصادر ا .2

 متوفرة في السوؽ أو غير المتوفرة؛الناشريف ومعرفة وضع مصادر المعمومات ال

رية والبث االنتقائي االستفادة مف خدمات وموارد االنترنت في إعداد نشرات اإلحاطة الجا .1

 .1عبر الشبكةشرائيا وتسديد قوائـ طمبيا ت اختيار الكت  و ساعد في عمميالممعمومات مما ي

 يمكف لممكتبات ومراكز المعمومات استخداـ البريد االلكتروني في عدة مجاالت أىميا: .02

 االتصاالت الشخصية؛ػ إجراء 

 ت الخاصة باإلعارة بيف المكتبات؛ػ إجراء المراسال

 )المؤتمرات االلكترونية (؛عف بعد ػ عقد المؤتمرات 

 اسالت الخاصة بالتزويد واالقتناء؛ػ إجراء المر 

 .2ػ اإلجابة عمى التساؤالت المرجعية

                                                           
ص.  ،0222النواٌسة، غالب عوض. خدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار صفاء للنشر والتوزٌع،   1

017  
النواٌسة، غالب عوض. مصادر المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات: مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعٌة. عمان: دار   2

  006، ص.  0221صفاء للنشر، 



تكنىلىجيا المعلىمات وأثر تطبيقها في المكتبات الجامعية       الفصل الثاني                       
 

 58 

البالغة فقد أصبح مف الضروري توفيرىا بالمكتبات مف خالؿ التسييالت  االنترنتونظرا ألىمية 

تاحتيا فرص اإلطالع عمى الرصيد الوثائقي.    التي تقدميا لمرواد كالبحث البيبميوغرافي وا 

 شبكة المعمومات 1.111

ادر، ىي مجموعة مف مراكز المعمومات تتعاوف فيما بينيا عمى تبادؿ المعمومات والمص     

ة والمتطورة تتضمف لكترونية ووسائؿ االتصاؿ التكنولوجية الحديثمستخدمة في ذلؾ الحاسبات اإل

الشبكة مؤسستيف أو أكثر في نمط عاـ مف تبادؿ المعمومات مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ تحقيقا 

 .1ألىداؼ عامة أو مشتركة

مجموعة مترابطة مف الحواسي  أو النظـ المحوسبة المستقمة،  تعرؼ شبكة المعمومات عمى أنيا

ييدؼ الربط الشبكي فييا إلى توصيؿ البيانات والمعمومات والخدمات المحوسبة عف طريؽ تييئة 

، واليدؼ مف ىذا االرتباط ىو المشاركة في 2االتصاالت الفعالة بيف المستخدميف والمستفيديف

 .3مف المستخدميف لممعمومات مصادر المعمومات لخدمة عدد أكبر

الحصوؿ عمى المعمومات توفر فرصا لكافة المشاركيف فييا مف أجؿ  شبكة االنترنت وعميو فإف 

 وذلؾ عف طريؽ التوزيع أو البث مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ.المطموبة 

 

 
                                                           

عمان: دار الفار، محمد جمال. المعجم اإلعالمً: أول معجم شامل بكل المصطلحات اإلعالمٌة المتداولة فً العالم وتعرٌفاتها.   1

  023ص. ،0225الثقافً،  قدار المشرأسامة للنشر والتوزٌع، 
  06ص. ،0222رة للنشر والتوزٌع، ٌقندلٌجً، عامر ابراهٌم، السامرائً، إٌمان. شبكات المعلومات واالتصاالت. عمان: دار المس  2
3
والتوثٌق والمعلومات: إنجلٌزي ـ عربً. مصر، الدار الدولٌة للنشر والتوزٌع، دٌاب، مفتاح محمد. معجم المصطلحات فً علم المكتبات   

  036ص.
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 استخدام الشبكات في المكتبات 1.1.111

النشاطات المباشرة منيا وغير المباشرة التي يقـو خدمات المعمومات عادة بأنيا جميع تعرؼ     

ي الوصوؿ إلى المعمومات المطموبة بأسيؿ الطرؽ بيا العامموف في المكتبات لمساعدة المستفيديف ف

وأيسرىا وبشكؿ جيد، وعموما فإنو مف أىـ الفوائد المترتبة عمى تقديـ خدمات المعمومات مف خالؿ 

 لي:موقع المكتبة عمى االنترنت كالتا

إلغاء أو تقصير بعض الحواجز المكانية والزمنية لممستفيد مف ب / محاولة اختصار المسافات0

  ؛خدمة المعمومات التي تقدميا المكتبة أو مؤسسة المعمومات

 / تأكيد التزاـ المكتبة أو مؤسسة المعمومات اتجاه المستفيد في تقديـ خدمات معمومات متميزة0

 دمات المطموبة؛ترقى إلى مستوى الجودة في الخ

 العامميف في المكتبة؛ االقتصاد في التكمفة، مف حيث الوقت والجيد والماؿ المبذوؿ مف قبؿ /3

قديـ ت/ توظيؼ مختمؼ أنواع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات الحديثة وتطبيقاتيا، في مجاؿ 1

 خدمات المعمومات لممستفيديف؛

طرؽ ووسائؿ جديدة لمتواصؿ والحوار بيف المستفيد وأخصائي المعمومات في  / البحث عف6

 تبات ومؤسسات المعمومات المختمفة؛المك

    .1/ تطوير مستوى وجودة خدمات المعمومات المقدمة لممستفيديف5

                                                           
  30ص. .مرجع سابققندلٌجً، عامر ابراهٌم، السامرائً، إٌمان فاضل.   1
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  logicialالبرمجيات  2.111

البرمجيات عبارة مف مجموعة مف األوامر، يقـو الحاسو  بتخزينيا وترجمتيا والتصرؼ بيا،       

البرمجيات تؤدي وظيفة تأتي ىذه البرامج عمى شكؿ مجموعات وكؿ مجموعة عبارة عف رزمة مف 

 ووفقا ألجيزة الحواسي  توجد األنواع التالية مف البرمجيات: معينة،

  ؛Mainframes حواسي  الكبيرةػ البرمجيات التي تعمؿ عمى ال

  ؛Mini computers البرمجيات التي تعمؿ عمى الحواسي  الصغيرةػ 

 .Micro computersػ البرمجيات التي تعمؿ عمى الحواسي  المصغرة 

 استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات العربية 1.2.111

 خاص ىي: البرمجيات المستخدمة في المكتبات العربية بشكؿمف      

  Minisis: / نظاـ مينيزيس إلدارة المكتبات0

دارة واسترجاع ISIS  ىو نظاـ مف عائمة برمجيات  التي تتميز بقدرتيا وفعاليتيا في تخزيف وا 

 Data base ذات األطواؿ المتغيرة، فيو أحد األنظمة المتطورة إلدارة قواعد البياناتالبيانات 

management system 23الطبعة  كاف النظاـ حتىG  يعمؿ عمى أجيزةup300  وأما المغة

زيس يسيؿ نظاـ ميني وكغيره مف األنظمة SPLالتي كت  بيا حتى الطبعة المشار إلييا فكانت لغة 

يجابي، وقد صدرت أوؿ نسخة مف النظاـ عاـ  اإلفادة دارتيا بشكؿ فعاؿ وا   0111مف المعمومات وا 

الحقوؿ والممفات المرتبطة بيا لتمبية عمميات المكتبة جميع يشتمؿ النظاـ عمى قاعدة بيانات تضـ 
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باإلعارة بما في ذلؾ اإلعارة الداخمية والخارجية واإلعارة  وانتياءوخدماتيا بدءا مف التزويد 

 .1الدوريات المتبادلة، وخدمات اإلحاطة الجارية وكذلؾ نظاـ ضبط

 CDS/ISIS/ نظاـ 0

وقد تـ تصميمو إلدارة قواعد البيانات الببميوغرافية عمما ىو نظاـ لخزف واسترجاع البيانات       

حيث قاـ  ،بأنو يمكف االستفادة منو لبناء قواعد بيانات غير ببميوغرافية مثؿ أدلة األفراد والمؤسسات

خدمة التوثيؽ المحوس  في Computerized Documentation Serviceبتطويره قسـ

المتكاممة لنظاـ المعمومات، وىي المجموعة  ISIS، ينتمي النظاـ إلى عائمة اليونسكو في باريس

تـ تطوير   0111ومنذ عاـ  DOSالنظاـ التي كانت تعمؿ في بيئة  مفصدرت عدة طبعات 

يتيح لممستفيد التعامؿ مع النظاـ بواجية  الذي winisisالويندوز تحمؿ اسـ  تعمؿ في بيئة طبعة

حجـ الحرؼ والموف، ويتعامؿ النظاـ بمغات االنجميزية نوع الخط و بسيطة تمكنو مف اختيار 

يتولى مركز التوثيؽ والمعمومات في الجامعة العربية تعريبو، يتـ والفرنسية واالسبانية والمغة العربية 

 .2توزيعو مجانا لممؤسسات الغير ربحية

  Horizon/ برمجيات األفؽ3

تغطي كافة العمميات اإلدارية والفنية في مركز المكتبات ىو نظاـ متكامؿ يحتوي عمى برامج       

بعدة خصائص مثؿ دوريات والبحث واإلعارة "، يمتاز رسة والوالمعمومات وىي "التزويد والفي

مكانية ربط المكتبات مف خالؿ شبكات المعمومات وبدوف  إمكانية العمؿ عمى مختمؼ األجيزة وا 

                                                           
  365ص. ،0200علٌان، ربحً مصطفى. تنمٌة مصادر المعلومات التقلٌدٌة وااللكترونٌة. عمان: دار الرضوان للنشر والتوزٌع،   1
  367ص. .مرجعنفس ال   2
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مكانية قراءة التسجيالت و   ويندوزفيو يعمؿ تحت برنامج ، كتابتيا لمتصنيؼجيد إضافي وا 

وألف النظاـ مييأ لمتطوير المستمر فيو يحتوي عمى ممفات  لإلعارة احتياطيا، يقدـ برنامجا المشيور

 تحكـ عمميات اإلعارة ومنيا:اإلعارة بالنظاـ عمى جميع الوظائؼ التي 

  ؛ػ إضافة بيانات المستعير

عادة الكت  المعارةػ تسجيؿ عمميات اإلعارة   ؛وتجديدىا وا 

 ؛ػ إصدار قوائـ الكت  المطموبة لإلعارة

 ؛ػ ربط كافة العمميات مع سياسة اإلعارة بالمكتبة

 .1ػ التوافؽ مع نظاـ البريد اإللكتروني

  Singeb / نظاـ السنجا 1

                    Syngeb : Système Normalisé de Gestion de Bibliothèques        

  ، صمـ في الجزائر بمركز اإلعالـ العممي والتقنيويقصد بو النظاـ المقيس لتسيير المكتبات 

Cerist خالصة، صمـ في البداية عمى نظاـ التشغيؿ دوس ثـ طور  بكفاءات جزائرية 0112عاـ

وصدر في نسخة أولية أحادية الجياز ثـ طورت النسخة الشبكية    Windowsنظاـ  عمى

version réseau (client – serveir )   مؤسسة جزائرية بيف مكتبة  012مستخدـ في حوالي

 وحدات وىي: 6مدرسية ومراكز توثيؽ ومعمومات، يوجد بو جامعية، عامة، 

                                                           
، ص. 0200المهنة والرسالة. القاهرة: مؤسسة طٌبة للطبع والنشر، ٌم. أخصائً المكتبات والمعلومات: الٌدوي، حمدي عبد العل  1

007  
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Acquisنظاـ فرعي مييأ لتسيير اإلقتناءات؛ : 

Syngeb نظاـ فرعي يسمح بإنشاء قواعد بيانات مرجعية لمكت ؛لممعالجة : 

Invent :نظاـ تسيير يسمح بإنجاز سجؿ جرد آلي؛ 

Sysprétخاص بتسيير كؿ عمميات اإلعارة؛ : 

Finder.نظاـ فرعي لمبحث متعددة المفاتيح يمكننا مف الحصوؿ عمى البطاقات الفيرسية : 

حيث يقـو نظاـ السنجا  بتعريؼ وتعديؿ قواعد البيانات وفرز التسجيالت بأي تسمسؿ سواء بالرقـ 

 .1لعنواف، المؤلؼ، سنة النشر أو الرقـ الدولي الموحد لمكتا االستداللي، ا

 " CD-ROM" مفهوم األقراص المدمجة 3.111

ومنيا المخصصة لقراءة الذاكرة فقط التي األقراص المكتنزة، يعرفيا قندليجي والسامرائي بأنيا "     

األسطوانات عبارة عف أسطوانات بشكؿ أقراص مسطحة مستديرة، تشبو « CD- ROM » تسمى

 .2الموسيقية الغنائية القديمة بالحجـ الصغير

األقراص د في قاعدة بيانات منتديات اليسير لمصطمحات المكتبات وتقنية المعمومات أف وقد ور 

المتراصة مف الوسائط الحديثة الختزاف المعمومات وىي تحمؿ كميات ضخمة مف البيانات في 

                                                           
  72،75ــ51ص.  ،0201. الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 0غرارمً، وهٌبة. تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات. ط.   1
ة للعلوم األمنٌة ، لكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة. الرٌاض: جامعة ناٌف العربٌتوفٌق أحمد. مصادر المعلومات اإل ملحم، عصام  2

  010-010، ص. 0200
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نوعا مف ىذه  رئية، وقد ظير في السنوات األخيرةية أو سمعية أو مأشكاؿ مختمفة سواء نص

 .1وليا طاقة اختزانية عالية جدا DVDاألقراص يسمى 

مكانية  يعتبر القرص عمى اختالؼ أنواعو مف أوعية تخزيف البيانات النصية وأىـ ما يميزه سيولة وا 

                        ف.االستفادة منو مف قبؿ المستفيدي

 :األقراص المدمجة في المكتباتاستخدام  1.3.111

لقد برىف القرص المدمج عمى أنو وسيط رائج بشكؿ كبير لدى المستفيديف في المكتبات بما       

يمتاز بو مف سرعة ىائمة السترجاع المعمومات، لذا يمكف القوؿ أنو حقؽ كثيرا مف التوقعات القوية 

 القرصية ألوؿ مرة وأصبحت متاحة عمىالتي كاف المكتبيوف يترقبونيا عندما ظيرت المنتجات 

نطاؽ تجاري في أواسط الثمانينات، كما أف األقراص المدمجة أحدثت ثورة في الكثير مف المكتبات 

مف خالؿ طبيعة الخدمات المقدمة لممستفيديف لتأدية بحوث اإلنتاج الفكري بأنفسيـ والتعامؿ مع 

تتضح أىمية األقراص المدمجة لممكتبات بما كميات ىائمة مف النصوص في أشكاليا اإللكترونية و 

 مثؿ األدبيات المتخصصة التي تتكاثر بشكؿ سريع  يعكسو الكـ اليائؿ مف

، وتنشر ىذه المجالت بانتظاـ التقارير حوؿ CD ROM WORLDومجمة CD-ROM مجمة

 .2عمى المكتباتالتأثيرات المفضمة لألقراص المدمجة 

 

                                                           
ء للنشر والتوزٌع، النواٌسة، غالب عوض. مصادر المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار صفا  1

  632ص. ، 0202
، . الرٌاض، ]د. م.[0علً بن السلٌمان. ط. الصونٌع، هانسون، تٌري وجان داي. القرص المدمج فً المكتبات: قضاٌا إدارٌة. تر.   2

  11ص. ،0227
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 المصغرات الفيممية  4.111

rدانسر، وكاف ذلؾ قبؿ منتصؼ جوف بنياميف  فيممية إلى االنجميزياختراع المصغرات ال يرجع

حيث نجح في التقاط أوؿ صور فوتوغرافية مصغرة جدا  ـ0231القرف التاسع عشر وبالتحديد عاـ

عمييا الكت  بعد أف وضع عدسات ميكروسكوبية في آلة تصوير، فيي عبارة عف أفالـ تحمؿ 

جع المختمفة بصورة مصغرة جدا بحيث ال يمكف قراءتيا بالعيف المجردة، ويستعاف والدوريات والمرا

في قراءاتيا واسترجاع محتوياتيا بأجيزة قراءة معينة والفكرة األساسية لممصغرات الفيممية تستند 

إمكانية حفظ وتصوير النسخ األصمية والنادرة مف الكت  والمحفوظات والوثائؽ وحمايتيا أساسا إلى 

الضياع أو الفقداف أو التمؼ مع إمكانية إرجاعيا إلى حجميا الطبيعي أو تصغيرىا أو تكبيرىا  مف

 .1وفقا لطبيعة الحاجة

وعموما فإف ىنالؾ نوعاف رئيسياف مف مصادر المعمومات المصغرة المستخدمة في المكتبات 

 ومراكز المعمومات، ىما:

 32عرض والتي ىي بشكؿ بكرات ممفوفة بحجـ أو ( Microfilm المصغرات الفيممية )الميكروفيمـ.0

دات األعداد القديمة مف الصحؼ وكذلؾ المخطوطات مميمتر، وتستخدـ لحفظ وتصوير مجم 05أو

 والكت  النادرة وما شابو مف األصوؿ الورقية.

                                                           
نولوجٌا المعلومات واالنترنت. عمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، المعجم الموسوعً لتكقندلٌجً، عامر إبراهٌم.   1

 01-03، ص. 0223
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والتي ىي بشكؿ بطاقي مسطح، وتستخدـ  (Microfiche يكروفيشالمصغرات البطاقية )الم.0 

 .1مقاالت وأعداد المجالت العممية واإلعالمية السابقة بالدرجة األولىلتصوير 

ومراكز المعمومات،  تعتبر المصغرات مف مصادر المعمومات الوثائقية الميمة لمعديد مف المكتبات

حيث تقـو بحفظ وتخزيف كميات ىائمة مف المعمومات وتحويميا إلى الشكؿ المصغر وبيذا يكوف 

  ف الحفظ.في أماك اقتصادىناؾ 

 استخدام المصغرات الفيممية 1.4.111

لـ  االختراعإف تزايد الحاجة إلى المصغرات الفيممية واإلحساس العميؽ بمدى أىمية ىذا        

نما جاء نتيجة مشاكؿ الحيز التي تعانييا المكتبات، حيث أصبحت مخازف  يأت مف فراغ وا 

ترغ  المكتبات في اقتنائو، ولكف مع تحميؿ مف استيعا  ما المكتبات ومراكز المعمومات تضيؽ 

تمؾ المعمومات عمى وسائط مصغرة أصبح في اإلمكاف مواجية ىذا النمو اليائؿ لممطبوعات. ومف 

ممية عمى الكت  النادرة والمخطوطات مف التمؼ بسب  كثرة االستخداـ مف فوائد المصغرات الفي

فيممية وتحفظ في خزائف خاصة ويتاح  جان  القراء، فيمكف تحميؿ ىذه األصوؿ عمى مصغرات

ومف األسبا  التي أدت إلى تزايد الحاجة إلى المصغرات الفيممية  لمقراء النسخ المصغرة فقط.

في خزائف تعرض الوثائؽ والكت  النادرة لمحرائؽ، ولكف مع تحميميا عمى مصغرات فيممية وحفظيا 

 .2خاصة تقاـو الحرائؽ ويمكف أف تقييا في حالة وقوعيا

                                                           
موسى، غادة عبد المنعم. األسس واالتجاهات الحدٌثة فً بناء وتنمٌة مجموعات المكتبات التقلٌدٌة والرقمٌة. اإلسكندرٌة: دار   1

  010ص. ،0222لطباعة والتجلٌد، لٌٌن الجامع
المكتبات ومراكز المعلومات.  خلٌفة، شعبان عبد العزٌز، العاٌدي، محمد عوض. المواد السمعٌة البصرٌة والمصغرات الفٌلمٌة فً  2

  015 -016. القاهرة: مركز الكتاب للنشر، ]د. ت.[، ص. 0222، 3، ط.0112، 0ط.
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 وتستخدـ المصغرات الفممية في المكتبات ومراكز المعمومات لتحقيؽ األىداؼ التالية:

 ؛رة في المكتبة أو مركز المعموماتالمحافظة عمى المواد األصمية المتوف ػ 

ػ الحصوؿ عمى نسخ مصغرة مف المواد التي يصع  الحصوؿ عمييا في شكميا األصمي مثؿ المطبوعات  

 وفر سوى نسخ نادرة؛رات التي ال يتوالنش

إنتاجيا عف ػ االستفادة مف قمة تكمفة المصغرات الفيممية في إنتاج عدد مف النسخ منيا بدال مف 

 طريؽ الطباعة العادية؛

 تشغؿ ػ توفير الحيز في المكتبة أو مركز المعمومات حيث أف المصغرات الفيممية ال 

 سوى%2.مطبوع؛شغمو نفس المصادر إذا كانت قد تفقط مف الحجـ الذي  

 نت بالمواد المطبوعة؛ر ػ سيولة نقؿ المصغرات الفيممية وخفة وزنيا إذا ما قو 

 ويمة قد تصؿ إلى حوالي مائتي عاـ؛ػ إمكانية الحفظ لمدة ط

 باستخداـ أجيزة القراءة الطابعة؛ خ مطبوعة منياػ استخراج نس

نسخ مصغرة منيا وخاصة ػ الحصوؿ عمى المواد الموجودة في مكتبات أخرى وذلؾ باستخراج 

 .1بالنسبة لمكت  النادرة

                                                           
  075 -076ص.  ،0200رة للنشر والتوزٌع، . عمان: دار المسٌ 0المعلومات. ط.إسماعٌل، وائل مختار. مصادر   1
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االستفادة السريعة لمستخدمي المكتبات، فإف ىذه األخيرة وبفضؿ ما تقدمو المصغرات الفيممية مف 

تحرص عمى جعؿ ىذا النوع مف تكنولوجيا المعمومات الحديثة ضمف خدماتيا وأنشطتيا لتزيد مف 

      فاعمية األداء في مجاؿ المعمومات.

  :الرقمنة 5.111

المعمومات وىي تسمح بمرور ظاىرة مدركة بطريقة تناظرية إلى ىي الوسيمة التقنية لتحويؿ      

 (0 - 2) عمى النظاـ الثنائي باالعتمادظاىرة مدركة بطريقة رقمية 

صورة الورقية أو أي والرقمنة ال تعني حيازة وتيسير وثائؽ إلكترونية فقط بؿ تعتمد عمى تحويؿ ال

مف الحوامؿ التقميدية لموثائؽ إلى صور إلكترونية ووثائؽ مرقمنة، وىي تيتـ بجميع أنواع الوثائؽ 

 .1مف مختمؼ الحوامؿ: الورؽ، المصغرات الفيممية، األشرطة المغناطيسية، أشرطة الفيديو، األفالـ

باختصار عمى أنيا تمؾ المعمومات التي يتـ تحويميا إلى الشكؿ الرقمي مف  ويمكف تعريؼ الرقمنة

 التقميدية، وذلؾ مف خالؿ التصوير أو المسح الضوئي.األوعية 

 :مزايا استخدام الرقمنة في المكتبات الجامعية 1.5.111

 وااليجابيات أىميا:يد مف المزايا تطبيؽ الرقمنة في المكتبات الجامعية عمى تحقيؽ العديساعد    

كافة مصادر المعمومات التي يحتاجيا المستفيد مف أي موقع وفي أي وقت يشاء _ إمكانية توفير 

 ومف أي مصدر أو موقع عبر شبكة االنترنت؛

                                                           
  70ص.  ،0202عة للنشر والتوزٌع، لكترونً للوثلئق. الجزائر: دار األلمنٌر. المكتبات الرقمٌة والنشر اإلالحمزة، م  1
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_ إمكانية الوصوؿ إلى محتويات مكتبات عالمية وفي مختمؼ أنحاء العالـ مف خالؿ إمكانية 

 استخداـ الفيارس المحوسبة؛

 كانية الوصوؿ إلى المقاالت العممية سواء بشكميا الورقي أو الرقمي عبر شبكة االنترنت؛_ إم

_ إمكانية البحث عبر شبكة االنترنت واستخداـ أكبر قدر ممكف مف قواعد البيانات ذات العالقة 

 باىتماـ المستفيديف؛ 

ة ما يتعمؽ بتوسيع أو _ إمكانية خزف نتائج البحث وتطبيؽ كافة أسالي  استراتيجيات البحث خاص

 ئج البحثية عف المصادر اإللكترونية؛ تضييؽ البحث وصوال إلى أفضؿ النتا

_ إمكانية تحقيؽ الربط مف خالؿ إجراءات البحث والتي تمكف الباحثيف التواصؿ والربط بيف 

مختمؼ المحتويات اإللكترونية والرقمية وتحديد مواقع أخرى ذات عالقة وفائدة بخصوص موضوع 

 1البحث المطمو .

مف خالؿ وعميو فاستخداـ الرقمنة بالمكتبات الجامعية ليا فوائد عديدة خاصة بالنسبة لممستفيد 

تاحتيا بصورة دائمة  مكانية تقاسميا وا  وصولو إلى المعمومات الرقمية بسرعة بالغة مف أي مكاف وا 

  وعمى مدار الساعة.

تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ليا وكخالصة لما تـ التطرؽ إليو نستنتج أف        

أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ المكتبات الجامعية مف خالؿ تغمبيا عمى عائؽ الوقت والمكاف 

باإلضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادؿ المعمومات بيف األفراد، وعميو يمكف القوؿ أف تكنولوجيا 
                                                           

، 0202ر المسٌرة للنشر والتوزٌع، . عمان: دا0ط. قندلٌجً، عامر إبراهٌم.، السامرائً، إٌمان فاضل. حوسبة ) أتمتة ( المكتبات.  1

  33ص.
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واحدة، باعتبارىما القم  النابض في تطوير أي  المعمومات واالتصاالت بمثابة وجياف لعممة

 مؤسسة وثائقية.

 تكنولوجيا االتصال في المكتبات الجامعية 111

 :تعريف االتصال 11111

    ىو التعبير والتفاعؿ مف خالؿ بعض الرموز مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف، وتنطوي عمى      

  بمعنى المشاركة وتكويف  communiيالتدبير، فيي مشتقة مف األصؿ الالتينعنصر القصد و 

 المغة بمعنى عاـ أو مشترؾ، وفي  Commonالعالقة، كما يرجع البعض ىذه الكممة إلى األصؿ

لعربية ترجع إلى الفعؿ اتصؿ، واالسـ يعني المعمومات المبمغة أو الرسالة الشفوية، أو تبادؿ ا

 .1والرموزاألفكار والآراء والمعمومات عف طريؽ الكالـ أو اإلشارات 

 حتى  واالتصاؿ ىو العممية أو الطريقة التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف شخص إلى آخر

 .2تصبح مشاعا بينيما وتؤدي إلى التفاىـ بيف ىذيف الشخصيف أو أكثر

 

 

 

                                                           
العبد هللا، مً. المعجم فً المفاهٌم الحدٌثة لإلعالم واالتصال: المشروع العربً لتوحٌد المصطلحات. لبنان: دار النهضة العربٌة،   1

  00ص. ، ]د. ت.[
  3ص. ، اإلعالم الحدٌثة. مرجع سابقحمدي، محمد الفاتح، قرنانً، ٌاسٌن، بوسعدٌة، مسعود. تكنولجٌا االتصال و 2
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   :تعريف تكنولوجيا االتصال 11111

أو وسيمة خاصة تعمؿ عمى إنتاج أو أي آلة أو تقنية ''  :تكنولوجيا االتصاؿ بأنياعرؼ روبف      

. حيث يشتمؿ المفيـو عمى فكرة 1''أو توزيع أو استقباؿ أو عرض المعموماتتخزيف أو استرجاع 

وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا  لمعمومات مف حيث إنتاجياتطوير التكنولوجيا في نقؿ وتناوؿ ا

 .2وعرضيا وتوزيعيا بالطرؽ الآلية وبواسطة اتصاؿ متفوقة

فتكنولوجيا االتصاؿ ىي الآالت أو األجيزة أو الوسائؿ التي تساعد عمى إنتاج المعمومات وتوزيعيا 

 .3واسترجاعيا وعرضيا

وتخزيف المعمومات  إنتاجوعمى ىذا األساس يمكف اعتبار تكنولوجيا االتصاؿ الوسيمة المساىمة في 

مف خالؿ وسائؿ اتصاؿ متفوقة عمى اختالؼ أشكاليا ومف ثـ توزيعيا وعرضيا بالطرؽ الآلية 

 وحديثة.

 أنواع وسائل االتصال في المكتبات الجامعية 11111

ىو جياز ضروري في كثير مف أقساـ المكتبة، حيث ال يسب  مشكمة في  :الهاتف 1.1.111 

األقساـ التي يكوف فييا بقربو مف يجي  عميو، مثؿ اإلجراءات الفنية واإلدارة، لكف المشكمة تطرؽ 

في مناطؽ الخدمات العامة خاصة مصالح الخدمة المرجعية واإلعارة، فرنيف الياتؼ يتسب  في 

                                                           
عبد الوهاب، عبد الباسط محمد. استخدام تكنولوجٌا االتصال فً اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونً: دراسة تطبٌقٌة ومٌدانٌة. ]د. م.[:    1

   21ص. ،0226الحدٌث، كتب الجامعً الم
  06ص.، 0226الحدٌث، الدنانً، عبد المالك رحمان. تطوٌر تكنولوجٌا االتصال وعولمة المعلومات. ]د. م.[: المكتب الجامعً   2
. عمان: دار : أول معجم شامل بكل المصطلحات اإلعالمٌة المتداولة فً العالم وتعرٌفاتها الفار، محمد جمال. المعجم اإلعالمً 3

  023ص. ،0225أسامة، 
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إذا لـ يكف ىناؾ مف يرد عميو في الحاؿ، ذلؾ أف تعييف شخص يرد عمى اد إزعاج المكتبييف والرو 

 .1الياتؼ أمر مكمؼ بالنسبة لممكتبة

وىو ليس مجرد أداة لمنداء ـ  0275الياتؼ يعد مف الوسائؿ القديمة التي يرجع تاريخيا إلى عاـ 

نما ىو نظاـ اتصاؿ داخمي معقد، فمف خاللو ي مكف توفير قنوات أو إنياء األعماؿ عف بعد، وا 

 .2االتصاؿ لعقد المؤتمرات بيف األفراد الذيف يقيموف في أماكف متباعدة

ىو عبارة عف إرساؿ بيانات باتجاه واحد ال يعتمد عمى بروتوكوالت وال يستخدـ  :الفاكس 1.1.111

جدا األخطاء، وقد تبدو المعمومات التي تنقؿ خالؿ إرساؿ الفاكس ولموىمة األولى بسيطة  تصحيح

 .3مقارنة مع البيانات الثنائية التي يتعامؿ معيا المودـ عادة

عبارة عف جياز طابع مبرؽ مستقبؿ مرسؿ يستطيع المرسؿ مف خاللو أف  :التمكس 1.1.111

ر الصناعية، وىو أسرع بؿ وأكثر وسائؿ االتصاؿ األقما محطة يتصؿ بأي مشترؾ بالعالـ عبر

تقانا، وأجيزة التمكس كثيرة ومتنوعة لتعدد الشركات الصانعة  ليا فيناؾ مف الرسمية والتجارية دقة وا 

يطاليا  الشركات األلمانية واإليطالية واألمريكية وغيرىا، وأكثر الدوؿ تقدما في ىذا المجاؿ فرنسا وا 

ت استخداـ التمكس كنقؿ الرسائؿ واألنباء الصحفية، وكاف العص  وأمريكا. حيث تتعدد مجاال

                                                           
  311ص. ، 0206ة ناشرون وموزعون، الدباس، رٌا أحمد. المرجع إلى علم المكتبات. عمان: دار دجل  1
المعهد التخصصً للدراسات مركز الدراسات اإلستراتٌجٌة. تكنولوجٌا المعلومات المفهوم واألدوات ]على الخط [. متاح على:   2

<http:// wwwpdffactory .Com>  (07/20/0207اإلطالع: ) تارٌخ 
  000-002ص. . ات. مرجع سابقالسالمً، عالء عبد الرزاق. تكنولوجٌا المعلوم  3
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الرئيسي لمتجارة وأعماؿ الحكومة واألعماؿ الحربية، وبعد ظيور التؼ وتوفره لدى األفراد 

 .1والمؤسسات تـ االستغناء عف خدمات التمكس لحد كبير

وتوزيع والتقاط البيانات عبر تستخدـ األقمار الصناعية محطات لبث  : األقمار الصناعية 2.1.111

األثير أو عبر الفضاء تعتبر السعة والسرعة ودرجة الوضوح في ىذا النوع مف وسائط االتصاؿ 

 يتكوف القمر الصناعي مف عدد مف األقساـ، أىميا ما يأتي:، حيث 2تتفوؽ عمى جميع الوسائط

 الموجات الدقيقة لتسييؿ استالميا؛ػ اليوائيات التي تحدد  0

 أنواع المعمومات؛لمموجات الدقيقة التي تعكس مختمؼ  واالستالـأجيزة االستالـ ػ  0

 بغرض تحسينيا قبؿ إعادة إرساليا؛ ػ أجيزة التكبير والتضخيـ لممعمومات المستممة 3

 تي تجيز المحطة بالطاقة المطموبة؛ػ الخاليا الشمسية ال 1

 ريات التي تساعد في تجييز الطاقة؛ػ البطا 6

 يؿ ميمة حصوؿ الخاليا عمى طاقتيا؛جياز تتبع الشمس وحركتيا بغرض تسيػ  5

رساؿػ جياز تتبع األرض بغرض تسييؿ ميمة استالـ  7  الموجات الدقيقة؛ وا 

 ت صاروخية جانبية وخزانات الوقود؛ػ محركا 2

 .1محرؾ االشتغاؿ الرئيسي 
                                                           

د الرقمً ]على الخط [. متاح زرزار، العٌاشً. تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وأثرها فً النشاط االقتصادي وظهور االقتصا  1

 (20/23/0207طالع: ) تارٌخ اإل<http:// www .unv-skikda .dz> على:
الجزائر: قسم علو المكتبات والتوثٌق،  .عبد الحمٌدأعراب، غرارمً، وهٌبة سعٌدي. تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات. تق.   2

  062ص.  ،0222
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تعرؼ األلياؼ الضوئية بأنيا عبارة عف شعيرات طويمة مف الزجاج : األلياف الضوئية 3.11.11

يصؿ عمى نقؿ الضوء، ومواد أخرى عمى درجة عالية مف النقاء المكوف مف السميكوف النقي القادر 

حزمة تسمى الحبؿ رأس اإلنساف، وتصطؼ ىذه الشعيرات معا في سمكيا إلى حد أف تماثؿ شعرة 

  Optical fable ، ومف مكوناتيا:لضوئيا

  الضوء.  وىو قم  مف الزجاج الفائؽ النقاء يمثؿ المسار الذي ينتقؿ مف خاللو: coreالقال   .0

الزجاج  مصنوعة مف وىي المادة الزجاجية التي تحيط بالقم  الزجاجي: claddingالقشرة .0

   ويعكس الضوء باستمرار ليظؿ في داخؿ القال  الداخمي.

وربما الآالؼ غالؼ بالستيكي يحمي القم  مف الرطوبة والكسر  :buffer coatingالغالؼ الوافي .3

  .2مف األلياؼ الضوئية التي تصطؼ معا في حزمة لتكوف الحبؿ الضوئي

عة وليذه األلياؼ مميزات عدة أىميا: صغر حجـ الشعيرات الضوئية وتوصيؿ البيانات والسر 

لحمؿ المزيد مف المراسالت، وتصؿ سرعة نقؿ  العالية لبث المعمومات، إلى جان  الكثافة العالية

خمية مف المعمومات الرقمية في الثانية الواحدة باإلضافة إلى أنيا سريعة  02222البيانات بيا إلى 

  .3واقتصادية وتصنيعيا سيؿ ومف مواد قميمة التكمفة

 

                                                                                                                                                                                     
، 0222ة للنشر والتوزٌع، قندلٌجً، عامر ابراهٌم، السامرائً، إٌمان فاضل. شبكات المعلومات واالتصاالت. عمان: دار المسٌر  1

  021ص. 

 
  061، 063ص.  ،0203شر والتوزٌع، المزاهرة، منال هالل. تكنولوجٌا االتصال والمعلومات. عمان: دار المسٌرة للن  2
ص.  ،0222وفاء لدنٌا الطباعة والنشر، . المكتبة الجامعٌة وتحدٌات مجتمع المعلومات. اإلسكندرٌة: دار الإبراهٌمالسعٌد مبروك،   3

20  
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 :اآلليةالمكتبية  الخدمات 2.1

وىي خدمة تتيحيا المكتبة الجامعية  الخط المباشر:خدمة البحث في الفهارس المتاحة عمى  .1.21 

عمى موقعيا اإللكتروني مف خالؿ تخصيص روابط تحميؿ المتصفح الولوج إلى الفيارس المتعددة 

عف األوعية وفي أي وقت، والبحث فييا  االنترنتلممكتبة الجامعية مف أي مكاف متصؿ بشبكة 

ومف ثـ التوجو فعميا مقر المكتبة متى أمكنو ذلؾ الفكرية التي يحتاجيا وأخذ أرقاـ تصنيفيا 

 واستعارة ىذه األوعية.

فالمكتبة الجامعية تستطيع تقديـ ىذه الخدمة بشكؿ جيد وليس بالضرورة  :الخدمة المرجعية 1.211

لكتروني لذات كتبي، بؿ نستطيع تخصيص البريد اإلعف طريؽ االتصاؿ الشفوي بيف المستفيد والم

عف ىذه االستفسارات دوف الحاجة إلى اضطرار المستفيد إلى الحضور الفعمي إلى  المكتبي لإلجابة

 مقر المكتبة في خضـ انشغاالتو وضيؽ وقتو.

مف خالؿ وضع إمكانية تصفح الرسائؿ  ة الرسائل الجامعية عمى الخط المباشر:خدم 1.211

الجامعية الموجودة في المكتبة إما تصفحا كميا أو تصفح مستخمصاتو، ومف ثـ تقرير أيا منيا 

تخدمو في بحثو، وقد توسع المكتبة ىذه الخدمة إلى إتاحة تحميؿ ىذه الرسائؿ بما يتوافؽ مع 

 حماية الممكية الفكرية ألصحابيا.

وىذا عف طريؽ إعالـ المستفيديف بعناويف األوعية الفكرية التي  :لجاريةخدمة اإلحاطة ا 21.11

 اقتنتيا المكتبة الجامعية مؤخرا وتحديد الآجاؿ التي تكوف فييا ىذه األوعية جاىزة لالستعارة.
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  تستطيع المكتبة الجامعية ممارسة ىذه الخدمة مف خالؿ لممعمومات: االنتقائيخدمة البث  31.11

تخصيص بريد إلكتروني يرسؿ فيو األساتذة والطمبة عناويف مواضيع بحوثيـ مصحوبة بعناويف 

المكتبة بذلؾ عف طريؽ بريدىـ اإللكتروني، وكمما توفرت عناويف تخدـ مجاؿ بحثيـ أعممتيـ 

   1Selective Dissemination of Information (SDI)االلكتروني التراسؿ

تعرؼ بأنيا نظاـ السترجاع المعمومات بشكؿ فوري ومباشر  :باالتصال المباشرخدمة البحث  41.11

المخزنة في نظـ وقواعد المعمومات  عف طريؽ الحاسو  والمحطات الطرفية التي تزود المعمومات

 المقروءة آليا، حيث تتطم  الخدمة أربعة عناصر رئيسية ىي:

 تقرأ آليا؛مومات مخزنة بالحاسو  و أوال: قواعد أو بنوؾ لممع

 الوصوؿ لمقواعد مف قبؿ المشتركيف؛ثانيا: موزع أو مورد لمخدمة يضمف 

 واعد وتبحث فييا كجزء مف خدماتيا؛ثالثا: المكتبات ومراكز المعمومات تشترؾ في ىذه الق

 2.رابعا: باحث يستطيع التعامؿ مع الخدمة

 Machine Readable Cataloging تصار لػوىو اخ MARCخدمة الفهرسة اآللية: 51.11

المقروءة آليا، وىو نظاـ ناقؿ لممعمومات الببميوغرافية أو نظاـ ناقؿ لممعمومات في وتعني الفيرسة 

تسجيمة الحاسو  والتي يمكف استخداميا مف قبؿ نظاـ لتوفير فيارس المكتبة مف أىميتيا المشاركة 

                                                           
بن الطٌب، زٌنب. مجموعات مصادر المعلومات ودورها فً تطوٌر خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعٌة الجزائرٌة: المكتبة   1

         >Univ_constantine 2.dz >  http://www .المركزٌة لجامعة أم البواقً نموذجا.]على الخط[ . متاح على:
مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، علٌان، ربحً مصطفى، النجداوي، أمٌن.   2

  017، ص.0111

http://www/
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في الفيارس الموحدة وقواعد البيانات عمى مختمؼ المستويات سواء المحمية أو الوطنية أو 

 1واالسترجاع.اإلقميمية، إلى جان  الدقة في عمميات البحث 

التكشيؼ الآلي ىو تحديد مصطمحات كشفية بناءا عمى : خدمة التكشيف واالستخالص 61.11

د مصات أو النصوص في الحاس  ويتـ توليأساس كمي، حيث يتـ تمقيـ العنواف أو المستخ

أما االستخالص الآلي فيو عممية تتضمف اإلجراءات الآلية المصطمحات الكشفية بطريقة آلية، 

ببساطة أنو مجموعة صغيرة مف الجمؿ المقتبسة مف األصؿ  المستخمصحيث يعرؼ  لالقتباس

والتي يفترض أنيا ىامة بالنسبة لتمثيؿ المحتوى، وكانت الطرؽ المستخدمة عبر السنيف بحسا  

طمحات في التكشيؼ الآلي، فعممية بطريقة متشابية لحسا  وزف المص داللة الكممة أو الجممة

ة حيث تستبعد العريضي وتحفظ الضروري مف التكشيؼ الآلي تسيؿ الحصوؿ عمى المعرف

  .2المعمومات

وىي وسيمة مف وسائؿ بث المعمومات مف لغة يجيميا المستفيد إلى أخرى خدمة الترجمة:  71.11

 .3يعرفيا بحيث يسيؿ ذلؾ عميو الوصوؿ إلى تمؾ المعمومات التي يريدىا

وىي تؤدي إلى تيسير االستفادة مف المواد بإزالة الحواجز المغوية  :خدمة الترجمة اآللية 111.11

 التي قد تحد االستفادة الكاممة منيا نتيجة لعدـ إلماـ بعض المستفيديف بيذه المغات 

                                                           
، 0202فاء للنشر والتوزٌع، (. عمان: دار ص00علٌان، ربحً مصطفى، الشلول، وصفً عارف. الفهرسة المقروءة آلٌا )مارك 1

  05ص.
. التكشٌف واالستخالص: دراسات فً التحلٌل الموضوعً. اسما عٌلبدر، أحمد، عبد الهادي، محمد فتحً، متولً، نرٌمان   2

 032ص. ،0220ة والنشر والتوزٌع، القاهرة: دار قباء للطباع
مجموعة من الباحثٌن المكتبٌٌن. المعالجة الفنٌة للمعلومات: الفهرسة، التصنٌف، التكشٌف، األرشٌف. تح. هانً العمد. عمان: دار  3

 075ص.  ،0221ز للنشر والتوزٌع، المعت
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وباعتبار الترجمة مف أىـ الصعوبات التي يواجييا الباحث أثناء بحثو خاصة بعد ظيور اإلنتاج 

ح يشكؿ عائقا في وجو الباحثيف الذيف يعانوف ضعفا في مجاؿ المغة وتعدد لغاتو، مما أصبالفكري 

، وبالرغـ مف بعض النقائص التي يمكف تسجيميا حوؿ الترجمة الآلية، إال عند القياـ بإعداد بحوثيـ

أف ىناؾ بعض المواقع التي تتيح عممية الترجمة بحيث تسمح بالترجمة الفورية لمنصوص في لغات 

 .1متعددة

تعتبر ىذه الخدمة مكممة لعممية اإلعارة، حيث تقدـ لمباحث : خدمة التصوير واالستنساخ 111.11

نسخة مف وعاء المعمومات الذي يحتاجو، وذلؾ إما عمى شكؿ ورقي أو عمى شكؿ ميكروفيممي، 

والشكؿ األخير يحتاج إلى أجيزة قراءة خاصة، إال أنو يمكف تحويؿ نسخة الميكروفيمـ أو 

 .2نسخة ورقية الميكروفيش إلى

وعميو وفي ظؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحاصمة في مراكز المعمومات بصفة عامة 

لمعصر والتي تخدـ والمكتبات الجامعية بصفة خاصة ال بد مف توفير مثؿ ىذه الخدمات المواكبة 

لعمميات موبة طبقا المستفيد بالدرجة األولى مف خالؿ حداثتيا وسيولة توفر المعمومة المط

جراءات آلية.  وا 

 

 

                                                           
  052ص.  ،0222. عمان: دار صفاء، النواٌسة، غالب عوض. خدمات المستفٌدٌن من المكتبات ومراكز المعلومات 1

  075ص.ن المكتبٌٌن. نفس المرجع. مجموعة من الباحثٌ  2
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 العالقة بين تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت 311

 أجمع الكثير مف الباحثيف والمختصيف في ميداف التكنولوجيا عمى أف''تكنولوجيا المعمومات''      

و''تكنولوجيا االتصاؿ'' ىما مصطمحاف متالزماف يكمؿ كؿ منيما الآخر، وجمعا في مصطمح 

حيث يرى حشمت قاسـ أف ''تكنولوجيا المعمومات ىي كؿ ما يستخدمو  télimatiqueواحد

 ومعدات، تشتمؿ المعالجة، التسجيؿ، اإلنساف في معالجة المعمومات مف أدوات وأجيزة 

كما عرفيا محمد سالـ'' أنيا تطبيقات المعرفة العممية والتقنية في االستنساخ، البث والتنظيـ''،  

مف حيث المعمومات، ومف حيث اإلنتاج والتخزيف واالسترجاع''. ومف ثـ فإف تكنولوجيا المعالجة 

المعمومات تشتمؿ في تطبيقيا عمى التخزيف والمعالجة واالسترجاع والتوزيع بالطرؽ الآلية وىذا 

بطبيعة الحاؿ يحتاج إلى وسائؿ اتصاؿ متنوعة ، فالتكنولوجيا بشكؿ عاـ ىي االستخداـ المفيد 

، وتكنولوجيا االتصاؿ ىي مف أفضؿ الوسائط التي تسيؿ وصوؿ عاؿ لمختمؼ مجاالت المعرفةوالف

 .1المعمومات وتبادليا وجعميا متاحة لطالبييا بسرعة وفاعمية

أف ىناؾ عالقة قوية تربط بيف تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاؿ، ومما سبؽ يمكف القوؿ 

 .وجود لتكنولوجيا المعموماتفبدوف ىذه األخيرة ال يكوف ىناؾ 

 

 

                                                           
حمٌدة، زمولً، نجمة، طٌغة. تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات واالتصال وأثرها على األعمال اإلدارٌة والخدمات فً مؤسسات   1

 03. ص.0200بالوكالة التجارٌة علً منجلً التابعة لمؤسسة اتصاالت الجزائر. جوان، االتصال: دراسة مٌدانٌة 
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 أثر تطبيق تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبات الجامعية التقميديةالمبحث الثاني: 

امعية وما تتيحو مف أىمية بالغة في نظرا ألىمية تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات بالمكتبات الج      

وتقدميا في البحث العممي فإف ىذا التطبيؽ لو تأثير كبير مف خالؿ الدور الفعاؿ الذي  نجاحيا

  في تحسيف مثؿ ىذا التأثيرتيمعبو في عممية التعميـ الجامعي عامة وفي البحث العممي خاصة وي

  والتنويع في مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة الجامعية.خدمات معموماتيا  وتطوير

 ات تكنولوجيا المعموماتمتطمب 1.1

ستعماؿ الفعاؿ والتطبيؽ األنجع لتكنولوجيا المعمومات غالبا ما يتطم  بعض التغيرات في الا_ 

 اليياكؿ االجتماعية واألنظمة اإلدارية التي تتعامؿ مع التكنولوجيا؛

األخطار، سواء توفير المكاف المناس  والجو المالئـ ألف تكنولوجيا المعمومات عرضة الكثير مف _

 كانت طبيعية مثؿ الزالزؿ والفيضانات والرطوبة أو البشرية مثؿ التخري  والسرقة؛

توفير متخصصيف عمى درجة عالية مف القدرة عمى التفكير والتخطيط والتجديد واإلدارة حتى _

 يمكف الدخوؿ إلى سوؽ المعمومات الرائجة، التي يشيد فييا التنافس بيف الدوؿ والييئات؛

ضرورة رفع مستويات التعميـ األساسي والجامعي والتدري ، وتضافر سياسة التشغيؿ مع غيرىا _

 مف السياسات االقتصادية واالجتماعية والسياسة؛

الحاجة المستمرة لمميارات الفردية الخمفية التعميمية المالئمة، لمعمؿ عمى تطوير الذكاء الصناعي _

 والحرص عمى حسف استخدامو.
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  فإنو أي كاف مف أنواع تكنولوجيا المعمومات فإف تطبيقيا يحتاج إلى:وعمى كؿ 

اإلطار القانوني: مجموعة القوانيف والتشريعات التي تنظـ وتضبط العالقات بيف األفراد 

 والمؤسسات؛ 

 اإلطار المادي: المكاف واألجيزة والمعدات مف حواسي  وممحقاتيا وتكنولوجيا  االتصاؿ؛ 

 تطم  توفر متخصصيف عمى درجة عالية مف الكفاءة؛ اإلطار البشري: ي

 . 1الميزانية: يج  أف تكوف مستقرة، وفي تزايد وتكوف جزء مف الميزانية العامة

 تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبات ومراكز المعمومات 1.1

والمعمومات بشكؿ عاـ يمكف أف نتممس أماكف تأثير تكنولوجيا المعمومات في مجاؿ المكتبات 

 بالشكؿ الآتي:

ف السجالت  ػ في الشؤوف اإلدارية، إذ إف المكتبة قد شممت إجراءات المحاسبة وممفاتيا، وا 

االلكترونية قد شممت شؤوف الموظفيف، وقوائـ الطال  واالمتحانات وغير ذلؾ مف الجوان  اإلدارية 

 الميمة؛

الخط المباشر، وغيرىا مف األعماؿ في قسـ ػ معالجة البيانات في إجراءات التزويد والفيرسة عمى 

 اإلجراءات الفنية؛

                                                           
1
  06زمولً، حمٌدة، طٌغة، نجمة. مذكرة. مرجع سابق. ص.  
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ػ تحسيف خدمات المعمومات، وىي أىـ البرامج المكتبية، بعد أف أصبح باإلمكاف االستفادة مف 

 مقتنيات جميع األطراؼ المشاركة في نظاـ المعمومات خدمة لمباحثيف وغيرىـ مف القراء؛

ـ موحدة لمدوريات قوائكشافات، مستخمصات، ببميوغرافيات، دوريات الببميوغرافية مف ػ إصدار ال

وغيرىا مف أدوات البحث العممي، وفي ىذا المجاؿ فإف التقنية قد يسرت حؿ  والصحؼ اليومية

 مشكمة كبيرة مف مشاكؿ المعمومات وخدماتيا؛

مصات، ، المستخقوائـ رؤوس الموضوعاتة تحديث القوائـ البيبميوغرافية، الكشافات، ػ حؿ مشكم

القوائـ الموحدة وغيرىا مف أدوات البحث العممي، وىذه كانت مشكمة في غاية التعقيد، وكاف حميا 

 .1مستحيال في ظؿ نظـ المعمومات التقميدية

نظرا لألىمية التي تممكيا تكنولوجيا المعمومات مف خالؿ تطبيقاتيا ومساىمتيا في تسيير مراكز 

، ىذا ما نتج عنو تأثير فعاؿ وايجابي مف خالؿ تحسيف المعمومات وخاصة المكتبات الجامعية

 يا.خدمات المعمومات وكذا تطوير أدوات البحث وتحديث

 لمشاكل التي تواجه تكنولوجيا المعموماتا .11

عمى الرغـ مف كؿ ما جمبتو تكنولوجيا المعمومات مف مميزات إال أف ىناؾ بعض السمبيات     

 الجامعية وبخاصة في المجتمع العربي أو الدوؿ النامية ومنيا:التي تواجو خدمات المكتبات 

 الحديثة؛ التكنولوجياتقديـ وتطور االقتصار إلى معايير موحدة يشكؿ عبئا عمى _ 

                                                           
 . 017-015الطائً، حسن جعفر. تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها. عمان: دار البداٌة ناشرون وموزعون: ]د. ت.[، ص.   1
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تطور تكنولوجيا المعمومات نجـ عنو صعوبات ومشكالت عند استخداـ بنوؾ المعمومات _ 

 التالية:  ولألسبا 

 اميا في بنوؾ المعمومات المختمفة؛الواج  استخدتعدد لغات االستفسار * 

استخداـ مختمؼ بنوؾ المعمومات مفردات لغوية مختمفة أخذتيا مف قوائـ مقننة )مكانز، قوائـ  *

 ؛رؤوس الموضوعات، كممات مفتاحية أو نظاـ تصنيؼ(

 إيجاد المعمومات المطموبة بسيولة.تعدد المصادر مما يبعد المستفيد مف * 

 النشر والتأليؼ؛ لكترونية مثؿ قوانيف حماية حقوؽبث وتبادؿ المعمومات اإلقوانيف _ 

 سرية وأمف المعمومات؛_ 

عدـ وضوح الرؤية في التعاوف بما يتعمؽ بنظـ المعمومات ومشاركة المصادر بيف المكتبات، _ 

 والمستفيديف؛وىذا يزيد مف اتساع اليوة بيف األنظمة ومؤسسات المعمومات 

 نوؾ المعمومات المختمفة؛مغات، تعدد لغات االستفسار الواج  استخداميا في باختالؼ ال_ 

المالية بيف األفراد والدوؿ، فالبمداف الفقيرة تحـر مف حصوليا عمى المعمومات  اإلمكاناتاختالؼ _ 

 االلكترونية في مكتباتيا؛ لالتصاالتلعجزىا عف شراء األجيزة الالزمة 

قوانيف لمسوؽ التجارية ليا مما أصبح ما يعرؼ بسوؽ المعمومات حاؿ أسعار لممعمومات و  وضع_ 

 مات ووصوال إلى المكتبات الفقيرة؛دوف تدفؽ المعمو 
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عطاء األحكاـ التي تصؼ _  عجز التكنولوجيا الحديثة عف التحاور والتحميؿ وتقديـ المعمومات وا 

 1وسيطرتو بيا أخصائي المعمومات المتمكف عمى الرغـ مف التفوؽ التكنولوجي

 دفعت المكتبات الجامعية إلى استخدام تكنولوجيا المعموماتاألسباب التي  .21

  ا؛إلنتاج ينمو ويتضاعؼ سنويالزيادة اليائمة في حجـ اإلنتاج الفكري، إذ أف ىذا ا .0

 دـ العممي واالجتماعي واالقتصادي؛تغير طبيعة المعمومات والحاجة إلييا نتيجة التق .0

الرغبة في التنمية والتحديث دفع بكؿ مؤسسة أو مركز عممي إلى إنشاء مكتبتو الخاصة . 3

 تساىـ في تطوير إنتاجيا ومردودىا؛وتزويدىا باألبحاث والمعمومات التي 

 اجية العمؿ بأقؿ عدد مف العامميف؛مف أعباء األعماؿ اليدوية الروتينية وتطوير إنت التخفيؼ .1

تطوير الخدمات المكتبية والمعموماتية، واالستفادة مف خدمات االستخالص والتكشيؼ الآلية  .6

 ومصادر المعمومات غير التقميدية؛ خاصة في مجاؿ الدوريات العممية ومستخمصاتيا

جاعيا االستفادة مف خدمات بنوؾ المعمومات وقواعد بياناتيا والوصوؿ إلى المعمومات واستر  .5

 بسيولة وسرعة؛ وبثيا ونسخيا

المساىمة في إقامة شبكات ونظـ آلية معموماتية تعاونية بيف المكتبات والجامعات ومراكز  .7

 ؛البحث العممي

                                                           
دار الصفاء للنشر والتوزٌع، : ً عصر الملومات. عمانالمدادحة، أحمد نافع، مطلق، حسن محمود. المكتبات الجامعٌة ودورها ف  1

 52، ص.0221
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يدية تقديـ خدمات أفضؿ بتكاليؼ أقؿ، واالستعاضة عف شراء أوعية المعمومات المرجعية التقم .2

     الميزرية  المستخمصات باألقراص، الكشافاتت، الدورياالغالية الثمف، كالموسوعات، 

CD-ROM ؛ 

 لمشكمة ضيؽ المكاف، وىي المشكمة التي تعاني منيا جميع المكتبات الضخمةحؿ  إيجاد .1

مواكبة تطور مجتمع المعمومات والثورة المعموماتية واالستفادة مف تكنولوجيا المعمومات في  .02

 .1تطوير البحث العممي

ما نستخمصو أف ىناؾ أسبا  قوية دفعت المكتبات الجامعية إلى تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات و 

واإلعتماد عمييا في خدماتيا وتطبيقاتيا وكذا مياماتيا، ويعود السب  الرئيسي في الحاجة إلييا 

رى فإف نتيجة ما يسمى باإلنفجار المعموماتي مما أدى إلى الزيادة في اإلنتاج الفكري، ومف جية أخ

استعماؿ مثؿ ىذه التكنولوجيات والعمؿ بيا يؤدي إلى التحديث والتطوير مف الكفاءة المكتبية، وكذا 

 تخفيؼ األعباء والجيود عمى المستفيديف وكذا المكتبييف العامميف. 

 ":نموذجا"في ظل تكنولوجيا المعمومات الحديثة  الجزائرية المكتبات الجامعية 3.1

تأثرت المكتبات الجزائرية عمى غرار بقية المكتبات في العالـ بالمد التكنولوجي الذي فرض عمييا 

، إما اقتناء اختياريفمما جعميا بيف ضرورة التماشي مع المتغيرات العممية والتقنية التي يحمميما، 

ي عاجزة في معظـ بقاء عمى أنظمتيا التقميدية التي ىيا بإيجابياتيا وسمبياتيا، أو الالتكنولوج

                                                           
  020-020، ص. 0203التوزٌع، العرٌضً، جمال توفٌق. أنواع المكتبات الحدٌثة. عمان: األكادٌمٌون للنشر و  1
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الحاالت عمى مواجية االحتياجات المتزايدة والمتنوعة مف جان  المستفيديف، لذلؾ فقد كاف 

 لمتكنولوجيا أثر عمى المكتبات مف خالؿ:

مف خالؿ تيافت المكتبات أف التكنولوجيا أحدثت تحوالت جوىرية في بيئة المكتبات، وكاف ذلؾ _ 

 عمى أتمتة وظائفيا؛

وطنية الستخداـ التكنولوجيا في المكتبات، حيث أنيا أدركت  إستراتيجية إلتباعمحة _ الضرورة الم

 االنسجاـأف االستغالؿ الجيد لإلمكانيات وتحقيؽ األىداؼ ال يمكف الوصوؿ إلييما إال مف خالؿ 

والتنسيؽ فيما بينيا، وبالتالي فيي مطالبة بدراسة جميع جوان  إدخاؿ التكنولوجيا بشكؿ جماعي، 

 عمى أف تقـو العممية عمى أسس واضحة خالية مف الغموض واإلبياـ؛

التكنولوجيا الحديثة نتيجة لضعؼ  استيعا _ ال يمكف أف ننكر عجز المكتبات الجزائرية عف 

ال تتوفر عمى الموارد والقدرات البشرية المؤىمة، عمى اعتبار أف أكثر مف قدراتيا العممية، كونيا 

مف العامميف بالمكتبات ليست ليـ أية صمة بتخصص عمـو المكتبات والمعمومات، مما  12%

   .1يطرح صعوبة في تحقيؽ االستفادة الكاممة مف التجييزات والنظـ المستعممة

لعصر الحالي أصبح يتميز بتحقيؽ تطور كبير في مجاؿ مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف ا      

إيجابيات بناءة التكنولوجيا عامة وتأثيرىا في المكتبات الجامعية خاصة مف خالؿ ما تحققو مف 

تاحة الفرصة لممستفيد إلى الوصوؿ إلى كـ ىائؿ مف المعمومات في  تيدؼ إلى التطوير العممي وا 

 الوقت الذي يرغ  فيو ودوف أي تأخير. 

                                                           
1
 00بن السبتً، عبد المالك. تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات الجزائرٌة بٌن الرغبة والتغٌٌر. مرجع سابق.ص.   
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نستنتج أف إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات في المكتبات مكنيا مف التغم  عمى  وفي األخير          

كانت تقمؿ مف أدائيا وأىميتيا خاصة عائؽ الوقت، فيي بمثابة أداة  الكثير مف المشاكؿ التي

العصر وبنياف أساسو المعرفة والمعمومات في شتى المجاالت، حيث تحتؿ التكنولوجيات في الوقت 

الحاضر أىمية كبيرة لما ليا مف أثر في توفير خدمات معمومات أفضؿ، وترفع مف كفاءة أداء 

ف التكنولالمكت دعـ لرفع مستواىا وجيا الحديثة تمنح لممكتبات التقميدية بدوف شؾ القوة والبة، ىذا وا 

وزيادة مردودىا، وعميو ومف خالؿ ما سبؽ يمكف اعتبار تكنولوجيا المعمومات بمثابة القم  النابض 

    والعمود الفقري لمؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي. 
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 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية                       

حيث سنحاوؿ مف خبلؿ دراستنا  تعتبر الدراسة الميدانية أىـ مقومات البحث العممي          

لوالية غميزاف أف نسمط الضوء عمى المكتبات الجامعية بالمكتبة المركزية لممركز الجامعي الميدانية 

 التقميدية وعمى خدماتيا في ظؿ متطمبات تكنولوجيا المعمومات الحديثة.

 التعريف بمكان الدراسة الميدانيةالمبحث األول: 

 التعريف بالمؤسسة المركز الجامعي أحمد زبانة لوالية غميزان:  1.1

،  حيث كاف عبارة عف ممحقة تابعة لجامعة عبد 2004ي سنة تأسس المركز الجامعي بػ غميزاف ف

سمى المركز الجامعي أصبح يأخذ استقبلليتو و  2013في بداية  ، ثـتغانـالحميد بف باديس بمس

 ىي كالتالي : ىد و يضـ خمسة معاأحمد زبانة و 

  الحياة؛معيد العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة و  -

 اإلدارية؛معيد العمـو القانونية و  -

  اإلنسانية؛معيد العمـو االجتماعية و  -

  المغات؛معيد األدب و  -

 العمـو االقتصادية.معيد اإلدارة واألعماؿ و  -

 : التعريف بالمكتبة المركزية 1.1

 األسرةمعرفية تعمؿ عمى خدمة لممركز الجامعي دعامة عممية و تعد المكتبة المركزية        

بحوثيـ  إلعدادباحثيف، وذلؾ بتزويدىـ بمختمؼ المصادر الضرورية وطمبة و  أساتذة  الجامعية مف
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مركزية مف بناءا عمى ىذه المكانة أولى المركز الجامعي لغميزاف أىمية كبيرة لممكتبة الو  العممية

 التدريس والبحث العممي.، أجؿ دعـ عممية التعمـ

غميزاف حيث كانت تابعة إداريا لمممحقة الجامعية ل 2004افتتحت أبواب المكتبة المركزية في سنة 

يزاف إلى تـ ترقية ممحؽ جامعة غم 2009وفي سنة  لجامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ،

، حيث تـ نقؿ مبنى المكتبة المركزية إلى ىذا المركز الجديد الموجود بحي المركز الجامعي لغميزاف

 البرمادية غميزاف.

لمبنى الجديد الذي تـ بناءه خصيصا ليتناسب مع ما تـ نقؿ المكتبة مجدا إلى ا 2013وفي سنة 

 تقدمو ىذه المكتبة مف خدمات.

 المواصفات الداخمية لممكتبة المركزية:الموقع و  1.1.1

 متر مربع موزعة عمى ثبلثة طوابؽ : 4847.92تتربع المكتبة المركزية عمى مساحة قدرىا 

مركزية، مخزف يتمثؿ في بيو المكتبة المتر مربع  1260.35رضي: تقدر مساحتو * الطابؽ األ

المعالجة ، االقتناءضافة إلى مصمحة اإللي، بلمبحث البيبميوغرافي اآلقاعة لمرصيد الوثائقي، و 

 قاعة الجرد.الوثائقية و 

متر مربع يحتوي ىذا الطابؽ عمى مخزف الرصيد  1343.31* الطابؽ األوؿ: تقدر مساحتو 

ضافة إلى فضاء االنترنت الخاص بالطمبة مجيز لي، باإلالبيبميوغرافي اآلقي وقاعة البحث الوثائ

 حاسوب. 60ػب

 متر مربع يحتوي عمى قاعتاف لممطالعة. 1269.01* الطابؽ الثاني: تقدر مساحتو بػ 
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متر مربع، يحتوي ىذا الطابؽ عمى إدارة المكتبة  975.25* الطابؽ الثالث: تقدر مساحتو 

 .باألساتذةاالنترنت الخاص يات باإلضافة إلى فضاء لمبحث و ور المركزية وقاعة الد

 لمصالح داخل المكتبة المركزيةا 1.1.1

ة المركزية واالستعماؿ األمثؿ والعادؿ لمصادر المعمومات والخدمات ف لممكتبحسمف أجؿ السير ال

لح رئيسية عمميا، تسير المكتبة وفؽ ثبلث مصاالمقدمة وتبياف مياميا ومصالحيا وكيفية سيرىا و 

 متمثمة في:

 مصمحة التوجيو:* 

 المجبلت والمواد السمعية ، عشرات اآلالؼ مف الكتب :تقدـ المكتبة المركزية العديد مف الموارد

ؿ عمى إرشادات أو والحصو  كتشاؼ المكتبة المركزيةا فإذا أراد أي شخص ،وما إلى ذلؾ بصريةوال

في البحث الخاص عمى الفور  تقـو باإلرشاد المكتبة،ستقباؿ والمعمومات في بيو أجوبة مصمحة اال

  .كؿ سؤاؿإلى مصالح أخرى مف المكتبة التي لدييا الجواب عف أو توجيو 

 المعالجة الوثائقية:مصمحة االقتناء و * 

بتدءا مف اصبلحياتيا   الوثائقية حيث تعقد تمثؿ مصمحة االقتناء الحمقة األولى ضمف السمسمة

ىي عممية عممية إذ تعمؿ عمى تجميع المعمومات مف مختمؼ المصادر ار و تنظيـ عممية االختي

المتعمقة بأحدث اإلصدارات العممية ووضعيا في متناوؿ المجاف المختصة القتناء الوثائؽ التي 

المتمثمة في ثـ تأتي العممية الثانية ، التدريسيالجامعة في مجاؿ البحث العممي و  تخدـ احتياجات

ميما كاف نوعيا وتتحكـ في ىذا األخير عدة عوامؿ تـ تحديدىا في سياسة االقتناء اقتناء الوثائؽ 

 :وغرافييالبحث البيبم* مصمحة . المعتمدة في المكتبة الجامعية
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حثيف أو طمبة الدراسات با، طمبة، شرة لرواد المكتبة سواء أساتذةقدـ ىذه المصمحة الخدمات المبات

توجيييـ التوجيو السميـ نحو اعدة الرواد عمى انجاز أبحاثيـ و تتمثؿ ىذه الخدمة في مسالعميا، و 

لوجيا وذلؾ باستعماؿ التكنو   المصادر المختمفة الموجودة في مخازف المكتبة أو بالمكتبات األخرى

حيث تضع المكتبة تحت تصرؼ روادىا مجموعة بيا مف   االتصاؿالحديثة في مجاؿ اإلعبلـ و 

 .أجيزة الكمبيوتر

  مين بالمكتبة:المسج 1.1.1

 :يـ المئوية حسب كؿ فئة كما ىو مبيف في الجدوؿ والشكؿ التاليتعدد المسجميف بالمكتبة ونسب

 دد المسجميف بالمكتبةيوضح ع :11جدول رقم

 أصناف المسجمين العدد

 1LMDطمبة 3114

 2LMD طمبة 4808

 3LMD طمبة 1896

 1ماستر طمبة 692

 2طمبة ماستر 555

 الدكتوراه 23
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3114% 

4808% 

1896% 

692% 

555% 23% 

 عدد المسجلين المكتبة: 01الشكل رقم 

 lmd1طلبة 

 lmd2طلبة 

 lmd3طلبة 

 1طلبة ماستر 

 2طلبة ماستر 

 دكتوراه
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 المكتبة المركزية:بالموظفون  1.1.1

 دد الموظفين بالمكتبةع يمثل: 11رقم  جدول

 الوصلحت العدد الوىظفىى 

  01 هدير الوكتبت 01

مصمحة االقتناء و المعالجة  01 هلحق هي الدرجت األولى بالوكتباث الجاهعيت 02

 الوثائقية

 غرافيهصلحت البحث البيبليى 01 الجاهعيتهلحق هي الدرجت األولى بالوكتباث  03

 هصلحت التىجيه 01 هلحق هي الدرجت األولى بالوكتباث الجاهعيت 04

 قسن الجرد 01 هساعد بالوكتبت الجاهعيت 05

 فضاء اإلعارة 04 عىى تقني بالوكتبت الجاهعيت 06

 قسن الدورياث 01 عىى تقني بالوكتبت الجاهعيت 07

 اآللي اإلعالمقسن  01 اآللي اإلعالمههندس دولت في  08

 اآللي اإلعالمقسن  01 اآللي اإلعالمتقني ساهي في  09

 

 أوقات العمل: 1.1.1

الفترة  12.00 إلى 8.30مف الساعة  يـو الخميس، وذلؾ إلى األحدالمكتبة مفتوحة مف يـو 

 16:00إلى الساعة  13:00، أما الفترة المسائية مف الساعة الصباحية
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 مجاالت الدراسة: 1.1

يقصد بو المكاف الذي تمت فيو الدراسة الميدانية وىو المركز الجامعي أحمد زبانة  المجال المكاني:

 لوالية غميزاف.

حيث قمنا بالتردد  20/02/2017الدراسة مف  استغراقيا في ـالمدة التي ت ىوو  المجال الزماني:

الفترة تـ توزيع االستبياف عمى عينة الدراسة وفي ىذه  20/03/2017غاية عمى المكتبة إلى 

جراء المقابمة مع مسؤولة المكتبة.  وا 

الذيف يحتمؿ أف يكوف كؿ واحد منيـ مف بيف  األفرادالمجاؿ البشري ب نقصد المجال البشري:

واجتماعية وقد  إنسانيةالوحدات المختارة ضمف العينة المدروسة وىـ طمبة السنة األولى عمـو 

استمارة ولـ يكف ىناؾ نقص في عدد  80استمارة استبياف وقمنا باسترجاع  80لي وزعنا حوا

 االستمارات.

 أدوات جمع البيانات: 1.1

تعتبر عممية جمع البيانات أو المعمومات مف أىـ مراحؿ البحث خاصة في عمـ المكتبات 

قد اعتمادنا في طرؽ جمع البيانات حسب اختبلؼ الدراسة المراد انجازىا و والمعمومات وتختمؼ 

 بحثنا عمى أداتيف ىما: االستبياف والمقابمة.

موضوع معيف يتـ يعتمد عمى مجموعة مف األسئمة حوؿ ىو وسيمة لجمع البيانات االستبيان: 

ف بالبريد أو يجرى تسميميا باليد تمييدا لمحصوؿ عمى يوضعيا في استمارة ترسؿ لؤلشخاص المعني

 أجوبة األسئمة الواردة فييا.
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جوبيف، وذلؾ حيث تجنبنا المصطمحات الصعبة التي تستدعي بذؿ جيد فكري مف طرؼ المست

 .ـ حوؿ الموضوع بكؿ حريةوأفكارى ـتي وميوال بآرائيـفرصة ليدلوا  لفتح أماميـ

ألسئمة إلى قد قسمنا ا، سؤاؿ كؿ سؤاؿ يخدـ جانبا معينا مف الموضوع 16واالستبياف يتكوف مف 

 سب الترتيب التالي:ة حمف عدد مف األسئم محاور كؿ محور يتكوف

 سئمةأ 3المحور األوؿ: بيانات شخصية ويتضمف 

 أسئمة 7حور الثاني: الرصيد الوثائقي لممكتبات الجامعية ويتضمف الم

 أسئمة 6المحور الثالث: تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في المكتبة الجامعية ويتضمف 

ات الرئيسية لجمع المعمومات والبيانات في دراسة األفراد تعتبر المقابمة مف األدو المقابمة: 

والجماعات اإلنسانية، كما أنيا تعد مف أكثر وسائؿ جمع المعمومات شيوعا وفاعمية في الحصوؿ 

 .1عمى البيانات الضرورية ألي بحث، والمقابمة ليست بسيطة بؿ في مسألة فنية

 قصد جمع المعمومات مع مديرة المكتبة المركزية.وقد قمنا بإجراء مقاببلت حرة غير مقيدة بأسئمة 

 

 

 

 

 

                               
منقحة. الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، 4بوحوش، عمار، الذنيبات، محمد محمود. مناىج البحث العممي وطرؽ إعداد البحوث. ط.  1 

75،67ص.،   2007 
 
 



الدراسة الميدانية                                                               الفصل الثالث              

 

 
 97 

 المبحث الثاني: تحميل االستبيان والمقابمة

 تحميل االستبيان: 1-1

 بيانات شخصية :11المحور

 يمثؿ توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص: 11رقم  جدول

 

 الذكور اإلناث المجموع

 

 

 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 

 عمـو إنسانية 20 %25 24 %30 44 %55

 

 اجتماعيةعمـو  10 %1225 26 %3225 36 %45

 

 المجموع 30 %3725 50 %6225 80 %100
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 %3725حيث نستنتج أف نسبة الذكور ،وزيع عشوائي وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿلقد كاف الت      

، أما فيما يخص تخصص عمـو الذكوربلحظ إقباؿ اإلناث أكثر مف لذلؾ سن %62واإلناث 

 يوضحو الشكؿ التالي: مف طمبة السنة األولى فقط، وىذا ما %45 اجتماعيةوعمـو  %55إنسانية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

توزيع أفراد العينة حسب الجنس : 02الشكل رقم 
 والتخصص

 علوم إنسانية

 علوم إجتماعية
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  الرصيد الوثائقي لممكتبات الجامعية المحور الثاني:

 ستخداـ المكتبة الجامعيةعدؿ ايوضح م :11رقم  جدول
 إنسانية عمـو جتماعيةعمـو ا النسبة المئوية

 
 
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

5% 04 225% 02 225% 02 
 

 يوميا

 مرة واحدة في األسبوع 15 18275% 08 10% 23 28275%
 

 عدة مرات في األسبوع 19 23275% 19 23275% 38 4725%
 

 مرة واحدة في الشير 02 225% 02 225% 04 5%
 

 عدة مرات في الشير 03 3275% 02 225% 05 6225%
 

 أشير3مرة واحدة في  03 3275% 03 3275% 06 7.5%
 

 المجموع 44 55% 36 45% 80 100%

 

يتضح مف إجابات الطمبة أف ترددىـ إلى المكتبة يكوف أكثر مف مرة واحدة في األسبوع        

وىذا راجع إلى قانوف المكتبة الذي يفرض عمييـ يـو خاص باالستعارة واليـو الثاني مف نفس 

، وتأتي بالمرتبة %4725الكتب وىذا الجدوؿ أعبله يوضح ذلؾ بنسبة  الستعادةاألسبوع يخصص 

وىناؾ مف يجد المكتبة غير ، %28275خدمي المكتبة مرة واحدة في األسبوع بنسبة الثانية مست
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 %725الفئة بنسبة  حيث سجمت ىذه فيرجع ليا مرة واحدة في ثبلثة أشير،ستخدامو ميمة ال

وأخر  %6225 ػوىناؾ نسبة أخرى خاصة بتردد الطمبة عمى المكتبة عدة مرات في الشير وتقدر ب

 ػنسبة أتت شبو منعدمة وىي الخاصة بالفئة التي تستخدـ المكتبة مرة واحدة في األسبوع المقدرة ب

يوضحو الشكؿ  لكترونية كاالنترنت وىذا ماعتمادىـ عمى المصادر اإلإلى اربما ىذا راجع  5%

  التالي:

 
 

 

 

 

 

 

5% 

28,75% 

47,5% 

5% 

6.25% 7,5% 

 معدل إستخدام المكتبة الجامعية: 03الشكل رقم

 يوميا

 مرة واحدة في األسبوع

 عدة مرات في األسبوع

 مرة واحدة في الشهر

 عدة مرات في الشهر

 أشهر3مرة واحدة في 
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 يفصيد المكتبة الجامعية حسب حاجيات المستفيديوضح ر : 11رقم  جدول

 عمـو إنسانية عمـو إجتماعية المجموع
 

 
 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة 

 
 نعـ 17 %21225 11 %13275 27 %35

 
%65 53 

 
 ال 27 %33275 25 %31225

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 
 

وثائقي حيث ظيرت مف رصيد ليـ يتضح مف إجابة الطمبة أف المكتبة الجامعية ال توفر       

بنعـ ربما لعدـ توفر المراجع التي تساعدىـ في  المطمبة الذيف أجابو  %35النتائج التالية بنسبة 

والتي بنسبة مرتفعة والذيف أجابوا ببل  %65البحوث العممية أو لنقص الرصيد الوثائقي، في حيف 

الوثائقي وذلؾ راجع ربما لنقص بتت أف المكتبة لـ تحقؽ ىدفيا في توفير الكـ الكافي مف الرصيد أث

 خصصة وىذا ما يوضحو الشكؿ التالي:الميزانية الم

 

 

 



الدراسة الميدانية                                                               الفصل الثالث              

 

 
 102 

 
 

 لصعوبات التي تواجو المكتبة الجامعيةيوضح ا :10رقم جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 
 التكرار نسبةال التكرار النسبة التكرار النسبة 

 
 الرصيد الوثائقينقص  21 %26225 21 %26225 42 %5225

 
 استخداـعدـ التمكف  19 %23275 12 %15 31 %38275

 تكنولوجيا المعمومات
 سوء المعاممة 4 %5 03 %3275 07 %8275

 
 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100

 
 

35% 

65% 

رصيد المكتبة الجامعية حسب حاجيات : 04الشكل رقم 
 المستفيدين

 نعم

 ال
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ىناؾ بعض العوامؿ التي تقؼ كعائؽ أماـ الطمبة، ومف خبلؿ إجاباتيـ فقد أجمع معظميـ       

كما  %52.5الرصيد الوثائقي يولد صعوبات عديدة بالنسبة ليـ وسجؿ ذلؾ بنسبةى أف نقص عم

كتساب الوقت والجيد، يـ يؤدي إلى اىو معروؼ لدى العديد مف المكتبات أف التكنولوجيا أمر م

ضؼ إلى ذلؾ التطور المعموماتي الحاصؿ، نظرا ألىميتيا البالغة في العصر الحالي فيعد عدـ 

 ػـ لممعمومة حيث قدرت بكتسابيثؿ ىذه التكنولوجيات عائقا أماـ استخداـ ما الطمبة مفإمكانية 

طمبة إذ أنيا تمعب دورا ىاما لدى ذلؾ سوء المعاممة يعد سببا أخر لمضافة إلى باإل 38.75%

 وىذا ما %8.75عف مواصمة البحث العممي  وتقدر نسبتيا ب نفسية الطالب  وىذا ما يردده 

 :يوضحو الشكؿ التالي

 
 

 

 

52,5% 38,75% 

8,75% 

 الصعوبات التي تواجه المكتبة الجامعية: 05الشكل رقم 

 نقص الرصيد الوثائقي

عدم التمكن من إستخدام تكنولوجيا 
 المعلومات

 سوء المعاملة
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 لييا المستفيديفنواع المكتبات التي يرتاد إيوضح أ :10رقم  جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 المكتبات الجامعية  27 %33275 29 %36225 56 %70
 المركزية

 مكتبات الكميات 4 %5 03 %3275 07 %8275
 

 مكتبات المعاىد 13 %16225 04 %05 17 %21225
 واألقساـ

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 
 

أكبر عدد ممكف مف المستفيديف  الستقباؿتسعى المكتبة مف أجؿ تطوير وتحصيؿ خدماتيا       

ة المركزية وىي في ظروؼ حسنة ومبلئمة ويتضح ذلؾ مف خبلؿ نسبة تردد الطمبة عمى المكتب

وذلؾ لمحصوؿ عمى مراجع تساعدىـ في البحوث العممية، أما نسبة  %70قدرت بػأعمى نسبة 

عمى  اعتمادىـوىذا راجع ربما إلى عدـ  %2122ت المعاىد واألقساـ فقدرت بػ التردد عمى مكتبا

لمكتبات الكميات  %8275 ػفي ىذا النوع مف المكتبات، أما نسبة القميمة جدا قدرت بمصادر أخرى 

ترنت ـ الحس والوعي بأىمية ىذه المكتبة في التعميـ والرقي أو العتمادىـ عمى االنوىذا راجع لعد

 وىذا ما يمثمو الشكؿ التالي:
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 التي يطمبيا المستفيدوف مف المكتبة الجامعية لخدماتيوضح ا :10رقم  جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 اإلعارة 28 %35 29 %36225 57 %71225
 

 خدمات المرجعية 04 %5 03 %3275 07 %8275
 

 خدمة التصوير والنسخ 03 %3275 00 %00 03 %3275
 

 اإلحاطة الجارية 00 %00 00 %00 00 %00
 

 االنترنت 09 %11225 04 %05 13 %16225
 

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100

70% 

8,75% 

21,25% 

أنواع المكتبات التي يترداد عليها : 06الشكل رقم 
 المستفيدين

 المكتبة الجامعية المركزية

 مكتبات الكليات

 مكتبات المعاهد واألقسام



الدراسة الميدانية                                                               الفصل الثالث              

 

 
 106 

ييا مف طمبة وباحثيف المكتبة دائما مف خبلؿ مصالحيا المختمفة إلى تمبية مستفيد تسعى        

وأساتذة مف خبلؿ توفره مف خدمات مكتبية وىذا ما يتضح في الجدوؿ أعبله أف الطمبة يترددوف 

ألنيا أىـ خدمة وأشيرىا في المكتبة، وتأتي  %71225عمى المكتبة لطمب خدمة اإلعارة بنسبة 

البحوث والمحاضرات خاصة كوف االنترنت ضرورية في إعداد  %16225خدمة االنترنت بنسبة 

وذلؾ راجع إلجابة أخصائي المكتبات عمى  %8275في أوقات الفراغ، وتمثؿ الخدمة المرجعية 

، أما خدمة اإلحاطة  %3275 ػخ باستفسارات وأسئمة الطمبة وقدرت نسبة خدمة التصوير والنس

  لعدـ االىتماـ بيذه الخدمة وىذا ما يمثمو الشكؿ التالي. %00الجارية فجاءت نسبتيا 

 
 

 

 

 

71,25% 

8,75% 

3.75% 
16.25% 

خدمات التي يطلبها المستفيدون من : 07الشكل رقم 
 المكتبة الجامعية

 االعارة

 خدمة المرجعية

 خدمة التصوير والنسخ

 االحطة الجارية

 االنترنت

 األنترنت
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 خدمات المقدمة مف طرؼ أخصائي المكتباتيوضح ال :19رقم  جدول

 

 عمـو إنسانية عمـو إجتماعية المجموع
 

 
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

%30 24 %11225 09 %18275 15 
 

 جيدة

%60 48 %30 24 %30 24 
 

 متوسطة

%10 08 %3275 03 %6225 05 
 

 ضعيفة

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 
 
مف طرؼ أخصائي يمثؿ الجدوؿ أعبله مدى رضا المستفيديف عف الخدمات المقدمة        

معظـ الطمبة أجمعوا عمى أف ىذه الخدمات ىي متوسطة المكتبات، فمف خبلؿ إجاباتيـ نبلحظ أف 

المكتبية المقدمة جيدة باعتبارىا ، أما الطمبة الذيف يجدوف الخدمة %60نوعا ما حيث تقدر بنسبة 

وأخر نسبة سجمت  %30ليـ لممعمومة المطموبة فكانت نسبتيـ تعمؿ عمى تسييؿ وتسيير وصو 

دمات ال تمبي احتياجاتيـ واعتبروىا شبو منعدمة وىذا أف ىذه الخ اوىي مجموعة الطمبة الذيف رأو 

إلى عدـ اىتماـ أخصائي المكتبات بتمبية احتياجاتيـ المعموماتية المطموبة، حيث  إرجاعويمكف 

 و الشكؿ التالي:يوضح وىذا ما اإلجماليةمف النسبة  %10 ػسجمت ب
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30% 

60% 

10% 

الخدمات المقدمة من طرف أخصائي : 08الشكل رقم 
 المكتبات

 جيدة

 متوسطة

 ضعيفة
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 المكتبة الجامعية استخداـليدؼ مف ا يوضح :11رقم جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 التكرار

%4225 34 %26225 21 %16225 13 
 

 البحث في المواد
 المتعمقة بالمقررات

 الدراسية
 لقاء ومناقشة الزمبلء 07 %8275 01 %01225 08 %10

 
 تحضير لمممتقى 03 %3275 00 %00 03 %3275

 
 إعداد بحث لمتخرج 15 %18275 12 %15 27 %33275

 
 اإلطبلع والثقافة 06 %725 02 %225 08 %10

 
 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100

 
 

ليو كؿ باحث لما تحتويو مف رصيد وثائقي ىاـ يخدـ تعد المكتبة المقر الذي يمجأ إ         

الجميع دوف استثناء، حيث يختمؼ ىدؼ استخداـ المكتبة باختبلؼ وجيات نظر المستفيديف، 

الدراسية التي تفرض عمييـ،  بالمقرراتبغرض البحث عف المواد المتعمقة فمنيـ مف يتردد عمييا 

ناؾ وجيات نظر أخرى لمعديد مف المستخدميف وى ،%4225حيث تسجؿ أكبر نسبة ليذه الفئة أي 

أو الباحثيف المتردديف عمى المكتبة الجامعية، فيناؾ مف يستخدميا بيدؼ إعداد بحث لمتخرج حيث 
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ومف جية أخرى نرى البعض ييدؼ إلى اإلطبلع والثقافة ويجد أف  %33275 ػتقدر نسبتيـ ب

أما النسبة  %10فقد كانت نسبة ىؤالء ىي المكتبة تحقؽ لو ىذا اليدؼ وحسب االستمارة الموزعة 

ألجؿ لقاء ومناقشة الزمبلء  فيي تعود إلى مف يستخدـ المكتبة فقط %10تحتوي التي المتبقية 

 :وىذا ما يوضحو الشكؿ التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

42,5% 

10% 

3.75% 

33,75% 

10% 

 الهدف من إستخدام المكتبة الجامعية: 09الشكل رقم 

البحث في المواد المتعلقة بالمقرارات 
 الدراسية

 لقاء ومناقشة الزمالء

 تحضير للملتقى

 إعداد بحث للتخرج

 اإلطالع والثقافة
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 تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية المحور الثالث :

 التكنولوجية المعتمدة في المكتبة الجامعيةلوسائؿ يوضح ا: 11رقم جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 النسبة
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 حواسيب 33 %41225 32 %40 65 %81225
 

 طابعات 05 %6225 02 %225 07 %8275
 

 أجيزة سكانير 00 %00 00 %00 00 %00
 

 مواد سمعية بصرية 03 %3275 00 %00 03 %3275
 

 أقراص مميزرة 03 %3275 01 %1225 04 %05
 

 ميكروفيمـ 00 %00 00 %00 00 %00
 

 مكتبة الكترونية 00 %00 00 %00 00 %00
 

 وسائط متعددة 00 %00 01 %1225 01 %1225
 

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
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حياتنا اليومية أمر ضروري وحتمي فيذه الوسائؿ عتبر استخداـ الوسائؿ التكنولوجية في ي          

المكتبات الجامعية ىي األخرى وجب عمييا استخداـ ، فوأشغالنادخمت دينامكية أكثر عمى حياتنا أ

يوضحو الجدوؿ حيث نبلحظ أف  نشطتيا وىذا ماالوسائؿ واالعتماد عمييا في كؿ أ مثؿ ىذه

وىذا يعود إلى  %81.25واسيب، وذلؾ بنسبة الوسيمة األكثر استخداما مف طرؼ الطمبة ىي الح

لغرض البحث عف الرصيد الوثائقي داخؿ  الستخداموالواسع ليذه الوسيمة في المكتبات االنتشار 

وذلؾ لمدى استخداميا في الطباعة   %8.75المرتبة الثانية الطابعات بنسبة  المكتبة، وتأتي في

لكنو لـ يحسف مف مستوى الخدمات المكتبية التي % 5 المميزرة بنسبة واألقراصونسخ الوثائؽ، 

نما ىوتوفرىا المكتبة ألنو ليس مرتبط بالوسائؿ التكن مرتبط بكيفية  ولوجية األخرى المتوفرة وا 

خير تأتي المواد السمعية البصرية لوظائؼ والمياـ واألنشطة، وفي األاالستفادة منيا في مختمؼ ا

وىي نسبة قميمة وذلؾ لعدـ اعتماد الطمبة عمى  % 1.25بة والوسائط المتعددة بنس % 3.75بنسبة 

ربما ألنيا غير  %00لسكانير والميكروفيمـ فأتت بنسبة مثؿ ىذه الوسائؿ أما فيما يخص أجيزة ا

لمكتبة تتوافر ىذه المكتبات عمى ا متوفرة في المكتبة أو لعدـ استخداميا مف طرؼ الطمبة، حيث ال

إلى عدـ جاىزيتيا لذلؾ بعد وعدـ توفر الظروؼ المبلئمة ا راجع وىذ % 00لكترونية بنسبة اإل

 لمجميور والشكؿ التالي يوضح ذلؾ: إلتاحتيا
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81% 

9% 

4% 
5% 

1% 

الوسائل التكنولوجية المعتمدة في المكتبة : 10الشكل رقم 
 الجامعية

 حواسيب

 طابعات

 أجهزة سكانير

 مواد سمعية بصرية

 أقراص مليزرة

 ميكروفيلم

 مكتبة الكترونية

 وسائط متعددة



الدراسة الميدانية                                                               الفصل الثالث              

 

 
 114 

 صادر المعمومات اإللكترونية المتوفرة في المكتبة الجامعيةيوضح م: 11رقم جدول

 

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 التكرار

 االنترنت 28 %35 27 75, %33 55 75, %68
 

 مكتبة رقمية 00 %00 00 %00 00 %00
 

 كتب إلكترونية 06 7 ,%7 04 %05 10 %12,5
 

 دوريات إلكترونية 00 %00 00 %00 00 %00
 

 موقع الويب 10 %12,5 05 25, %6 15 %18,75
 

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 
 

أجمع أغمب الطمبة عمى مدى مساىمة مختمؼ الوسائؿ التكنولوجية المستعممة في المكتبة      

 68.75ػالجامعية لتسييؿ الوصوؿ إلى المعمومة وىذا ما يبينو الجدوؿ حيث قدرت نسبة االنترنت ب

د ممكف، أما تسيؿ عمى الباحثيف أو الطمبة الوصوؿ إلى المعمومة في أقؿ وقت وجي التي%

أيضا تسيؿ الحصوؿ عمى المراجع بطريقة سيمة، أما  %12.5 ػبالنسبة لمكتب اإللكترونية تقدر ب

عمى مدى دورىا في تسييؿ الحصوؿ عمى % 57.81ػفيما يخص موقع الويب تقدر النسبة ب
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تعريؼ برصيد المكتبة أو بخدماتيا، وقد أتت نسبة المكتبة الرقمية المعمومات مف خبلؿ ال

  ، وىذا ما يوضحو الشكؿ التالي:وذلؾ لعدـ توفرىا في المكتبة % 00 لكترونية بنسبةوالدوريات اإل

 

 

 المكتبة الجامعية عمى موقع ويب توفرأفراد العينة حسب  وزيعيوضح ت :11رقم جدول

 عمـو إنسانية عمـو إجتماعية المجموع
 

 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 التكرار

 نعـ 29 %36225 8 %10 37 %53275
 

 ال 15 %18.75 28 %35 43 %46225
 

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 

68,75% 

12,5% 

18,75% 

مصادر المعلومات اإللكترونية المتوفرة في : 11الشكل رقم 
 المكتبة الجامعية

 األنترنت

 مكتبة رقمية

 كتب الكترونية

 دوريات الكترونية

 موقع الويب
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 في الجدوؿ أف مفردات العينة يجمعوف عمى أف المكتبة ال نبلحظ مف خبلؿ النتائج المبنية    

ألنيـ يعتبروف توفره ال يقدـ شيئا لمبحث %  53.75تتوفر عمى موقع ويب، وىذا ما أكدتو نسبة 

العممي وىذا راجع ربما لكونيـ يفضموف البحث بالطرؽ التقميدية أو لعدـ ترددىـ عمى موقع الويب، 

نجاز وألف توفره في تأكد توفره ألنو في صدد اإل%  46.25وفي حيف أخر نبلحظ أف نسبة 

خدماتيا والشكؿ التالي  ة واالستفادة مفعمى الرصيد المكتب اإلطبلعالمكتبة يمكف الطمبة مف 

 يوضح ذلؾ:

 
 

 

 

 

 

46.25% 

53,75% 

 توفر المكتبة الجامعية على موقع ويب: 12الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 أثير تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبيةيوضح ت :11رقم جدول

 

 عمـو إنسانية عمـو إجتماعية المجموع
 

 
 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 نعـ 38   %4725 31 %38275 69 %86225
 

 ال 06 %725 05 %6225 11 %13275
 

 المجموع 44 %55 36 %45 80 %100
 
 

يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف الوسائؿ التكنولوجية ليا تأثير عمى الخدمات المكتبية،      

مف خبلؿ سيولة وسرعة الحصوؿ عمى المعمومات ونسبة قميمة % 86.25وذلؾ واضح بنسبة 

وذلؾ راجع العتمادىـ عمى الخدمات المكتبية بالطريقة % 13.75 ػلمطمبة الذيف أجابوا ببل وقدرت ب

 التقميدية، وىذا ما نجده موضح في الشكؿ التالي.
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 تكنولوجيا المعمومات استخداـأىمية  يوضح: 11رقم جدول

 عمـو إنسانية اجتماعيةعمـو  المجموع
 

 
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 

 التكرار

 توفير الوقت والجيد 31 %38275 23 %28275 54 %6725
 

 تحسيف سير العمؿ 10 %1225 04 %05 14 %1725
 

تخفيؼ التعب عمى  03 %3275 09 %11225 12 %15
 المكتبي

 المجموع 44 %55 36 %45 36 %100
 
 

86,25% 

13,75% 

تأثير تكنولوجيا المعلومات على الخدمات : 13 رقم الشكل

 المكتبية

 نعم

 ال
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 اعتقاد الطمبة أف استخداـمف خبلؿ الجدوؿ يتبيف لنا أف النسبة األكبر تعود إلى           

والسبب يرجع إلى الحصوؿ  % 67.5تكنولوجيا المعمومات يؤدي إلى توفير الوقت والجيد بنسبة 

فيي خاصة في تحسيف سير العمؿ ألداء  % 17.5أما نسبة  ،ومة بسرعة وسيولةمعمى المع

تؤدي إلى تخفيؼ التعب عمى  %15الخدمة المكتبية والمياـ في أقؿ وقت ممكف، في حيف نسبة 

 يوضحو الشكؿ التالي: استخداـ تكنولوجيا المعمومات وىذا ماالمكتبي ب

 

 

مدى رضا المستفيد عن الخدمات المكتبية في ظل تكنولوجيا  :10تحميل السؤال رقم

 :المعمومات

مف خبلؿ إجابات الطمبة نستنتج أنيـ يعتبروف أف تكنولوجيا المعمومات ىي الوسيمة           

نت يا بسرعة كبيرة بسبب اعتمادىا عمى مة وفي إتاحتيا لطمباج المعمو المعتمد عمييا في تسيير وا 

التصوير واالستنساخ لتقديـ أحسف الخدمات، وبيذا  آالتاألجيزة كالحواسيب واألقراص الميزية، 

67,5% 

17,5% 

15% 

 أهمية إستخدام تكنولوجيا المعلومات: 14الشكل رقم 

 توفير الوقت والجهد

 تحسين سير العمل

 تخفيف التعب على المكتبي
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تكسب المكتبة رضا المستفيديف في تمبية احتياجاتيـ المعرفية، وىذا ما يفضمو بعض الطمبة 

تي تعتمد في خدماتيا عمى التكنولوجيا بسب توفير الوقت والجيد في الالمتردديف عمى المكتبات 

الحصوؿ عمى المعمومة المطموبة، فالمكتبة حسب رأييـ بدوف تطبيقات تكنولوجية حديثة، ومتطورة 

ال تمبي الحاجيات في الوقت المطموب، وىذا بالنسبة لمطمبة الذيف يؤدوف ضرورة توفير تكنولوجيا 

، أما بالنسبة لمفئة األخرى فيي ال تجد ىذا االستخداـ ضروري ت الجامعيةالمعمومات بالمكتبا

فالخدمات المكتبية استمرت ونجحت في تقديميا  اآللية واألجيزةباعتبار االستغناء عف الوسائؿ 

 .رصيدىا الوثائقي حتى قبؿ ظيور المتطمبات التكنولوجية إثراءليستفيد منيا المستفيد في 

ـ حوؿ الطمبة يفضؿ الوصوؿ إلى المعمومة بجيد وعناء، فكمما كانت مطالعتيألف ىناؾ نوع مف 

أكثر كمما كانت استجابتيـ واكتسابيـ لثقافة أكثر، وبيذا تبقى  الموضوع المدروس والبحث فيو

الخدمة المكتبية التقميدية أفضؿ وأنجح الخدمات ميما تطورت، وما يميزىا ىو قيمة تمؾ المعمومات 

سة كبل طرفيف يمكف القوؿ أنو ال يمكف االستغناء عف التقميدي ميما تطورت ومف خبلؿ درا

إلى  باإلضافةوالركيزة التي ترتكز عمييا جميع المكتبات،  األساسالتكنولوجيات حيث يبقى ىو 

مواكبة العصر أمر في غاية األىمية وعميو يجب استخداـ تكنولوجيا المعمومات في تطوير الخدمة 

السابقة، لتسيؿ عممية اقتناء  دوف القضاء أو التخمي عف الخدمات التقميديةالمكتبية ولكف 

المعمومات مف طرؼ المستفيديف، وبيذا يكوف التطور المعموماتي يكمؿ الخدمة التقميدية ويحافظ 

  عمى قيمتيا ومصداقيتيا.
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 عرض وتحميل المقابمة 1.1

معي بوالية غميزاف " أحمد زبانة " يـو الخميس تمت المقابمة مع مديرة المكتبة المركزية بالمركز الجا

  2017مارس  09

 ػ ما ىي نوعية الخدمات التي تقدمونيا لممستفيديف ؟ 01س

ػ تتمثؿ الخدمات المكتبية التي تقدميا المكتبة المركزية لممستفيديف في عدة خدمات أىميا 01ج 

المستفيد مف إعارتو لمكتب التي  خدمة اإلعارة ألنيا أىـ خدمة يتعامؿ بيا أخصائي المكتبات مع

تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لدى المستفيد في الحصوؿ عمى مصادر المعمومات، وذلؾ وفؽ نظاـ 

 محدد تفرضو المكتبة كما ىناؾ خدمة التكشيؼ واالستخبلص.

وىناؾ خدمات أخرى منيا التصنيؼ والفيرسة مف أجؿ إتاحتيا لممستفيد وذلؾ بطريقة سيمة 

ألقؿ وقت ممكف، كما ىناؾ أيضا خدمات تعتمد عمييا المكتبة في إثراء رصيدىا ومبلئمة وفي 

الوثائقي كخدمة الترجمة التي تسيؿ عمى المستفيد الوصوؿ إلى المعمومة التي يريدىا، وخدمة 

التصوير واالستنساخ باإلضافة إلى خدمة االنترنت التي أصبحت ضرورية بالمكتبات الجامعية، 

جودىا في تخصيص قاعة مجيزة بحواسيب مرتبطة بشبكة االنترنت تسمى ب" حيث تكمف أىمية و 

فضاء االنترنت"، أيضا يقـو أخصائي المكتبات عمى مساعدة الطمبة في عممية البحث الببميوغرافي 

وىو ما يعرؼ بخدمة اإلرشاد والتوجيو إليصالو لممعمومة المطموبة ومعرفة كيفية البحث عف 

 المراجع.

 التصنيؼ المعتمد في مكتبتكـ الجامعية ؟ػ ما ىو  02س

 ػ التصنيؼ المعتمد بالمكتبة المركزية ىو تصنيؼ ديوي العشري.02ج 
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تعتمد أغمبية المكتبات الجامعية بما فييا المكتبة المركزية بالمركز الجامعي لوالية غميزاف في 

قدـ أنظمة التصانيؼ تصنيؼ رصيدىا الوثائقي عمى تصنيؼ ديوي العشري، وذلؾ باعتباره أوسع وأ

المستعممة إلى حد اآلف، مما يسيؿ عمؿ المكتبي وتنظيـ الكتب وغيرىا مف المواد المكتبية في 

تتبع منطقي مف حيث الموضوع، الشكؿ الذي يحدد مكاف تواجدىا، فاستخداميا الدائـ مف طرؼ 

 المكتبات راجع إلى بساطتو وسيولة تطبيقو.

 ة حاجيات المستفيديف مف ناحية الرصيد الوثائقي ؟ػ ىؿ تمبي المكتبة الجامعي 03س

( بالمكتبة المركزية يمبي حاجيات المستفيديف 65622بالنسبة لمرصيد الوثائقي المقدر ب)  -03ج

بصفة جيدة وذلؾ حسب التخصصات الموجودة بالمركز الجامعي إال أف الرصيد يبقى ناقصا مف 

 ( 11088حيث العدد اليائؿ لمطمبة الذي يتعدى )

تسعى المكتبات الجامعية إلى تمبية حاجيات المستفيديف مف ناحية الرصيد الوثائقي، فيو ىدؼ 

أساسي إلرضاء المستفيد مما ينتج عنو تحسيف وتطوير معارفيـ وثقافاتيـ، وعميو فإف المكتبة قادرة 

الباحث  عمى تمبية احتياجات المستفيديف بالنسبة لبعض التخصصات فقط، وذلؾ ألف المستفيد أو

غالبا ما يجد ىناؾ نقص في الرصيد المعرفي الموجود بالمكتبة، باعتبار ىذه األخيرة ال تستطيع 

ف كانت ناجحة في إثراء رصيدىا المعرفي  تمبية احتياجات ورغبات جميع المتردديف عمييا، وا 

ا ربما يرجع العممي فإنيا ال تتوقؼ عمى إتاحة أكبر عدد ممكف مف النسخ ووضعيا لمتناولييا، وىذ

إلى أسباب عديدة مف بينيا، العدد اليائؿ لمطمبة المسجميف باإلضافة إلى األساتذة والباحثيف، فينا 

المكتبة تمقى صعوبة في تمبية حاجيات كؿ ىؤالء المستفيديف في نفس الوقت، باإلضافة إلى مشكؿ 

ئقا أماـ تمبية احتياجات الميزانية الذي يجب أف تتقيد بو مسؤولة المكتبة، فيو اآلخر يشكؿ عا
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المستفيديف، ومف أجؿ توفير ما يحتاجو الباحث ال بد عمى المكتبة احتراـ مبدأ األرصدة وتوفر 

الرصيد الكافي الذي يخدمو، وفي ىذا الصدد فإف عممية االقتناء تمعب دورا ىاما في إرضاء 

التخصصات، أي أنو ال يجب  المستفيد وتمبية رغباتو واىتماماتو المعرفية باإلضافة إلى احتراـ

ىماؿ التخصصات األخرى، مما يدفعنا إلى القوؿ أف الرصيد الوثائقي  االىتماـ بتخصص معيف وا 

نما بنوعية المصادر ومدى أىميتيا واستغبلليا مف طرؼ المستفيديف.  ال يجب أف يقاس بالكـ وا 

رة تدفعؾ الستخداـ ػ ما ىي أىـ المشاكؿ التي تواجيؾ في المكتبة ؟ وىؿ ىذه األخي 04س

 تكنولوجيا المعمومات في تطوير الخدمات المكتبية ؟

ػ مف بيف المشاكؿ التي تعيؽ السير الحسف لممكتبة ىي نقص تعداد العامميف المتخصصيف  04ج

في المجاؿ، أما بالنسبة لتكنولوجيا المعمومات فإنيا مف دوف شؾ تعمؿ عمى تطوير وتحسيف 

 ياميا.العممية المكتبية وتحسيف م

تواجينا في المكتبات بعض المشاكؿ منيا نقص في المراجع بسبب قمة الميزانية واعتبروىا مشكمة 

حقيقية التي تعرقؿ السير الحسف لممكتبة وأيضا بسبب الكـ والمستمر لعدد الطمبة، مما يدفع ىذه 

لذي طغت األخيرة تدفع مسؤوؿ المكتبة إلى تحسيف نوعية خدماتيا خاصة في عصرىا الحالي ا

عميو التكنولوجية الحديثة مف أجؿ إرضاء المستفيد وتمبية طمباتو طمباتو في أحسف الظروؼ وبشكؿ 

جيد وسريع، ىذا ما يجعمنا إلى تطوير الخدمات المكتبية في ظؿ تكنولوجيا المعمومات، فتطبيؽ 

 مثؿ ىذه التكنولوجيات يوفر لمباحثيف حرية أكثر في البحث عف المعمومات.

فاستخداـ الحواسيب مثبل في المكتبات الجامعية يؤدي إلى اإلحاطة بأكبر حجـ مف األعماؿ 

المكتبية، الشيء الذي يؤدي إلى تحسيف الخدمات التي تقدميا إلى مجموع المستفيديف، فالمستفيد 
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الذي يتقدـ إلى المكتبة بحثا عف موضوع معيف باستطاعتو الحصوؿ بسرعة عمى األوعية البلزمة، 

فيجد أخصائي المكتبات أنو مف الضروري التطوير مف الخدمات المكتبية في ظؿ تكنولوجيا 

 المعمومات لتحسيف الخدمات المكتبية.

 ػ ىؿ تعدوف برامج تكوينية بالنسبة لمقراء وتدريبيـ عمى حسف استخداـ الوسائؿ التكنولوجية؟ 05س

 PMB – logiciel – Sengeb 

تكوينية بالنسبة لمقراء تكوف عف طريؽ إعدادىـ لمتعرؼ بالمحرؾ البحث ػ نعـ نقـو ببرامج 05ج 

ويتمثؿ التكويف  Sengeb Réseau وطريقة البحث وطريقة البحث الببميوغرافي لقاعدة المعطيات

( لمحصوؿ عمى الوعاء recherch approfondicفي التعريؼ بطريقة البحث اآللي المعمقة )

 فات.الفكري عف طريؽ استخداـ الواص

تقـو المكتبة عمى تدريب الطمبة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات كيفية حسف استخداميا وتشغيؿ 

وتشغيؿ ىذه الوسائؿ كالحواسيب التي تساعدىـ في الوصوؿ إلى المعمومات فيتعمموف كيفية 

اعد التعامؿ مع التكنولوجيات وتوسيع معارفيـ العامة، اختصار الوقت والجيد، ألف التكويف يس

عمى تأىيميـ وتكوينيـ وفؽ المستجدات والمتطمبات مف أجؿ االستخداـ الجيد ويدؿ ىذا التكويف 

عمى أف المكتبة الجامعية لوالية غميزاف مؤشر مشجع عمى اىتماـ المكتبة بتنمية القدرات لدى 

المكتبات، الطمبة عمى التطورات التكنولوجية الحاصمة بيدؼ تنمية الميارات األساسية لمتعامؿ مع 

واكتساب المستفيديف الحالييف والمحتمميف القدرة عمى تحقيؽ اإلفادة الفعالة مف مصادر المعمومات 

 واالستفادة مف الخدمات المكتبية والمعموماتية. 

 ػ ىؿ اعتمدتـ األتمتة في مكتبتكـ الجامعية ؟ 06س
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 ػ ال 06ج 

خدماتيا لممستفيديف، وىذا راجع أساسا لـ تعمد المكتبة عمى األتمتة في تسيير مصالحيا وتقديـ 

حسب رأييـ إما إلى تأخر مشروع األتمتة في المكتبات أو إلى نقص الكفاءات البشرية المتخصصة 

 وارتفاع التسيير اآللي لممكتبات وىذه في الحقيقة كميا مبررات ضعيفة.

 ػ ىؿ شرعتـ في عممية رقمنة األرصدة الوثائقية بمكتبتكـ الجامعية ؟ 7س

 ػ ال 07 ج

لـ يشرعوا في عممية رقمنة األرصدة الوثائقية بالمكتبة الجامعية، وذلؾ لعدـ توفر اإلمكانيات  

البلزمة مف حيث عدـ وجود أجيزة خاصة بعممية الرقمنة وعدة أسباب أخرى لعدـ توفرىا عمى 

 الميزانية واليد المؤىمة في ىذا المجاؿ.

 متطورة ؟ وما ىي التكنولوجيات التي تستعممونيا ؟ػ ىؿ تحتوي المكتبة عمى تكنولوجيا  08س

 Sengeb ػ نعـ ىناؾ بعض التكنولوجيات المتطورة التي تعتمد عمييا المكتبة، مثؿ: 08ج

réseau  باإلضافة إلى البوابة الوطنية لئلشعار باألطروحات ،PNST  والبوابة الوطنية لمتوثيؽ

 لطمبة الماستر واألساتذة.  SNDLعف بعد 

المكتبات الجامعية عمى التكنولوجيات المتطورة التي جاءت تواكب العصر الحالي ما أصبح  تعتمد

أو  SNDLيسمى عصر المعمومات التكنولوجية، فيي تسمح بتطوير الرصيد الوثائقي منيا 

Sengeb réseau  فيذه الوسائؿ تساىـ في وصوؿ المعمومات إلى مستفيدييا في الوقت المناسب

 الطرفيف أي الباحث وأخصائي المعمومات.وبأقؿ جيد لكبل 

  ػ  ىؿ لديكـ موقع الكتروني ؟ 09س
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 ػ بالنسبة لمموقع ىو في صدد اإلنجاز. 09ج

يعود عدـ التوفر عمى موقع الويب مف خبلؿ عدـ جاىزية المكتبة وعدـ توفر الغمكانيات الآلزمة 

الذيف اعتدوا عمى العمؿ بالشكؿ  أو نقص الكفاءات لدى القائميف عمييا، وىذا يرجع إلى المسؤوليف

التقميدي، فالتكنولوجيات أمر مستحدث بالنسبة ليـ، ما جعميـ يواجيوف صعوبات في التعامؿ معيا 

وبالتالي فالموقع بصدد اإلنجاز حتى ىذا الوقت الحالي فكروا في إنجازه لكنو لـ يكتمؿ بعد، ألف 

 ي لمتعريؼ برصيدىا الوثائقي وبخدماتيا.اعتماد المكتبة الجامعية عمى موقع الويب أمر ضرور 

 ػ ىؿ أنتـ بصدد إنشاء مكتبة رقمية ؟ 10س

 ػ ال، نحف لـ نفكر بعد في إنشاء مكتبة رقمية.10ج 

في الوقت الحالي والذي تعيشو المكتبة فإف أمور الرقمنة والتفكير بمثؿ ىذا المشروع فإنيا بعيدة 

جيو المكتبة مف عراقيؿ وصعوبات تقؼ عائقا أماـ كؿ البعد لما نحف عميو اآلف، وذلؾ لما توا

تحدياتنا الحاصمة لمنيوض بما ىو جديد، ومف بينيا نقص اإلمكانيات المالية أو ما يسمى 

بالميزانية الخاصة بالمكتبة، وكذلؾ العائؽ األىـ أال وىو غياب الكفاءة البشرية المؤىمة التي 

سيصبح مرقمف  أو محوسب، ىذا ولكف المشاكؿ تستطيع التحكـ وتبني الرصيد الوثائقي الذي 

الحاصمة ال تنؼ التفكير بإنشاء مكتبة رقمية خاصة بعدما تعايشو مكتباتنا اليـو التطور 

التكنولوجي الممحوظ مف خبلؿ خدماتيا ووظائفيا وعميو يمكف اعتبار المكتبة الرقمية قائـ وىو 

 بصدد إنجازه بالمكتبة.
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 ضوء الفرضيات:مناقشة النتائج عمى  1-1

مف خبلؿ المعمومات التي تحصمنا عمييا مف األجوبة عمى أسئمة االستمارة وتحميميا بالنسبة 

 وعمى ضوء الفرضيات :مكتبة المركزية لوالية غميزاف للمدراسة الميدانية با

 مدى تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبات الجامعية التقميدية؟ ما التساؤل العام:

تكنولوجيا المعمومات باىتماـ كبير مف طرؼ الباحثيف وىذا نظرا لمدور والتأثير الكبير الذي تحظى 

سير الحسف ألداء ومياـ وخدمات ىذه المكتبة، ير المكتبات الجامعية مف خبلؿ التمعبو في التطو 

أداء والسرعة والدقة في  ولما تسمح بو مف إمكانية البحث والكـ اليائؿ الذي تقدمو مف معمومات

 األعماؿ، مما يشجع حاجيات الباحثيف ويرضي رغباتيـ وعمى ضوء ىذا التساؤؿ فإنو محقؽ.

إف تكنولوجيا المعمومات الحديثة تمعب دورا كبيرا في تطوير مف خدمات المكتبة  :11الفرضية

 الجامعية وعميو مف خبلؿ نتائج االستبياف كانت الفرضية محققة بحيث تؤكد أف استخداـ المستفيد

لمتكنولوجية الحديثة في المكتبات الجامعية قد سيؿ عممية البحث والتحصيؿ الدراسي فإدخاؿ 

المعمومات لممكتبة الجامعية أدى إلى تطوير و تحسيف الخدمات المكتبية بإضافة إلى تكنولوجيا 

وؿ المميزات التي تقـو بيا مف اختصار الوقت والجيد وتسييؿ استرجاع المعمومات مما يجعمنا نق

أف توفير تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية أمر ضروري لتسييؿ عمى المستفيد الحصوؿ 

 عمى المعمومة بسرعة وسيولة. 

يوجد بالمكتبة الجامعية يد عاممة مؤىمة تواكب التطور التكنولوجي، ومف خبلؿ  :11الفرضية 

قة باعتبار المكتبة الجامعية ال توفر النتائج المتحصؿ عمييا في االستبياف فإف الفرضية غير محق
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ة مؤىمة تواكب التطور التكنولوجي، لعدـ تمكينيـ مف استخداـ التكنولوجيات الحديثة يد عامم

 المساعدة في تحسيف سير العمؿ.

توجد عوائؽ وصعوبات تواجييا المكتبة الجامعية في ظؿ تكنولوجيا المعمومات : 11الفرضية 

تبياف فإف رصيد المكتبة غير كافي فيناؾ خدمات يطمبيا المستفيديف  وعميو مف خبلؿ نتائج االس

وال توفرىا المكتبة حيث تؤكد أف ىناؾ صعوبات وعراقيؿ يواجييا المستفيديف وعميو الفرضية 

 محققة.

 النتائج العامة لمدراسة: 1-1

يقدمو المكتبي مف تساىـ المكتبات الجامعية في التطوير مف المياـ واألداء المكتبية مف خبلؿ ما -

 خدمات ونشاطات أخرى؛

 تمعب المكتبات الجامعية دورا كبيرا في تطوير مف الخدمات المكتبية؛ -

 ال يمكف االستغناء عف المكتبة الجامعية التقميدية في ظؿ تكنولوجيا المعمومات؛-

مبة ضرورة تطوير المكتبة الجامعية حسب متطمبات تكنولوجيا المعمومات مف أجؿ خدمة الط-

 والباحثيف؛

 ضرورة تقديـ خدمات متطورة ومتنوعة تواكب العصر التكنولوجي؛-

 عدـ وجود مواقع واب خاصة بالمكتبة لتقديـ خدمات متنوعة لكنيا بصدد االنجاز؛-

 تواجو المكتبات عدة صعوبات وعراقيؿ منيا ما يتعمؽ بغياب العنصر البشري أو نقص الميزانية؛-

 التي تواكب التطور التكنولوجي.نقص الكفاءات المؤىمة -
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 االقتراحات والحمول: 1-1

تـ التوصؿ إليو في الدراسة التي قمنا بيا والتي تدور حوؿ المكتبات الجامعية بيف  مف خبلؿ ما

النمط التقميدي ومتطمبات تكنولوجيا المعمومات دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بالمركز الجامعي 

 لوالية غميزاف:

 ة ودعميا ماديا ومعنويا لكي  المكتبة الجامعية مكانتيا الحقيقية داخؿ المؤسسات الجامعي إعطاء-

  ؛تتمكف مف تطوير خدماتيا

 ؛يوفر الكثير مف الجيد العمؿ عمى إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية ألف ىذا-

 ؛والوقت عمى المكتبي والمستفيد

 ؛والمادية المتوفرة حسف استغبلؿ الموارد البشرية-

 ؛تكثيؼ الدورات التدريبية باستعماؿ التكنولوجيات الحديثة-

عطائيـ تحفيزات تشجعيـ عمى العمؿاحتـر كفاءات -   ؛المؤىميف وا 

حتى يتمكف المكتبي مف اكتساب قدرات  الحرص عمى تنظيـ دورات تكوينية بشكؿ مستمر،-

 ؛وتطبيقية يجسدىا في الواقع أثناء ممارستو لمينت

ضرورة إعطاء أىمية بالغة لتكنولوجيا المعمومات، وذلؾ عف طريؽ توفير األجيزة والبرمجيات  -

 البلزمة لتطوير العمؿ في المكتبات الجامعية؛

العمؿ عمى نقص المشاكؿ والمعوقات التي تحوؿ دوف تطوير العمؿ واألداء المكتبي في  -

 المكتبات الجامعية. 
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 خاتمة

نستنتج بأن الميام والخدمات المكتبية ستبقى دون شك األساس الذي تبنى عميو               

تطوير أي مكتبة جامعية كانت، وتعتبر تمبية احتياجات المستفيدين  من أىم العناصر التي يجب 

عمييا بغية تطور وتنمية المكتبة بطريقة األفضل التي تتيح مزيدا من التحكم في تركيز الجيود 

المكتبية وىذه األخيرة متمثمة في طرفي المعادلة التي تجمع بين المكتبي والمستفيد  جوىر اإلدارة

تحتاج المكتبة الجامعية إلى إعطاءىا مكانة وعميو الذي يتوقع األحسن من المكتبة والمكتبي، وكذا 

تزال تعاني من الكثير من المشاكل  فإنو رغم الجيود المبذولة لممضي بيا قدما، إال أنيا ال

المكتبة الجامعية التقميدية إلى مكتبة جامعية العراقيل وخاصة فيما يتعمق بتحقيق في تطوير و 

في عالم متغير ومتقمب تحكمو الوسائل التكنولوجية الحديثة فنحن اليوم نعيش  باستخداممتطورة 

رات متغيرات وضوابط محددة، أفرزت ما يسمى تكنولوجيا المعمومات ىذه األخيرة حممت طياتيا تغي

حيث لقت ىذه ات والتجييزات في مختمف القطاعات، وتطورات كثيرة، شممت كل من البرمجي

بعض المؤسسات خاصة المكتبات الجامعية وىذا سعيا منيا لتكنولوجيات ترحيبا كبيرا من طرف ا

 لمتطوير والتغيير.

فقد أصبح من الضروري أن ندخل بالمكتبات الجامعية تكنولوجيا المعمومات من أوسع أبوابو وعميو 

بسبب النمو السريع والمتواصل لممعمومات التي يأتي بيا، الشيء الذي يتطمب عمى المكتبي أن 

 يكونيواكب التطورات التكنولوجية وأن يتأقمم مع ىذه الوضعية الجديدة وأن 

 المكتبي اآللي بشكل الئق، وفي األخير نأمل أن تتحسن أوضاع المكتبةجدير لمقيام بالعمل 

 الجامعية، وذلك بوضع استراتيجيات وخطط مستقبمية لتغيير صورة المكتبة التقميدية.
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10الممحق رقم   
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
-بمستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كمية العموم اإلجتماعية
م المكتبات والمعموماتقسم عم  

 
 إستمارة إستبيان

ماسترعمم المكتبات والمعموماتفي إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة   
والتوثيق المعمومات التكنولوجية تخصص نظم  

 
 

 
 

 
 
 
 

تحت إشراف األستاذة:     عداد الطالبتان:                                           إ  
 

"إبراهيم نبيلة " عجال مستورة                                                  -  
بربار كوثر-  

 
 

ستساهمون ، علما أن مساعدتكم مهمة جدا ستمارةالمساعدة بمأل هذه اال نرجوا من
رض بأن هذه المعلومات ستستخدم لغ في إعداد هذا البحث،كما نحيطكم علما

 البحث العلمي.

 .(أمام اإلجابة المناسبة  xالرجاء وضع عالمة)

 

6102-6102السنة الجامعية:  

:المكتبات الجامعية بين النمط التقميدي ومتطمبات تكنولوجيا المعمومات  
-نموذجا-المكتبة المركزية بالمركز الجامعي غميزان  

 



بيانات شخصية  المحور األول :  
 
 

أنثى  الجنس : ذكر         - 1  
عموم إنسانية:         عموم اجتماعية: التخصص :  -2  
سنة أولى: المستوى الدراسي – 3  

 
الرصيد الوثائقي لممكتبات الجامعية المحور الثاني :   

 
معدل استخدام المكتبة الجامعية : – 1  

         مرة واحدة في األسبوع   عدة مرات في األسبوع              يوميا   
                            مرة واحدة في الشهر عدة مرات في الشهر         

أشهر3مرة واحدة في   
؟ رصيد المكتبة الجامعية احتياجاتك المعرفيةهل يغطي  -2  

 نعم            ال
 عمل إجابتك ...............

؟ عوبات التي تواجهك في المكتبة الجامعيةماهي الص -3  
 نقص الرصيد الوثائقي

 عدم التمكن من استخدام وسائل تكنولوجية حديثة
 سوء المعاممة

 
 



 
إليها هل هي ؟مانوع المكتبة التي ترتاد  -4  

 المكتبة الجامعية المركزية
 مكتبات الكميات 

 مكتبات المعاهد واألقسام
 أخرى أذكرها ........

؟ميها بارتيادك المكتبة الجامعية ماهي الخدمات التي تحصل ع -5  
والنسخ خدمة التصوير             الخدمات المرجعية          اإلعارة   
األنترنتخدمة اإلحاطة الجارية           

...............أخرى أذكرها ...........  
هل أنت راضي عن خدمات المقدمة من طرف أخصائي المكتبات ؟ -6  

ضعيفة            متوسطة      جيدة        
................................................لماذا ؟  

استخدام المكتبة الجامعية ؟ماهو الهدف من  -7  
 البحث في المواد المتعمقة بالمقرارات الدراسية

 لقاء ومناقشة الزمالء
 تحضير لمممتقى

 إعداد بحث لمتخرج
طالع والثقافةالا  

......................أخرى أذكرها ..............  
 



 
الجامعيةتطبيقات تكنولوجيا المعمومات في المكتبات المحور الثالث :   

 
ماهي الوسائل التكنولوجية المعتمدة عميها المكتبة الجامعية ؟ -8  

طابعات           أجهزة سكانير                حواسيب  
 مواد سمعية بصرية          أقراص مميزرة           ميكرفورم

 مكتبة الكترونية              وسائط متعددة
ات اإللكترونية المتوفرة في المكتبة الجامعية؟مانوع المصادر المعموم -9  

 األنترنت             مكتبة رقمية         كتب الكترونية
 دوريات الكترونية               موقع الويب

؟ موقع ويب هل توفر مكتبك الجامعية -11  
           ال         نعم   

اإلجابة ب "نعم" فألي غرض تستخدماذا كانت   
 التعريف بالمكتبة           التعريف برصيدها 

لغرض اإلشهار التعريف بخدماتها           
 

هل تعتقد ان التكنولوجيات الحديثة كان لها تأثير عمى الخدمات المكتبية ؟ -11  
 نعم              ال

 في حالة اإلجابة ب "نعم" فيما يتمثل هذا التأثير
 سهولة الحصول عمى المعمومة 

 السرعة في استرجاع المعمومة المطموبة



 أخرى أذكرها.................
 

؟تكنولوجيا المعمومات يؤدي إلىهل ترى بأن استخدام  -12  
 توفير الوقت والجهد
 تحسين سير العمل

 تخفيف التعب عمى المكتبي
؟تكنولوجيا المعموماتفي ظل  مدى رضاك عمى الخدمات المكتبية ما -13  

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

    



 

 

20الممحق رقم   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

-بمستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كمية العموم االجتماعية

 

 استمارة مقابمة 

تخصص نظم المعمومات في إطار التحضير لمذكرة الماستر في عمم المكتبات والمعمومات، 

 التكنولوجية والتوثيق الموسومة ب:

 

 

 

 مقابمة موجهة إلى مديرة المكتبة المركزية بالمركز الجامعي غميزان

 إعداد الطالبتين:                                              تحت إشراف األستاذة

عجال مستورة                                                  "إبراهيم نبيمة"   

بربار كوثر   

 

6107-6106السنة الجامعية:  

المكتبات الجامعية بين النمط التقميدي ومتطمبات تكنولوجيا المعمومات:      
-نموذجا-دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية أحمد زبانة غميزان      



 

 

 زبانة  لوالية غميزان أحمدبالمركز الجامعي أسئمة مقابمة مع مديرة المكتبة المركزية 

 ـ ما هي نوعية الخدمات التي تقدمونها لممستفيدين ؟ 0س

 ـ ما هو التصنيف المعتمد في مكتبتكم الجامعية ؟ 6س

 ـ هل تمبي المكتبة الجامعية حاجيات المستفيدين من ناحية الرصيد الوثائقي ؟ 3س

خيرة تدفعك الستخدام تكنولوجيا ـ ما هي أهم المشاكل التي تواجهك في المكتبة؟ وهل هذه األ 4س

 المعمومات في تطوير الخدمات المكتبية ؟

 ؟ ـ هل تعدون برامج لتكوين القراء وتدريبهم عمى حسن استخدام الوسائل التكنولوجية 5س

 في مكتبتكم الجامعية ؟  األتمتةهل اعتمدتم  -6س

 الوثائقية بمكتبتكم الجامعية ؟  األرصدةهل شرعتم في عممية رقمنة  -7س

 تكنولوجيا متطورة ؟وماهي التكنولوجيات التي تستعممونها ؟  عمىهل تحتوي المكتبة  -8س

 هل لديكم موقع الكتروني لممكتبة ؟ -9س

  هل انتم بصدد إلنشاء مكتبة رقمية؟ -01س
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 بالمغة العربية: الممخص

تناولت الدراسة التي بين أيدينا موضوع المكتبات الجامعية بين النمط التقميدي          

ومتطمبات تكنولوجيا المعمومات، حيث تم إلقاء الضوء عمى الوضع الراىن الذي تعيشو 

المكتبات الجامعية في ظل التطور التكنولوجي الراىن، وقد قسمت الدراسة إلى شقين: الشق 

فيو ماىية المكتبات الجامعية التي تسير عمى تقديم خدماتيا لممجتمع  النظري تناولنا

الجامعي، كما تطرقنا إلى تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية انطالقا من 

كونيا بحاجة إلى تطوير وتحسين خدماتيا من جية واالعتماد عمى النمط التكنولوجي في 

نترنت والوسائل المتعددة وتطبيقاتيا في معالجة وتخزين بناء أرصدتيا وتطوير استخدام اال

مستوياتيم، ليتم المعمومات واسترجاعيا ومن ثم بثيا لتمبية حاجيات المستفيدين عمى اختالف 

ختم ىذا الشق بأثر تطبيق تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبات الجامعية التقميدية من خالل 

رية في بيئة المكتبات. أما فيما يخص الدراسة ما أحدثتو التكنولوجيا من تحوالت جوى

الميدانية فقد أجريت عمى مستوى المكتبة المركزية لممركز الجامعي ـ أحمد زبانة ـ بغميزان، 

حيث تم توظيف أداتين لجمع البيانات، تمثمت األداة األولى في االستبيان بتوزيع االستمارة 

ضافة إلى إجراء الل األجوبة المقدمة، باإلعمى مجتمع الدراسة وتحميل تمك البيانات من خ

 المكتبة. ديرةالمقابمة مع م

فقد جاءت عمى شكل نقاط ىامة تندرج ضمن السياق العام أما بالنسبة لمنتائج المتوصل إلييا 

لمفرضية العامة التي بنيت عمييا الدراسة حيث تؤكد أن تكنولوجيا المعمومات تحظى باىتمام 
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وذلك نظرا لمدور والتأثير الكبير الذي تمعبو من خالل السير الحسن كبير من طرف الباحثين 

لممكتبات الجامعية، مما يعني أنيا بمثابة القمب النابض ليا، فنجاحيا يعتمد عمى تطبيق مثل 

 ىذه التكنولوجيات الحديثة.

 الكممات المفتاحية:

  ـــ متطمبات ـــ تكنولوجيا المعمومات. النمط التقميدي ــ المكتبات الجامعية
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                                               :Résumé    الممخص بالمغة الفرنسية:

             L'étude à porté de main le sujet des bibliothèques 

universitaires entre le style traditionnel et les exigences de la 

technologie de l'information, ou il devait faire la lumière sur la 

situation actuelle vécue par les bibliothèques universitaires à la 

lumière du développement technologique maintenant, l'étude a été 

divisée en deux parties: fonte le nous traitions théoriques avec la 

nature des bibliothèques universitaires, qui assure la prestation de 

services la communauté du campus, que nous avens eu affaire à 

l'application des technologies de l'information dans les bibliothèques 

universitaires d'être un besoin de développer et d'améliorer ses 

services d'une part et de compter sur le modèle technologique dans 

la construction de leurs actifs et le développement de l'utilisation 

d'internet multiples méthodes et leurs application dans le stockage et 

la récupération de l'information de l'usine de traitement et de diffusion 

pour répondre aux besoins des bénéficiaires à tous les niveaux, est 

de sceller cette application pater partie de la technologie de 
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l'information aux bibliothèques universitaires traditionnelles 

technologiques forgé bibliothèques environnement johrahvi. Quant à 

l'étude sur le terrain a été menée à bibliothèque centre universitaire 

"Ahmed Zabaneh" niveau de l'état relizane, ou il était employé deux 

outils pour la collecte de données, il a représenté le premier outil 

dans le questionnaire distribué le formulaire sur la population étudiée 

et l'analyse de ces données par les réponses fournies, en plus d'un 

entretien avec officielle bibliothèque, mais les résultats obtenus sont 

venus sous la forme de points importants entrent dans le contexte 

général du principe général sur lequel l'étude, ce qui confirme que la 

technologie de l'information d'un grand intérêt par les chercheurs, 

compte tenu du rôle de la grande influence joué par bibliothèques 

universitaires monsieur Hassan, ce qui signifie qu'il agit comme le 

cœur battant d'elle, dépend de l'application de son succès de ces 

nouvelles technologies.  

Les mots-clés: Bibliothèques universitaires – informations tknuloya –le 

style traditionnel – exigences.                            
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