


 إهداء
واألخرٌن نبٌنا وحبٌبنا وقرة اللهم صلً وسلم على سٌد األولٌن 

أعٌننا محمد بن عبد هللا علٌه أفضل الصالة وأزكى التسلٌم أما 

 :بعد

فً الوجود وسبب الوجود أمً ونبع  أهدي هذا العمل الى أغلى ما

"خٌرة" والى من سخر حٌاته وشقى من أجل اسعادي  حٌاتً

الى جمٌع اإلخوة و "محمد"  أبً حٌاتهلٌرانً شمعة تضًء 

األخوات الذٌن كانوا مصدر دعمً فً هذه الحٌاة وشاركونً 

حلوها ومرها وباألخص اختً لٌلى التً كانت سندي دائما الى 

زوجات إخوتً الى الذٌن دخلوا بٌتنا وصاروا جزءا منه 

المصابٌح المتأللئة والعصافٌر التً تغرد فً البٌت الكتاكٌت 

جنى، محمد المٌلود، شٌماء، مروى، أمٌرة، محمد، عبد  الصغار

، العالً، لخضر، سعاد، فطٌمة الزهراء، كنزة، محمد أمٌن

 رجاء. ،شهٌناز، ٌسرى

الى حبٌبات وصدٌقات العمر أسماء، حنان، جمٌلة، نورة، فتٌحة، 

 بتدائً من الطور اال بختة، الى جمٌع المعلمٌن واألساتذة

وزار سلٌمان  الى الطور الجامعً وباألخص األستاذ المشرف

الى كل من ٌعرفنً من قرٌب  -محمدي نادٌة –ورئٌسة المسار 

أو من بعٌد الى كل من ساندنً ولو بكلمة الى كل من وسعهم 

         قلمً.قلبً ولم ٌحملهم 



 و تقدٌرشكر  

 

 أحمد هللا حمدا كثٌرا على توفٌقنا إلنجاز هذا العمل ومن باب من 

 لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا فأتقدم بالشكر الجزٌل للوالدٌن 

 الكرٌمٌن حفظهما هللا كما ال ٌسعنً اال أن اشكر األستاذ المشرف 

 فترة إنجاز هذا العمل، بإرشاداته القٌمة وعلى صبره معنا طٌلة 

 وعلى جمٌع أساتذة علم المكتبات والمعلومات والتوثٌق وكل من 

 ا العمل وكل اإلمتنان والتقدٌر الى زمٌالتً ساعدنً فً إنهاء هذ

 وزمالئً طلبة سنة ثانٌة ماستر نظم المعلومات التكنولوجٌة 

 بالشكر الى جمٌع عمال مكتبة جامعة كما أتقدم والتوفٌق الحدٌثة 

 عبد الحمٌد بن بادٌس 

 

 

 



 اإلهداء 

 أهدي ثمرة جهدي وعملً المتواضع

 الى من قال فٌهما هللا عز وجل:" وقضى ربك أال تعبد إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا"

 الى أغلى وأعز ما أملك فً هذا الوجود أمً الغالٌة، أبً الحنون أطال هللا عمرهما 

 الى جدتً الغالٌة الحاجة بدرة أطال هللا عمرها 

 سمٌة، كرٌمة، بدرة، رٌتاجاتً خوالى أ

 الى إخوتً محمد، إبراهٌم، حبٌب

 الى عمتً الغالٌة ٌمٌنة 

 الى ابنة أختً الكتكوتة هدٌل 

 الى كل أفراد عائلة درقاوي صغٌرا وكبٌرا

 الى الذي أكن له كل اإلحترام والتقدٌر خطٌبً خنافو عز الدٌن دمت لً سندا واعتزازا

علٌا فراقهن أحلى صدٌقات حورٌة، فاطمة، فاطمة،  الى من جمعنً بهم القدر ولم ٌعز

 بختة، نورة، أسماء، حنان.

 األستاذ وزار سلٌمان .والى كل أساتذة وطلبة علم المكتبات والمعلومات خاصة 

 "درقاوي فتيحة"

  



 



 

 التقدير:الشكر وا

 

 .أحمدك حمد الحامدينالمهم إني أشكرك شكر الشاكرين، و 

هذا  هلل العمي الذي أعنني عمى إنجاز الشكر، فالحمد هلل و الحمد هلل بنعمتك تتم الصالحات
 عونا لمن بعدنا.العمل الذي نرجو أن يكون مرجعا و 

 .محمد صمى اهلل عميه و سمم ناحبيبسيدينا و عمى  والسالم ثم الصالة

نصائحه سميمان الذي لم يبخل بتوجيهاته و طر: األستاذ وزار الشكر الكبير إلى األستاذ المؤ 
 المتكررة طيمة العمل.

 الشكر الجزيل إلى مسؤولة المسار األستاذة محمدي نادية.

 مستغانم. جامعة 7102دفعة ى كل أساتذة  وطمبة شعبة عمم المكتبات والمعمومات الشكر إل

لى كل من ساعدنا ومد يد العون لنا.  وا 

 

 

 

 



 ةـــــــــة فهرسيـــــــــــبطاق
 

 

 

 بطاقة فهرسية:    

 

 .وليد نورية، درقاوي فتيحة

دور النظم االلية المتكاممة بالمكتبات الجامعية السنجاب انموذجا: دراسة ميدانية 
االنساتية والحضارة بمكتبة كميات جامعة عبد الحميد بن باديس، مكتبة كمية العموم 

 فتيحة ،نورية وليد/ بتممسان اإلسالمية، المكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقايد
 ._ص.2012؛ إشراف أ. سميمان وزار. مستغانم: جامعة مستغانم، درقاوي
 سم.161،30

 جداول، رسومات بيانية، مالحق.  

، جامعة مستغانم مذكرة ماستر: نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق:
 .أ. وزار سميمان. إشراف.2012



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
6 

                                                          :قائمة المحتويات

  اإلهداء

 وتقدير  شكر

 بطاقة فهرسية 

 66.....................................................................المحتوياتقائمة 

 67...................................................................ختصراتالم قائمة

 أ ..............................................................................مقدمة

 إجراءات الدراسة: :إلطار المنهجيا

 06...................................................أساسيات موضوع الدراسة -1

 06............................................................إشكالية. -1-1

 01....................................................تساؤالت الدراسة -1-0

 01...................................................فرضيات الدراسة -1-3

 00.....................................................أهمية الدراسة  -1-4

 00....................................................أهداف الدراسة  -1-5

 03............................................أسباب إختيار الموضوع -1-6



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
7 

 04...................................................الدراسات السابقة -1-7

 09.................................................:الميدانية إجرءات الدراسة-0     

 09.....................................................منهج الدراسة  -0-1

 36..............................................جمع البيانات أساليب -0-0

 36........................................................المقابمة -0-0-1

 36......................................................المالحظة -0-0-0

 31............................................حدود الدراسة الميدانية 0-0-3

 31.......................................... الحدود الجغرافية  -0-0-3-1

 31..........................................الحدود الموضوعية -0-0-3-0

 30...............................................البشريةالحدود -0-0-3-3

 30.............................................الحدود الزمانية -0-0-3-4 

 30..................................................المفاهيمضبط  -0-3-4

 الفصل االول: دوافع إستخدام النظم االلية بالمكتبات الجامعية والتخطيط الختيارها 

 35...................................................................دتمهي

 35................................................مفهوم النظم اآللية المتكاممة  -1

 37................................................بدايات النظم اآللية المتكاممة -0



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
8 

 39..............................................المتكاممة خصائص النظم اآللية-3

 46................................................ة أهمية النظم اآللية المتكامم -4

 41.............................أهداف النظم اآللية المتكاممة بالمكتبات الجامعية -5

 40..............................بالمكتبات الجامعيةأنواع النظم االلية المتكاممة  -6

 43.........................................................النظم المغمقة   -6-1

 43........................................................النظم المفتوحة  -6-0

 44..............................التحول من النظام التقميدي الى النظام اآللي   -7

 54.............................دوافع إستخدام النظم األلية بالمكتبات الجامعية -8

 46............................................ها وظائفالنظم اآللية المتكاممة  -9

 49.......................................ير اختيار النظم االلية المتكاممعاي -16

 50.....................................النظم اآللية المتكاممةو بناء تصميم  -11

 53..............................................تقييم النظم اآللية المتكاممة -10

 54................................:الجامعية والطريق الى المكننة المكتبات  -13

 54.............................الموارد البشرية الالزمة لعممية التحسيب  -13-1



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
9 

 56................................الموارد المادية الالزمة لعممية التحسيب -13-0

 59....................................التحسيببرمجيات الالزمة لعممية ال -13-3

 66.........الصعوبات التى تواجه المكتبات الجامعية أثناء تنفيذها لمنظام األلي -14

 60................................................................خالصة الفصل

 الفصل الثاني: نماذج عن االنظمة االلية المتكاممة 

 64.......................................................................تمهيـــــــــد

 64....................................................ماهية نظام السنجاب  -1

 64................................................مفاهيم حول السنجاب  -1-0

 65...................................... نظام السنجاب تطور و ةنشأ   -1-3

 66..........................................نظام الخصائص وسيمات    -1-4

 68.................في المكتبات الجامعية الجزائرية استخدام نظام السنجاب -4 

 68................................................نظام السنجاب وحدات  -4-1

 69...............مكتبات الجامعية الجزائريةلباأسباب اختيار نظام السنجاب  -4-0

 76................................................وظائف نظام السنجاب  -4-3



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
10 

 71...................................................واجهات نظام السنجاب  -5

 70................................................واجهات الطبعة القديمة  -5-1

 74.................................................واجهات الطبعة الجديدة -5-0

 75...................................................مميزات طبعة السنجاب:  -6

 75...................................السنجابلنظام الطبعة القديمة مميزات  -6-1

 76......................................... "لشبكة"ا الجديدة  مميزات طبعة -6-0

 78..............................................متطمبات إدخال نظام السنجاب -7

 79.................................................سنجابالعمل بنظام الكيفية  -8

 83...........................................إيجابيات وسمبيات نظام السنجاب -9

 83.................................................إيجابيات نظام السنجاب -9-1

 84.................................................سمبيات نظام السنجاب  -9-0

 85....................................................ماهية نظام المينيزيس -16

 85................................................مفهوم نظام المينيزيس -16-1

 85..............................................المينيزيسمميزات نظام  -16-0



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
11 

 86..............................................وظائف نظام المينيزيس -16-3

 88..............................................نظام الوينيزيس ومتطمباته  -11

 88..............................................مفهومه نظام الوينيزيس -11-1

 89..............................................مبررات نظام الوينيزيس -11-0

 89..............................................وظائف نظام الوينيزيس -11-3

 96.............................................................نظام األفق -10

 96...................................................مفهوم نظام األفق -10-1

 90..................................................سمات نظام األفق -10-0

 93.....................................................بنية نظام األفق -10-3

 94...............................................................خالصة الفصل

 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية:

 66بالمؤسسات المستقبمة ...........................................التعريف  -1

 66......تصادية و التجارية و عموم التسيير...تبة كمية العموم اإلقتعريف مك-1-1

 66.......................................................... الموقع -0 -1-1



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
12 

 96.....................................المهام الموكمة لكل مصمحة -1-1-3

 97............................التعريف بمكتبة كمية العموم اإلجتماعية  -1-0

 97عدد العمال.................................................... -1-0-1

 97...................................ب والفنونتعريف مكتبة كمية األد -1-3

 97...................................................التخصصات -1-3-1

 98....................................................عدد العمال -1-3-0

 99................مكتبة كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بوهران -0-1

 166.. .............................................الموقع والمبنى  -0-1-1

 160....................المكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقايد بتممسان -3-1

 160....................بتممسان لجامعة أبو بكر بمقايد نبذة تاريخية -3-1-1

 166لممكتبة المركزية لجامعة ابو بكر بمقايد.............نبذة تاريخية  -3-1-0

 166......مركزية بجامعة تممسان...........الهيكل التنظي لممكتبة ال -3-1-3

 111........................................................المقابمةعرض  -0

 110.....................................................المحور األول -0-1



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
13 

 115......................................نتائج تحميل المحور األول -0-1-1

 116....................................................المحور الثاني -0-0

 119.............................نتائج تحميل المحور الثاني....... -0-0-1

 106...................................................المحور الثالث -0-3

 100....................................نتائج تحميل المحور الثالث -0-3-1

 100....................................................المحور الرابع -0-4

 105...................................نتائج تحميل المحور الرابع -0-4-1

 106...............................................النتائج واإلستنتاجات -3

 106..................................................نتائج الدراسة  -3-1

 108...............................مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات -4

 130................................................اإلقتراحات والحمول -5

 135.................................................................خاتمة

 138.............................................................البيميوغرافيا  

 156...............................................................مالحق   



ت اــمة المحتويـائـــــق  
 

 
14 

 159...................................................................صمخم

 166ص بالمغة الفرنسية....................................................خمم

 160ص بالمغة اإلنجميزية..................................................خمم

 

      

 



 قائمة المختصرات
 

 
15 

 االختصار المصطمح كامل 

Online Computer Library Center                                   ocLc            

Online Public Access Catalogue                                  
                

           opac 
             

Organisation Mondiale De commerce                           OMC                              

Coopérative Des Agriculteurs Du Chinonais                  COPAC        

Crédit Populaire D ALGERIE                                     CPA            

International Standard Bibliographique Description          ISBD           

Machine Readabe cataloguing                                   MARC         

    Centre DE Recherche Sur l Information Scientifique Et 
Technique                                                          

CERIST       

System Normalise De Gestion De Bibliothèque            SYNGEB     

Windows Intergrated Set Information System WINISIS      

Mini Computer Version Of Integrater Sit Of Information      MINISIS      

Universel Marc  format                                              UNIMARK    
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 ة:ــدمــمق

 عممية متواصمة مست كافة المجاالتمعموماتية و  ثورةيشيد عالمنا المعاصر      

القطاعات، خاصة داخل المكتبات ومراكز المعمومات بمختمف أنواعيا وأحجاميا، بحيث و 

 الوثائقية نفسيا بحاجة أكثر من غيرىا عمى مواكبة ىذه التغيراتتجد ىذه المؤسسات 

تنوعيا، و التطورات الحاصمة، ويتضح ىذا من خالل الزيادة اليائمة في نشر األوعية الفكرية و 

إلى الشكل الرقمي، باإلضافة حيث أخذت أشكاال مختمفة تجاوزت الشكل التقميدي المعروف 

منيا وىذا بتوظيف تكنولوجيات  االستفادةإلى تعدد وسائل عرض ىذه المعمومات وطرق 

ساعد في تطوير وتحسين العمميات مما حديثة مرتبطة بإدخال الحاسبات اإللكترونية، 

من  بتحويل واستبدال النظام من قبل قديم خدمات لم تكن موجودةإلى ت المكتبية باإلضافة

تشترك جميع أنظمتو الفرعية الوظيفية في قاعدة  بحيث  ياآللإلى النظام  اليدوي التقميدي

" حيث تعد ىذه بالنظم اآللية المتكاممة  "يسمى ىذا ماأساسية  واحدة و  رافياببميوغبيانات 

المكتبات ومراكز المعمومات مع عقد عمى  أقوى األحداث التي طرأتالمرحمة من أىم و 

 خدماتيا المكتبية. حسيبتالسبعينيات، حيث بدأت في 

قادرة عمى تمبية جميع االحتياجات  آليةوتبني نظم  اختيارعمى المؤسسات الوثائقية      

خاصة في ظل تنوع واختالف ىذه النظم اآللية من حيث  لمستفيديياالمعرفية والمعموماتية 

مات  وكذا مواصفتيا ووظائفيا التي أنشأت بيا، لذلك أصبح من الضروري الخصائص والس

أسموب عمميا بالتحول و الجامعية  تغيير منيجية  عمى ىذه المؤسسات وعمى رأسيا المكتبات
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 ووضعيا تحت تصرف  وبث المعموماتنحو ىذه األنظمة اآللية في معالجة، حفظ، صيانة، 

 .يامستفيديمجتمع 

 فعالية المكتباتأنيا تشترك جميعيا في تسيير أداء  اآلليةإن اليدف الرئيسي لمنظم      

العمل عمى االرتقاء بمستوى تمك األنشطة المكتبية حتى و تقدم أفضل الخدمات لممستفيدين و 

تصل درجة التميز بحيث لم تعيدىا من قبل في ظل النظام التقميدي، وذلك لمحفاظ عمى 

مراكز و  تواجيو المكتبات الجامعية التيفي ظل تحديات المجتمع الرقمي  ستمراريتياإموقعيا 

 المعمومات بكافة أنواعيا.

في المكتبات  المتكاممة ومن ىنا جاءت دراستنا تحت عنوان:  "دور األنظمة اآللية    

تممسان(، وعميو  -وىران -: دراسة ميدانية بجامعة )مستغانمأنموذجاالجامعية السنجاب 

كميات جامعة عبد الحميد بن باديس  ح اإلشكال التالي: ما مدى تطبيق مكتباتيمكن طر 

لمنظم المكتبة المركزية بتممسان  -مكتبة كمية العموم اإلنسانية واإلسالمية بوىران -بمستغانم

 اآللية المتكاممة؟ وما ىي نتائج ىذا التطبيق؟

في بحثنا ىذا عمى عدة مراجع تنوعت ما بين الكتب، القواميس، المعاجم،  اعتمدناقد و     

الرسائل الجامعية، المجاالت باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية. أما فيما يخص طريقة عرض 

 وىو الفصل األولبدءا بكاألتي:  موزعة  أربعة فصول تقسمو إلى ارتأينافقد  الموضوع

خصص لتوضيح مختمف الجوانب المنيجية لمدراسة، المتمثمة في إشكالية  التمييديالجانب 

إلى توضيح منيجيا واألدوات المعتمدة في  التيا، أىميتيا، باإلضافةاؤ الدراسة، فرضياتيا، تس
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فصول نظرية،حيث  فكان عبارة عن نيوالثا ولجمع بيانات الدراسة الميدانية، أما الفصل األ

والتخطيط الختيارىا بالمكتبات  النظم اآللية دوافع استخدام :انتحت عنو  ولجاء الفصل األ

ختيارىا يير اسماتيا، وكذا معا بداياتيا، ،النظم اآللية مفيوم تناولنا فيو التيو  الجامعية،

 خمسة مباحث كل مبحث بمعدل ثالثة مطالب. قد قسم ىذا الفصل إلى ، وتصميميا

مناه بنفس وقد قسنماذج عن األنظمة اآللية المتكاممة : فكان تحت عنوان الثاني الفصل     

عمى  زيركبالتحيث عالجنا فيو نماذج عن نظم آلية متكاممة  ولعدد مباحث الفصل األ

باإلضافة إلى نظام المينيزيس، الوينيزيس وكذا  لمقيس لتسيير المكتبات"السنجاب"،النظام ا

 نظام األفق.

 األنظمةفيو يعكس الجانب الميداني لمدراسة من خالل واقع تبني  :اإلطار التطبيقي    

كمية العموم  مكتبة ،بمستغانم كميات جامعة عبد الحميد بن باديسات كل من مكتباآللية في 

بيا، حيث  اآلليةكذا المكتبة المركزية بتممسان لألنظمة بوىران، و  اإلسالميةالعموم اإلنسانية و 

من ثم الخروج بنتائج الدراسة ات من خالل أدوات جمع البيانات و تطرقنا فيو إلى تحميل البيان

 ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات.  
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 :الدراسةموضوع أساسيات  -1

 7الدراسة اإلشكالية -1-1

 ثائقيةؤسسات الو اتجاه المو  في ميدان التكنولوجيا ناعصر عمى  نظرا لمتغيرات التي طرأت    

العديد فضاء معموماتي واسع تواجو  اليوم المكتبة الجامعيةأصبحت  ،نحو عصر المعمومات

 الغاية واليدف وليذا الغرض تغير شكل إلىفي مجال التسيير والتنظيم لموصول من التحديات 

لتمبية حاجات  الحديث النظام اإللكتروني إلىالتقميدي الورقي النظام المكتبة من وأسموب 

والتعرف عمى مقتنياتيا  إلييابشكل يسمح لمختمف مستعممييا الوصول  ناميةالمستفيد المت

أصبح استرجاع المعمومات اآلن بطريقة آلية وىذا بفضل  حيث ،بأسيل وأسرع الطرق المتاحة

العمل في انسجام مع البرامج واألجيزة والقوى البشرية إدخال النظم اآللية التي تضمن 

تح المتخصصة والمدربة من أجل ضمان التحكم في تدفق المعمومات بالشكل المطموب وف

ولذا فسوق األنظمة اآللية اآلن يمتمك العديد  .المجال نحو البحث العممي واألكاديمي وغيرىا

إال أنو عمى المختصين في  ،من المنتجات المختمفة من حيث الكفاءة والخاصية الوظيفية

مجال المكتبات اختيار النظام األنسب وذلك مع مراعاة الرصيد الوثائقي والميزانية المخصصة 

 ءت اإلشكالية لتعالج مدى تطبيقوليذا جا المعموماتية، لتسيير العمل داخل المؤسسة كلذل

مية العموم اإلنسانية مكتبة ك ستغانم،مكميات جامعة عبد الحميد بن باديس بمكتبات 

 ؟نتائج ىذا التطبيقتتمثل فيما و  ؟المتكاممةلمنظم اآللية  المكتبة المركزية بتممسان واإلسالمية،
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 تساؤالت الدراسة:-1-2

 ييدف البحث إلى وضع إجابات واضحة لمتساؤالت التالية7

 مكتبة العموم ، مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة  كميات ىل تمتمك مكتبات

بتممسان موارد بشرية مؤىمة  اإلسالمية بوىران ومكتبة أبو بكر بمقايد اإلنسانية والعموم

 ؟األلي لمتعامل مع النظام

  ؟الجامعية المكتبةبيذه الخدمات نظام السنجاب في تسيير  عةاستجابة وسر ما مدى 

 السنجاب تنفيذ نظام أثناء تتعرض ليا المكتبة  التي ىي أىم المشاكل والمعوقات ما

 ؟بالمكتبات الجامعية

 الفرضيـــــات: -1-3

كي ليتوصل إليو الباحث، ويتمسك بو "عبارة عن تخمين أو استنتاج ذ تعرف الفرضية بأنيا7

 1ئي في حل المشكمة."شكل مؤقت، فيي أشبو برأي الباحث المبدب

 التالية7 صياغة الفرضياتمى التساؤالت تم ع ةلإلجابو 

  العموم كمية مكتبة  ،بمستغانمبن باديس عبد الحميد كميات مكتبات تتوفر

 أبو بكر بمقايد المركزية مكتبةالاإلنسانية والعموم اإلسالمية بوىران وكذا 

 .بتممسان  عمى موارد بشرية مؤىمة
                                                           

عمان7 قندليجي، عامر. البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية7 أسسو، أساليبو، مفاىيمو، أدواتو. 1
 .34.ص ،8005دار المسيرة لمنشر، 
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 نظام  (، تممسانوىران ،مستغانم)والية لكل من جامعية ال ىذه المكتبات بنيتت

 تسيير الجيد لموظائف المكتبية.السنجاب لم

  ؤثر سمبا عمى أداء فعالية المكتبات ي اآلليغياب متطمبات التشغيل النظام

 الجامعية.

 7فيما يمي أىمية البحث يمكن حصر :ةــــة الدراســـميــأه -1-4

ل وحل لممشكالت التي تعاني منيا يالدور الفعال الذي تمعبو األنظمة اآللية كبد إبراز -

 .المكتبات ومراكز المعمومات

تفعيل خدماتيا لوذلك  معرفة الحاجة الممحة لممكتبات الجامعية في كيفية التعامل مع النظام -

 .إمكانياتياوتطوير 

التعرف عمى أىم النظم اآللية المتكاممة المستخدمة داخل المكتبات الجامعية والوقوف عمى  -

 مميزاتيا ومتطمبات تشغيميا.

أهداف الدراسة:                                                                                                              -1-5

مجال البحث العممي البد أن تكون ىناك أىداف رئيسية نطمح لتحقيقيا وعراقيل نحاول في 

 سعى من خالل ىذا البحث الى تحقيقإزاحتيا لممضي قدما نحو التقدم والنجاح ونحن ن

 مجموعة من األىداف المتمثمة في7
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 اتبالمكتبتطبيقو  تقييم الوظائف األساسية التي يقدميا نظام السنجاب وأىمية -

 الجامعية.

 .الجامعية داخل المكتبة نظام السنجابمتطمبات تطبيق التعرف عمى  -

" وما ىي تممسان ،ىران ،مكتبة الجامعية لوالية "مستغانمالتعرف عمى الواقع الحالي لم -

 .ا تأثير ىذه األخيرة عمى تقدمياوم ،تعيقياالمشاكل التي 

 أسباب اختيار الموضوع : -1-6

يمكننا حصر البحث ضمن جممة من األسباب التي دفعتنا لمعالجة ىذا الموضوع وتكمن في 

مثل ىذه أسباب موضوعية متصمة بالواقع المعاش وأخرى ذاتية تتمثل في الرغبة في معالجة 

 7المواضيع ومنو نذكر بالتحديد

 7وتتمثل فيما يمي األسباب الموضوعية : -أ

 تعالج مثل ىذه المواضيع خاصة فيما يتعمق بنظام السنجاب.قمة الدراسات التي  -    

كتبة مومسايرة احتياجات ال المكتبية فشل النظام التقميدي في التسيير الحسن لموظائف -

 وزيادة أوعية المعمومات وتنوعيا.مة مع ضخا

 اآلليةفي مجال التكنولوجيا مع وجود البرامج والنظم  الحديثة الثورة التقنية ظيور -

 المتكاممة ودخوليا مجال المكتبات الجامعية.
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 7وتتمثل فيما يمياألسباب الذاتية :  -ب

اىتمامات شخصية حول األىمية البالغة التي أصبح يكتسبيا النظام اآللي لتطوير                                           -

 المكتبات الجامعية والنيوض بيا.

في المكتبات الجامعية  اآللية وطرق العمل بياالرغبة في التعرف عمى النظم  -

  .الجزائرية

ث أصبح ركيزة خصائي المعمومات بحيألتطور مينة المكتبي مع زيادة الدور الكبير  -

 ل التكنولوجيا الحديثة.ظاسية ال يمكن االستغناء عنيا في أس

الدراســـات السابقــــة: -1-7  

المتمثمة في رسائل الماجستير والماستر والدكتوراه لقد حظي الموضوع بالعديد من الدراسات 

 والتي تمثمت فيما يمي 7

 الدراسة األولى:

تحميل النظم بمكتبات جامعة القاىرة الستنباط " عنوان7تحت  محمودأمل شاىين شريف 

عمم في  ،عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه ،"مواصفات النظام اآللي المناسب

تناولت ىذه الدراسة ، 6663عام التى نوقشت  عمى مستوى جامعة القاىرة والوثائقالمكتبات 

مواصفات النظام اآللي المناسب الحتياجات نظام المكتبة مع تحديد التقنيات وأدوات العمل 
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حيث المناسب لتنفيذ النظام اآللي الجديدة والموارد الالزمة لتشغيمو، والعوامل المؤثرة عمييا. 

 اسة إلى مجموعة من النتائج أىميا7توصمت الدر 

تحميل النظم وتطبيق الواعي لممنيج العممي عمى العمميات المكتبية التي تشكل في  -

سية وبعد نجاحيا نجاحا لعممية االنتقال من النظام مجموعاتيا قاعدة التجييزات األسا

  .اليدوي الى اآللي

استخدام نظام آلي متكامل لوظائف المكتبة ىو الحل األمثل لعدم مواجية  إن -

  .المشكالت تتعمق مع توافق المعمومات

النظم اآللية الجاىزة ىي أفضل االتجاىات وأكثر مالئمة من إنشاء نظم آلية جديدة  -

 وتطويرىا.

 : الدراسة الثانية

" األنظمة اآللية بالمؤسسات الوثائقيةإنشاء " عنوان7 ب الباحث بن السبتي عبد المالك دإعدامن 

عمى مستوى جامعة  في عمم المكتبات والعموم الوثائقية رسالة لنيل شيادة الماجستيرعبارة عن 

حيث تناولت ىذه الدراسة أىم الخطوات األساسية  ،6661 التى نقشت سنة منتوري بقسنطية

راسة مع القيام العديد من المؤسسات وقد صادفت ىذه الد المؤسسات الوثائقية لعممية أتمتة

 اإلعالم اآللي وتوصمت ىذه الدراسة الى النتائج التالية7 إدخالالوثائقية لمحاولة 
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جاءت الدراسة لتوضح ما يجب فعمو القائمين عمى ىذا المشروع من مرحمة الدراسة  -

 القاعدية حتى مرحمة التنفيذ الفعمي لو.

 الدراسة الثالثة:

عبد  األمير استخدام النظم اآللية في مكتبة جامعة"عنوان7 ب مزالح رشيدمن إعداد الطالب 

 لنيل شيادة الدبموم العالي لممكتبيين عن رسالةعبارة  "،عرورة احمد د. القادر لمعموم اإلسالمية

تناولت  ،8008عام  قسنطينةعمى مستوى جامعة منتوري ب والعموم الوثائقية عمم المكتباتفي 

ىذه الدراسة الحديث عن المراحل األساسية التي تدخل في تصميم النظم اآللية وما يتطمبو ىذا 

مراحل تطور النظم  إلى العتاد، ثم تطرق وارد سواء عمى المستوى األفراد أوالمشروع من م

اآللي وقد الفصول المتبقية فقد تناولت تجربة المكتبة د.احمد عروة إلدخال اإلعالم  أمااآللية، 

 إلىمن التفكير في المشروع  ابتداءكل المراحل األساسية التي عرفتيا ىذه العممية استعرض 

 عمى أرض الواقع، مع إعطاء نتائج ىذه الدراسة منيا7 غاية تنفيذه 

تيا الداخمية وارتباطيا الوظائف الرئيسية وتكوين شبك أتمتةصورة عن  إعطاء -

 .باألنترنت

المقترحات والنتائج المتعمقة بتطبيقات تكنولوجيا المعمومات في وضع مجموعة من  -

 .المكتبات الجامعية
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 الدراسة الرابعة:   

اختيار وتقييم النظم اآللية المتكاممة لممكتبات " 7تحت عنوان دراسة ميدي الطيب عبد الرحمن 

عبارة عن  ،كمية األدب" دراسة تقويمية لتجربة مكتبات جامعة النيمين 7الجامعية في السودان

ىذه تناولت  ،8002يا سنةقشتمنا تم الوثائققسم المكتبات و ب لنيل شيادة الدكتوراهرسالة 

توجياتيا الراىنة نحو بالمكتبات الجامعية بالسودان و  اآلليالتعرف عمى واقع تشغيل الدراسة 

  اآللياختيار النظم اآللية والتعرف عمى واقع تجربة جامعة النيمين في اختيار وتقييم النظام 

المتكاممة،  اآلليةوالسمبيات، مع تقدير توافق النظام مع المعايير  ابياتجاإليعمى الوقوف و 

 حيث توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أىميا7

بينما تخطط البقية  آلية تبات الجامعية في السودان نظمامن المك 30 %تستخدم -

 ألستخدميا.

تتبنى المكتبات الجامعية في السودان في مجمميا خيار الحزم البرمجيات الجاىزة عمى  -

 . isisوجو التحديد برمجيات

( بمكتبات جامعة النيمين سوى معياري Isisلم يتم تبني أية معايير الختيار نظام ) -

 وشيوع النظام.التكمفة 

لم يتوقف النظام من خالل تجربة تشغيمو بمكتبات جامعة النيمين مع معيار النظم  -

 اآللية المتكاممة.       
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 الدراسة الخامسة: -

مية يالنظم األلية في المؤسسات الوثائقية7 دراسة تقي"بعنوان7  دراسة الباحث كادي زبن الدين

، عبارة عن مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم "بوىران (crasc)لممكتبة الجامعية ومكتبة 

حول  ، تطرقت ىذه الدراسة إلى8004تم مناقشة ىذه الدراسة سنة  المكتبات والعموم الوثائقية

ستوجب مراكز المعمومات لمنظم األلية التى أصبحت من الحتميات التى يتبني المكتبات و 

تي عمى أدا عتمدالنشر اإللكتروني، حيث الرقمية و مواكبتيا، والولوج إلى عالم المجموعات ا

جمع البيانات لفئتين مختمفتين، حيث تمثمت األداة األولى في المقابمة مع مسؤولي المكتبات 

 7ما يمي موجو لفئة القراء، حيث توصمت الدراسة إلى أما األداة الثانية فكان استبيان

عمى ضرورة العمل بالنظم اآللية في المكتبات، يؤكدون من المستفدين  %24.14أن  -

وذلك لنقص  "المكتبة"و "syngeb"وأن ىناك صعوبات في استخدام كال النظامين 

من المستفدين ال يعرفون استخدامو، والتقييم خمص إلى  %54.2فيناك نسبة  التدريب،

أن المعايير العامة في النظامين خمصت إلى أن نظام "مكتبة" حكر لممؤسسة المنتجة 

alfatra " أما المعايير االقتصادية أن نظام السنجاب مكمف عن األخر، فميما نفس ،"

بالنظامين،  ل األنظمة الفرعيةالوظائف تقريبا فكالىما يوفر خدمة الكممات المفتاحية لك

فالنظام الفرعي لإلقتناءات لكالىما يتوفر عمى جميع الممفات مع إمكانية تعديميا 

باإلضافة إلى النظم الفرعية األخرى، يوجد غياب تام لنظام الدوريات في برنامج 

م م العمل بو، فكالىما يشتركان في عدمستقل ولكن لم يت أما نظام "مكتبة" "السنجاب" 
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احتوائيما لنظام فرعي لإلحاطة الجارية، ونظام خاص باألمور المالية واإلدارية 

 لممؤسسة، فكالىما محميا لمصنع يحترمان المعايير الدولية لتصميم النظم.  

 : إجراءات الدراسة الميدانية:2

 ج الدراسة:همن 2-1

الطريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى الظاىرة أو " 7يمكن تعريف المنيج أنو وبصفة عامة

عمى  إجاباتالى المشكمة موضع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا بغرض التوصل 

األسئمة التي تثيرىا المشكمة أو الظاىرة من خالل استخدام مجموعة من األدوات لتجميع 

  1."ي اإلجابة عمى التساؤالتالبيانات وتحميميا والتوصل الى النتائج التي تساعد ف

ى إل عمى المنيج الوصفي، تبعا لطبيعة ىذه الدراسة التى تيدفعتمدنا في دراستنا ىذه اوقد 

الوقوف عمى حجم ، و ألنظمة األلية المتكاممةلتعامل مع اافي الجامعية  اتوصف حالة المكتب

لى المينة المكتبية التغيير الذي أحدثتو ىذه النظم في تطوير األنشطة المكتبية  وتسييميا، وا 

يا من نا عميتحص عمى حد السواء، كما قمنا بدعمو بجانب تحميمي لمبيانات الكيفية التى

 الميدانية. تنادراس

 

 
                                                           

حاالت تطبيقية. اإلسكندرية7  -، مصطفى محمود، أحمد عبد اهلل ، المحمح. مناىج البحث العممي7 اسس عمميةرأبو بك 1
 .15 .ص ،8004الدار الجامعية، 
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 أساليب جمع البيانات: -2-2

 المقابمة: -2-2-1

تعبر من أساليب تجميع البيانات، وىي من الوسائل اليمة لمحصول عمى البيانات، وىي عبارة 

األفراد،الستغالل في بحث عممي، عن محادثة موجية يقوم بيا الفرد مع الفرد أو الجماعة من 

 .1(المستجوب)أنيا عبارة عن تبادل لفظي يتم بين القائم بالمقابمة)الباحث( أو و 

والية )مستغانم، بالمكتبة المباشر أو المكتبي  سؤولبحيث طبقت مقابمتنا سواء كان مع 

وىران، تممسان( وذلك بيدف جمع المعطيات التى تخدم ىذه الدراسة، بحيث تمحورت أسئمة 

ييا لمنظم اآللية، باإلضافة إلى تبنة ىذه المكتبات الجامعية، و ىذه المقابمة حول واقع أتمت

متطمبات تشغيمو بالمكتبات الجامعية الجزائرية وقد قسمنا ىذه ظام السنجاب و الت ناستعما

أفريل  02من تاريخ حيث أجريت ىذه المقابمة  ،الاسؤ  65 المحاور إلى أسئمة فرعية بمجموع

 .8064أفريل 80 إلى غاية 8064

 المالحظة: -2-2-2

األخيرة معمومات موثوق بيا بحيث تقدم ىذه  كما اعتمدنا أداة المالحظة إلى جانب المقابمة

تطمب ي ،يالذموضوعية، باإلضافة إلى طبيعة ىذا الموضوع المدروس أكثر قيمة و  مما يزيدىا

بأنيا7 "توجيو الحواس واالنتباه إلى ظاىرة أو مجموعة  المالحظة ، وتعرفمثل ىذه األدوات

                                                           

1 . 648، ص. 8005القاىرة7 الدار المصرية المبنانية،  عبد اليادي، محمد فتحي. البحث ومناىجو في عمم المكتبات.
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معرفة  من الظواىر رغبة عن الكشف عن صفاتيا أو خصائصيا بيدف الوصول إلى كسب

عن المالحظة دون مشاركة حيث يكون  ستناافي در  اعتمدنا، حيث 1جديدة عن تمك الظاىرة"

الباحث عبارة عن مراقب دون االشتراك في أي نشاط يمارس في ميدان الدراسة والذي لو 

 عالقة بالموضوع.

 :الميدانية حدود الدراسة -2-2-3

يساعد في الوصول إلى األىداف من أجل معالجة الموضوع المدروس في إطار واضح 

 المرجوة من الدراسة فقد حصرنا مجاالت الدراسة في العناصر التالية7

 : ةالجغرافي حدودال -2-2-3-1

مستغانم، مكتبة كمية كميات عبد الحميد بن باديس ب تشمل الحدود الجغرافية لدراستنا مكتباتو 

كميدان مناسب العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بوىران وكذا المكتبة المركزية بتممسان، 

 .دراستنالتطبيق 

 الحدود الموضوعية: -2-2-3-2

 دوافع استخداميا،  كتبات الجامعية لألنظمة اآللية،تبني الم في يتمثل المجال الموضوعي

التي تواجو التطرق ألىم الصعوبات  الىات الالزمة لتشغيميا باإلضافة معايير اختيارىا ومتطمب

 .النظم اآللية يف ىذهتوظ

                                                           
1
 ،7007. الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة،4بوحوش، عمار، الذنٌبات ، محمد محمود. مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث. ط.  

  .070ص.
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 الحدود البشرية:  -2-2-3-3

المسؤولي مصمحة التوجية والبحث المكتبات و  مع مسؤولي البشرية لدراستنا وتشمل الحدود

  البيموغرافي. 

 7الحدود الزمنية -2-2-3-4

 بحيث كانت المقابمة من بتاريخ يناه في إجراء المقابمة الذي قضوتتمثل في الوقت المستغرق  

 . 8064افربل 80الى غاية  أفريل 02

ضبط المفاهيم: -2-2-4  

تتمثل المصطمحات التي يستوجب عمينا تحديدىا وتوضيحيا في ىذه الدراسة لتفادي اي لبس 

المفاىيم والمعاني كاآلتي7وكذلك توضيح معناىا نظرا لتعدد    

  INTEGRATED LIBRARY SYSTEMEالمتكاممة: اآلليةالنظم 

النظام اآللي المتكامل لممكتبات ىو النظام الذي تجيز فيو جميع أو بعض قطاعات العمل 

نظام معمومات معتمد عمى الحاسب اآللي أساسي واحد، ببميوغرافيبالمكتبة اعتمادا عمى ممف 

قاعدة بيانات ببميوغرافية ومجموعة من البرامج والتطبيقات المتصمة لميكنة والذي يستخدم 

الى مصادر المكتبة المحمية خالل الفيارس  إتاحة تطبيقات المكتبة المتعددة ليوفر

 OPAC.1المباشر

                                                           
1
على  7007مارس  05) تمت الزٌارة.   http:// hamza- school. 7olm . org، محمد محمود. النظم اآللٌة فً المكتبة. متاح على عواد  

 (.06:00الساعة 
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عندما يتقاسم نظام اآللي لممكتبة قاعدة بيانات مشتركة ألداء كل الوظائف األساسية  :إجرائي

 لممكتبة فإن النظام يكون متكامل.

 المكتبة الجامعيـــة:

تنشئو وتدعمو وتديره الجامعة " 7عموم المكتبات كما عرفتيا الموسوعة العربية لمصطمحات

التدريس كما تساند برامج التدريس باألبحاث  المقابمة الحتياجات المعموماتية لمطمبة وىيئة

 1"الخدماتو 

المؤسسات أىم من  تعد نستخمص من خالل ىذه المفاىيم أن المكتبة الجامعية :إجرائي

 .وباحثين األساتذة ،التي تسعى إلى تمبية مجتمع مستفدييا من طمبة التعميمية

 SYNGEBالنظام المقيس لمتسيير المكتبات :

 أنواعيعد نظام السنجاب من البرمجيات المتكاممة والمتطورة القادرة عمى التحكم في مختمف 

الوثائق، الكتب، األطروحات، الدوريات، وذلك وفقا لمعايير دولية كما يتضمن الميام الرئيسية 

 .2، والبحث الببميوغرافياإلعارةلممكتبة، التزويد، الفيرسة، متابعة الدوريات، 

 ة، صمم بالجزائر يحتوي عمى خمسةمتكاممال ةآلي من األنظمةالسنجاب  نظامد يع: إجرائي

أداة لتسيير المكتبات بمختمف فيو  الجزائرية، وحدات يعتمد في الكثير من المكتبات الجامعية

 أنواعيا وأحجاميا. 
                                                           

1
، 7000: المكتبة األكادٌمٌة، القاهرةعربً.   -وسوعة العربٌة للمصطلحات علوم المكبات والمعلومات والحاسبات:  انجلٌزيمهللا. ال ٌد، حسنس  

 .730ص. 
2
 .4، ص.7008لمكتبات. الجزائر: مركز البحث فً اإلعالم العلمً والتقنً، دلٌل االستخدام. نظام المقٌس لتسٌٌر ا 
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 تمهيــــــــــــــــــــــــد:

تكنولوجيا المعمومات لتحسين وتفعيل  إدخاللقد عممت المكتبات الجامعية المعاصرة عمى    

، وليذا وتقديم احدث المعمومات لممستفيد طرق وبرامج لتسييرىا واالستفادة من مقتنياتيا

الغرض صممت نظم آلية متكاممة لخدمة المكتبات وىي في الغالب نظم جاىزة تراعي 

نواعيا وفروعيا مستوى العاممين في مجال البرمجة، وتعدد وظائف النظم اآللية باختالف أ

 .أجل ضمان التحكم في تدفق المعمومات بالشكل المطموبوذلك من 

 :مفهوم النظم اآللية المتكاممة -1

تعتبر النظم اآللية المتكاممة مجموعة من الوظائف ذات الصفات معينة تتفاعل مع بعضيا 

البرامج  في انسجام المدخالت معكما أنيا الصيغة التي تضمن العمل  ،لتحقيق ىدف معين

لشكل الذي يمبي احتياجات واألجيزة والقوى البشرية من أجل التحكم في تدفق المعمومات با

عرف أيضا عمى أنيا عبارة عن برنامج حاسب يتضمن معارف وأفكار ومفاىيم كما ي،المجتمع

محدد ويستخدم البرنامج من قبل أشخاص ليساعدىم عن خبرات البشر في مجال موضوعي 

 1ات أو حل المشكالت في ذلك المجالقرار عمى اتخاذ ال

                                                           
. مج.المعموماتمجمة المكتبات و  عبد الرزاق، غزال. استخدام النظم اآللية بالمكتبات األقسام الجامعية.،كمال بوكرزازة، 1
 .50.، ص 2006.نوفمبر، 1.ع3
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نظام آلي محسب تشترك جميع أنظمتو الفرعية الوظيفية في قاعدة " :أيضا أنوكما يقال 

عبارة عن وحدات منفصمة من البرامج  moduleواحدة والنظم الفرعية  ببميوجرافيابيانات 

والتي تجمع معا لتشكيل النظام اآللي وكل نظام فرعي يقوم باالضطالع بوظيفتو األساسية 

 "مثل التزويد ، ضبط المصطمحات، اإلعارةمن وظائف المكتبة 

في قاعدة  moduleذلك النظام الذي تشترك فيو كل الوحدات  :"كما يعرف أيضا عمى أنو

ت األخرى. إذن ىذا عمى الوحداواحدة وتنعكس التغيرات فيو فورا  ببميوجرافيابيانات 

يتكون نظام  القيام بدمج العديد من الوظائف في نظام واحد وعادة ماالمصطمح يعني 

 1"لمتكامل من عدد من النظم الفرعيةاالمكتبة 

أن النظام اآللي المتكامل ىو نظام تشترك فيو كل من النظم وبصفة عامة يمكن القول 

 االببميوغرافيية وظيفة عمى الممف في قاعدة بيانات بحيث تتم ا Moduleالفرعية الوظيفية 

المتاحة ، وبعبارة أخرى أنو يتيح االستخدامات المختمفة لقاعدة أو لقواعد البيانات لرئيسيا

 2معالجة، تحرير، إضافة أو تعديل، أو استرجاع البياناتعمى النظام في نفس الوقت، مثل: 

                                                           

.22. ، ص 1995المكتبات .القاىرة: المكتبة األكاديمية، . األنظمة اآللية في محمد،  فتحي ،عبد، اليادي  1 
 

المكتبات. عمان: مكتبة المجتمع العربي لمنشر المدادحة، احمد نافع. نظم المعمومات المحوسبة ودورىا في مجال  2
 .110، ص. 2013والتوزيع، 
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مختمفة بالمكتبة ومركز المعمومات. باإلضافة الى إمكانية قيام وبالتالي اتاحتيا لألقسام ال

ترتبط بدورىا المرتبطة بالجوانب اإلدارية والمالية التي  النظام المتكامل بمعظم الوظائف

 .بالعمميات الفنية

 اآللية المتكاممة :بدايات النظم  -2

مع  ،نظم اآللية في المكتبات يرجع الى منتصف الثالثينياتان االنطالقة االولى الستخدام ال

وكان أول من  ،PENCH CARD EQUIPMENTبداية تجييز معدات ثقب البطاقات 

ثم تمتيا  CIRCULATION SYSTEMEجامعة تكساس في نظام االعارة استخدميا 

 .مكتبة بوسطن العامة استخدمتيا في تحميل بعض إحصائيات التزويد

اما في سنة  ،كمبيوتر بطيئة لمغايةمن الثالثينيات الى األربعينيات كان التقدم في أنظمة ال

نظام مميكن يخزن المعمومات كما أنو كتب عن  VANNEVAR BUCHتخيل  1945

 1افتراضية.كتبة " االفتراضي ووصفو بأنو مMEMEXنظام "

كنولوجيا الى الزيادة في أدى ظيور الت 1970الى غاية  1960في الفترة الممتدة ما بين 

اخترعت الدائرة المتكاممة  1961الكمبيوتر في المكتبات، ففي عام  استخدام

INTEGRATEDCIRCURT  من طرفROBERT NOYCE 2وJACK KIRLY 

                                                           
 . القاىرة1المعمومات. جبات ومراكز في المكتزينيم. األنظمة اآللية المتكاممة :عبد الجواد، سامح  1

 .44، ص2004 : شركة ناس لمطباعة،
دارتيا خدماتيا. القاىرة: دار غريب،  ، محمد فتحي. المكتبات الجامعيةبدر، احمد، عبد اليادي 2 .ص. 2001: تنظيميا وا 

18. 
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 luام من السيميكون وفي نفس السنة ق داخل قرصحيث كانت تضع كل الوحدات الدائرة 

hun تبة الطبية األمريكية كما قامت المك ،بتطوير تقنية تكشيف حديثة باستخدام الكمبيوتر

تم فيو مراجعة وظائف النظام في محاولة لميكنة كل وظائف  Med Larsالعمل في مشروع 

صدار كشاف  الوراقىباإلضافة الى إجراء عمميات البحث  ،المكتبة  Index medicusوا 

 19661وكذا الفيرسة اآللية واإلعارة اآللية، وبالتالي ظير أول نظام آلي متكامل سنة 

كان  2ثم مشروع مارك 1بمشروع مارك 1968الى  1965مكتبة الكونجرس في عام بدأت 

افية باستخدام ثالثة أعداد رقمية، ومع تطور الحاسبات مصمم لتنظيم التسجيالت الببميوغر 

في منتصف السبعينات بدأت تنبثق بعض النظم اآللية في المكتبة وفي أواخر  الصغيرة

تطبيقات معالجة البيانات منفصمة لمتحكم في كل السبعينات كان االتجاه الى تطوير وتجييز 

من واحد الى ثالث مكتبات تستخدم كان ىناك  1975ففي نياية  ،ىامة في المكتبةوظيفة 

لضبط اإلعارة وأصبحت النظم المتكاممة النموذج المفضل لألنشطة المكتبية  CLSIأنظمة 

غالبا متطورة بواسطة مورد واحد وتعرض دعم محسب لمعديد من وظائف واألنظمة المتكاممة 

 2المكتبة وكانت األنظمة اآللية المتكاممة تحظى باىتمام كبير في منتصف الثمانينات.

المكتبات كتكنولوجيا جديدة ألنظمة  UNIXر نظام تشغيل ي نياية عقد الثمانينات ظيوف 

من الكمبيوتر فيو يعرض تعدد المستخدمين اآللية وىذا النظام لم يرتبط بنوع أو حجم واحد 

                                                           

 
: االتجاىات و التكنولوجيا الحديثة. القاىرة: شركة ناس الطباعة، عبد الجواد، سامح زينيم. نظم المكتبات المتكاممة1

 .70، ص. 2008
 .68. ، ص2005: دار الصفاء لمنشر والتوزيع،  . عمانعبايدة، حسين. استخدام الحاسوب في المكتبات 2
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MULTI USER  وتعدد الميامMULTI TASKING  ومع مجيء األنظمة المعتمدة عمى

UNIX وخالل مالئمتيا لمجامعاتالصغيرة والتي تبرىن  سباتانبثق العديد من أنظمة الحا .

التسعينيات من القرن العشرين تطورت أنظمة المكتبات اآللية المتكاممة التي أدت الى 

 1.تنمية المجموعاتحوسبة الكثير من أنشطة 

وفي منتصف التسعينيات ارتبط التطور في الفيرس المتاح عمى الخط المباشر بالتطورات 

والفيرس المتاح عمى الخط أن نظام الفيرسة حيث  ،يرسة اآللية ارتباطا وثيقاالخاصة بالف

من أىم النظم الفرعية غمى اإلطالق باعتباره محل اىتمام المكتبات والمكتبيين بصفة 

 .خاصة

أما مع أواخر التسعينيات الى الوقت الحالي انتشرت الشبكات وأصبحت المكتبات تتيح 

خدمات المكتبات كاإلعارة سسات األخرى عن بعد مثل اتاحة مواردىا لممستفيدين والمؤ 

 2.باإلضافة الى تسيير سبل الوصول الى مراصد البيانات خارج المكتبةباالتصال المباشر 

 خصائص النظم اآللية المتكاممة : -3

 تتميز النظم اآللية المتكاممة بمجموعة من الخصائص التي نوجزىا فيما يمي:

  دارتيااآللية المتكاممة و سيولة صيانة النظم  .ا 

  عدة مستوياتتحقيق وسائل لتأمين البيانات عمى. 
                                                           

.71. ص .السابق المرجع النظم األلية المتكاممة في المكتبات ومراكز المعمومات. عبد الجواد، سامح زينيم.  1 
، 2010عمان: دار الفكر، .3.ط مراكز المعمومات.مجموعات المكتبية: في المكتبات و النوايسة، غالب عوض. تنمية ال2

 .43-41. ص
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 تتعامل النظم اآللية مع النصوص المكتوبة والنصوص بالصورة والصوت. 

  النفاذ الى المعمومات عن بعد عن طريق إنشاء فيارس وكشافات رقمية أو تحويل

 .بية والوثائقية الى الشكل الرقميالمواد المكت

  االستخدامسرعة االسترجاع وسيولة. 

  تسيير الوثائق األولية مع إمكانية البحث في النص الكامل بفضل وحدة التسيير

 اإللكتروني لموثائق.

 1.تعتمد عمى تقنية الخادم الموزع مع إمكانية تثبيتو عمى مختمف اشكال الشبكات 

 أن و  اشة واحدةأن يكون لو واجية تطبيق سيمة االستخدام متعددة الخدمات في ش

 يدعم مواصفات أو شكل مارك.

  إضافية أن تكون لغات برمجية النظام من المغات األكثر استقرارا في العمل مع مرونة

 2فيما بعد أي يتم تحديدىا بصفة دائمة.تطمب تقد 

 أهمية النظم اآللية المتكاممة:  -4

 لمنظم اآللية دور كبير في تطوير العمميات الفنية والخدمات داخل المكتبة ومن أبرزىا 

 ما يمي:

                                                           
 :دكتوراه. قسنطينة رسالة . تكنولوجيا المعمومات أنواعيا ودورىا في دعم التوثيق والبحث العممي.عبد المالك، بن السبتي 1

 .115،116، ص.2002قسنطينة،  منتوريجامعة 
 .16، ص.1985نظم المبنية عمى الحاسوب. األردن: المنظمة العربية لمعموم اإلدارية، ال فيأتيد، لوسي. مقدمة 2
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  إعداد الفيارس المحسبة لممقتنيات 

  أتمتت إجراءات الشراء وأوامر التوريد والمطالبات واإلرجاع والتسميم 

   إعداد الفيارس المحسبة لممقتنيات 

  الجامعية. ضبط اإلعارة في المكتبات 

 حوسبة نظام  ،مكننة عمميات التزويد، ربط قواعد البيانات الخاصة بنظام اإلعارة

 .خدمات المعمومات وخدمة اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي

 اتاحة قواعد البيانات الببميوغرافية والشبكات. 

 تاحة برامج تشغيل لألوعية اإللكترونية ا. 

 معالجة الكممات والبيانات اإللكترونية. 

ىناك عدة اىداف أساسية من وراء استخدام النظم االلية أهداف النظم اآللية المتكاممة: -5

 المتكاممة في المكتبات الجامعية والتي نمخصيا فيما يمي:

  تقديم المعمومات ألكبر عدد من المستفيدين والباحثين 

 تاحتيا لمباحثين  التصدي لالنفجار المعموماتي والتحكم في توسعيا وا 

  1.ت اليدوية والتوفير في الميزانيةالجيود المبذولة في العممياتوفير 

 .إتاحة الفرصة لمتعاون مع أنظمة المكتبات األخرى 

 المشاركة مع المكتبات االخرى. 

                                                           
 .61، ص. 1992. إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات. الرياض: معيد اإلدارة العممية، مارلينكاليتون،  1
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  تأىيل وتدريب العاممين عمى العمل في بيئة معموماتية الكترونية. 

  إتاحة الفيرس اآللي عمى الخط المباشر 

  باستخدام الفيرسة اآلليةتوحيد عممية الفيرسة 

 1إتاحة مداخل متعددة لمبحث في الفيرس اآللي 

 لكترونيةلمعامالت الورقية واستبداليا باإلالحد من استخدام ا. 

  الوسائل جمع أوعية المعمومات بكل الطرق و وصول المستفيد الى 

 محدد، فإن النظام يجب أن لجميع المطبوعات المحمية والعالمية في مجال  اقتناء

  "يوفر كتالوجات الناشرين ويكون متوافق مع األنظمة اآللية العالمية مع صيغة "مارك

 "أوىايو" ليتمكن من التواصل معيا.وقواعد البيانات المباشرة مثل شبكة 

 2.يسيل استخدام اإلنتاج الفكري 

: تتعدد النظم اآللية المتاحة لممكتبات ومراكز المعمومات أنواع األنظمة اآللية المتكاممة -6

ويميز بعضيا عن بعض اإلمكانيات من حيث اإلمكانيات المتوفرة في ىذه النظم و من 

الحتياجات المستفيدين والدعم الفني الذي تقدمو الشركة المنتجة حيث التصميم ومالئمتيا 

 وتقسم إلى نوعين :

 

                                                           
 .57، ص.1994. التقنية و إدارة المعمومات. بنغازي: جامعة قادة يونس، عزيز، يونس 1
، 2008أفاق تكنولوجيا المعمومات. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب، أماني زكريا. المكتبات العربية و الرمادي،  2

 .144ص.
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 close systemeالنظم المغمقة:  -6-1

المغمقة عمى استخدام نوع موحد من أجيزة الحاسب، وتعتمد عمى نظام واحد عند تقوم النظم 

رسال  ، إال أن ىذه األنظمة واجيت APPLEالرسائل، ومن أشير النظم المغمقة التخاطب وا 

 مشكالت منيا:

ضرورة استخدام أجيزة معينة بمواصفات معينة، حيث أنو ال يمكن تبادل المعمومات إال عن 

 تمك األجيزة فقططريق 

 صعوبة التطوير في تمك األنظمة بما يتالءم مع احتياجات المكتبة الفعمية

 1تكمف استخدام األنظمة المغمقة وتحديثيا عالية جدا.

 OPEN SYSTEMEالنظم المفتوحة: -6-2

لقد دعت الحاجة الى التفكير بشكل جيد لمتغيير والتحول من النظم المغمقة التي عانت من 

عدة إشكاليات في االستخدام، فالنظم المفتوحة يمكن بواسطتيا تبادل المعمومات بطريقة 

 مفتوحة لمجميع وأسفرت نتائج الدراسات واألبحاث عن ظيور النظم المفتوحة التي 

 :عرفت باسم شاع استخداميا بعد أن

                                                           
 ،2014. عمان: األكاديميون لمنشر والتوزيع، سمير، جمال العيس. إدارة نظم المعمومات المكتبية واألرشفة اإللكترونية1

 .110ص. 



دوافع إستخذام اننظم االنية وانتخطيط إلختيارها بانمكتبات انجامعية             ولانفصم األ  
 

 

44 

1TCP/IP:Transmission Control Protocol /internet Protocol  

لعممية تحويل النظام ا يوجد ثالثة أشكالالتحول من النظام التقميدي الى النظام اآللي:  -7

 من الشكل اليدوي الى الشكل اآللي والتي تمثمت فيما يمي:

اآللي:التحويل الكامل لمعمميات اليدوية الى الشكل  -7-1  

يعني ذلك التحويل لجميع العمميات اليدوية والروتينية التي تتم في المكتبة الى الشكل اآللي 

 ويرجع اتخاذ ىذا القرار الى إدارة المكتبة او المسؤولين عنيا.دون زيادة أو نقصان 

 التحويل المشروط لمعمميات اليدوية الى الشكل اآللي:  -7-2

تفضل بعض المكتبات تحويل النظام اليدوي الى الشكل اآللي مع بعض التغييرات البسيطة 

التي ال تترك تأثيرىا عمى النظام في شكمو اآللي بعد تحويمو وعمى سبيل المثال فإن إضافة 

األساسية لممكتبة سوف يعزز من موقف المكتبة أمام وسيمة استفسار جديدة عمى الفيارس 

التي ال تترك تأثيرا ل قائمة إسناد بمداخل المؤلفين أو غيرىا من التغيرات المستفيد أو عم

 2كبيرا عمى ىيكل النظام المعمول بو في المكتبة

 التحويل غير المشروط لمعمميات اليدوية الى الشكل االلي: -7-3

                                                           

 1  .75. ، ص2007األنترنيت. القاىرة: دار الجامعة الجديدة، و  اآللية . نظم المعمومات والحاسبات طو، طارق

 .75ص. لمرجع السابق.ن. اعبايدة، حسي2
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 إن إعداد ىذه األنظمة يبنى عمى أساس تحويل أىداف المكتبة الى عمميات عند بناء النظام

وليس عمى أساس تحويل العمميات القائمة بالفعل الى الشكل اآللي، إن تحديد أىداف الجديد 

المكتبة بشكل مبدئي جيد ثم تحديد العمميات التي يمكن إعدادىا لتحقيق ىذه األىداف 

بالشكل المطموب وتحديد اإلجراءات التي تساعد عمى سير تمك العمميات بشكل انسيابي مرن 

مدخالت و المخرجات بناءا عمى ذلك، كل ذلك يعمل عمى تحقيق وتحديد الدون معوقات 

يساعد عمى ظيور جيل من األنظمة المتكاممة أنو  أىداف تحميل النظام بشكل عام، كما

 1تساعد عمى تحقيق احتياجات تمك المكتبات 

 دوافع استخدام النظم اآللية في المكتبات الجامعية: -8

حيال تبني النظم ظروفيا وذلك تتنوع حسب طبيعتيا و لممكتبات الجامعية العديد من الدوافع 

 :يمي امنجمميا في والتي اآللية

  تقديم خدمات أفضل ألكبر عدد من المستفيدين 

  تاحتيا مواجية الزيادة اليائمة في المعمومات ومصادرىا، من أجل التحكم في تدفقيا وا 

المكتبات، وخصوصا مع انكماش الموارد المالية المتاحة من مجتمع لممستفيدين 

 لشراء مصادر المعمومات.

  توفير الوقت والمال في الوظائف والخدمات التي تقوم بيا تمك المكتبات 

                                                           
لمطباعة  ومراكز المعمومات. عمان: دار الفكر شبكات المعمومات المحوسبة في المكتباتقواعد و ، عامر إبراىيم. قند ليجي1

 .95ص.، 2006والنشر والتوزيع، 
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 لتعاون مع أنظمة المكتبات األخرىتوفير أرضية مشتركة لمعمل وا. 

  1رفع كفاءة العمل وتجنب تكرار الجيود المبذولة 

 لممستفيدين لفيرس اآللي عمى الخط المباشر اتاحة ا 

 .توفير امكانيات متنوعة لمبحث من خالل مداخل مختمفة في سجالت الفيرس اآللي 

 . تقميص حجم السجالت والفيارس الورقية التي تقتنييا وتستخدميا المكتبات الجامعية 

  2مثل خدمات البث االنتقائي لممعموماتالرغبة في تقديم خدمات جديدة 

 النظم اآللية المتكاممة و وظائفها: -9

 ظام اآللي بعدة وظائف والتي تجمت فيما يمي:يقوم الن

 دارة الفهرسة والتصنيف : يستخدم النظام الفرعي لمفيرسة لخمق وتخزين واسترجاع وا 

أو كشافات ويحدد شكل التسجيمة المستخدمة في قاعدة التسجيالت الببميوغرافية 

 .ؤلف و الموضوع و العنوان.....الخالستنادي لممالبيانات ويوفر الضبط ا

 كاممة الفيرسة الستخدام األنظمة اآللية المت أنشطةالفرعي الفهرس المباشر:  النظام

المستخدمين لمتاحة لمدخول عمى الفيرس بواسطة سيمة او فيو ، تنتج فيرس إلكتروني

 1.تدعى فيرس اإلتاحةوالتي تكون معا في عممية البحث والعرض 

                                                           
مراكز المعمومات. و التقنيات المتطورة لممكتبات و  عبد المعطي، ياسر يوسف. النظم اآللية  ،محمد، محمد أمان 1

 .28، ص.1986الرياض: مكتبة فيد الوطنية، 

 2013التوزيع،فة الجامعية لمنشر و نظم المعمومات الرقمية. اإلسكندرية: دار المعر  تصميمفؤاد. تحميل و  ليايإسماعيل، ن 2
 .49،50.ص. 
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 Add onالعامة عمى الخط المباشر والفيرس المباشر الذي يعرض كنظام فرعي مضاف 

Module  متكامل مع النظام الفرعي لمفيرسةوالذي يكون. 

 النظام الفرعي لمتزويد:Acquisition Moduleاآللية المتكاممة تدعم  معظم األنظمة

تقريبا وىو تزويد كمكون تطبيقي اختياري وذلك منذ الثمانينات أنظمة فرعية إدارية لم

يقوم بميكنة كل الميام التي يقوم بيا قسم التزويد بأكثر سرعة وفاعمية حيث قام 

. كما يقوم إدخال البيانات ومعالجة الكمبيوتربإحالل خطوات العمل اليدوية إلى 

وعمميات االستالم، طمب المواد  بخمق ممفات الميزانية وممفات الموردين وأوامر الطمب

لغائيا وفي بعض الحاالت يدير األنشطة الحسابية والميزانية  رجاعيا وا  من الموفرين وا 

 .ويصدر إحصاءات

 :النظام الفرعي لضبط المسمسالتSERIAL CONTROL Module 

بالمكتبات والتي تتضمن تقوم ىذه األنظمة بكل األعمال التي تقوم بيا وحدة المسمسالت 

صدار المطالبات لألعداد الناقصة وعمميات إ عداد أوامر الطمب والمراجعة واستالم األعداد وا 

  2المحاسبة والميزانية وكل اإلجراءات المتعمقة بالتجميد

  النظام الفرعي لإلعارةCirculation Module 

                                                                                                                                                                                     
المعمومات. الخرطوم: المنظمة ة في المكتبات ومراكز التوثيق و الدورة التدريبية حول النظم اآللية المتكاممالموزي، سالم. 1

 .21، 20، ص.2007العربية لمتنمية، 
.22المرجع نفسه.  ص. 

2
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  المستفيدين وقد يضيفىذه األنظمة تخمق ممف سياسة اإلعارة وقاعدة بيانات 

والتصدير والنسخ االحتياطية لقواعد راد يأخرى ىامة مثل وظائف االست وظائف

 1البيانات،

  وظيفة الجرد، وظيفة إنتاج التقارير ويدعم معايير تبادل اإلعارةz39 ,50 وmarc  

الذاتية االستعارة واإلرجاع وربما يدعم التكامل مع أنظمة األمن المكممة لوظائف 

 .لمنظام الفرعي لإلعارة

  المضافالنظام الفرعي :ADD ON Module 

لمنظام عادة يعرض وظائف إضافية ويظيروا كخيار لموظائف األساسية أو كجزء متمم 

استيراد وتصدير  inventerالجرد  ،Report Gene ratingل: منتج التقاريرامثالفرعي 

 .التسجيالت

 المكتبات اآللي:باإلضافة الى الوظائف األساسية المتوقعة من نظام إدارة 

o الطمب والتزويد 

o  المعمومات اإلدارية 

o  اإلعارة بين المكتبات 

o معمومات عن المجتمع المحمي 

 

                                                           
 . 100 ص. ،1989تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا. القاىرة: دار الشروق لمنشر والتوزيع،  محمد. اليادي، محمد1
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o 1التخطيط العممي الستخدام الحاسب اآللي في العمميات المكتبية مع مراعاة 

o  الظروف البيئية االجتماعية والخمقية الثقافية مع التركيز عمى المعمومات المحمية مع

 المجاورة.المكتبات  مع التنسيقضرورة 

o .االىتمام بتكوين وتنمية الميارات الخاصة بالعاممين في مجال المكتبات 

o قرار استخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبات ما ينبغي إلدارة المكتبة أن تدرس ك

 كان نوعياأيا 

o  تحديد االحتياجات وتجميع البيانات المطموبة من مصادرىا المختمفة 

o عداد المعمومات لغرض االستخدام وحفظ وتسج يل المعمومات معالجة البيانات وا 

 2.ومتابعة التغير فييا

 معايير اختيار النظم اآللية المتكاممة : -11

اختيار النظام االلي المناسب المرحمة األولى والرئيسية لنجاح عممية يعتبر نجاح عممية 

لناجح الى الوصول األنسب لمنظم التي تتوافق تحسيب المكتبات ككل، حيث يؤدي االختيار ا

مع متطمبات المكتبة القائمة بعممية االختيار وظروفيا، وىو إجراء ال ينبغي ان يتم عشوائيا 

أو تمقائيا دون أن يتم التعرف عمى الوظائف المطموب تنفيذىا بالنظام او الشراء العشوائي 

ت دراسات حديثة كثيرة أن استخدام النظام ألحد النظم المتاحة في سوق البرمجيات حيث أثبت

                                                           
سكندرية: مركز اإلسكندرية، زكريا. استخدام الحاسب اآللي في المكتبات ومراكز المعمومات العربية. اإل أماني الرمادي، 1

 .60ص.  ،2010
اإلسكندرية: أثار المعرفة الجامعية، فؤاد. االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعمومات.  إسماعيل، نييال2

 .74، ص. 2012
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الحالي، لذلك يجب  اإلقرار باستبدال النظام غالبا ما يرتبط بظيور المشكالت التي تؤدي الى

 1ان توضع في االعتبار مجموعة من المحددات والعناصر المتمثمة فيما يمي:

 محددات االختيار: التي تتوقف عمى احتياجات ومتطمبات المكتبة  -

نستطيع تحديد النظام ، فإن تم تحديد العنصرين السابقين المصادر المالية المتاحة -

 .بما يتوافق مع كمييماااللي المناسب  

المحددات العامة فيناك مجموعة من المحددات العامة التي تؤثر في اختيار النظام  -

الدعم الفني، أ النظام، المورد، معدل تطوير اإلصدارات، اآللي المتكامل ومنيا : منش

ستيراد م، الوجيات، التكامل الوظيفي، االالصيانة، بيئة عمل النظام، سيولة االستخدا

 2والتصدير، السعر، الدعم المغوي خاصة المغة العربية مع دعم المعايير الدولية.

 باإلضافة الى معايير أخرى أساسية الختيار النظام اآللي المتكامل:

لجميع مفردات  نظام التكامل في العمل من حيث احتواءهيجب أن يحقق ال: التكامل -1

 العمل المكتبي بدءا من وصول المادة الى المكتبة حتى إتاحتيا لممستفيد. 

                                                           
عجمية، يسرى أحمد. قواعد البيانات ونظم المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات. فاضل، أبو  إيمانامرائي، الس1

 .20. ص ،2014ار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان: د

إبراىيم، رندة إبراىيم. معايير اختيار النظم اآللية المتكاممة في المكتبات الجامعية. الرياض: مكتبة الممك فيد الوطنية، 2
 .199، ص.2009
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يجب أن يأخذ في االعتبار مدى توافق النظام مع النظم المحوسبة األخرى : التوافق -2

ت سجالالمستخدمة في المكتبات بحيث يمكن تبادل المعمومات فيما بينيا واعتماد تقنيات 

مكانية قبوليا وعرضيامارك و   .ا 

لتنفيذه  التكمفة المطموبة النظام اقتصاديا حيث يجب األخذ أن يكون: ال بداالقتصادية -3

 1.حتى ال يكون عبئا عمى الميزانية وصيانتو،

النظام عمى التغيير، وىي تعد واحدة من أىم مواصفات النظام ىي قابمية : المرونة -4

الجيد، حيث يكون التعامل مع النظام في حالة التطوير والتحسين مرنا وال يحتاج الى 

 .المتنوعة لممكتبةإجراءات معقدة عند التعديل لتمبية االحتياجات 

المقصود بالتعاونية ىنا إمكانية االرتباط مع المكتبات األخرى بشبكات : التعاونية -5

مكتبات، وتوافر إمكانات تعامل معمومات فضال عن تقديم خدمات تعاونية بين تمك ال

 عن بعد. الببميوجرافياالنظام المكتبة مع مرافق البيانات 

ألنو اذا أخطأت المكتبة في من الضروري االختيار الصحيح لمنظام، : مالئمة النظام -6

اختيار البرنامج المالئم، فان األجيزة المتطورة التي تم اختيارىا و البيئة الغنية التي تم 

                                                           
 .59. ص. المرجع السابق. فؤاد. تحميل وتصميم نظم المعمومات الرقمية لياين ،إسماعيل1
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معرفة و فيجب عمل تحميل صحيح لمتطمبات المكتبة  توفرىا لمنظام لن تصمح ىذا الخطأ.

 1.تمالئمة النظام ليذه المتطمبامدى 

بة واالستجابة بسيولة من قبل العاممين في المكت استخدام النظاماالستخدام: سهولة  -7

 لحاجاتيم المختمفة

وبنائيا تتطمب عممية تصميم نظم المعمومات :تصميم وبناء النظم اآللية المتكاممة -11

أشخاص ذوي كفاءات وميارات عالية قادرين عمى استيعاب مشكالت النظم الموجودة 

 وحميا

الى القيام بتحميل بالطريقة المثمى لذلك نحتاج قبل البدء بعممية تصميم النظام الجديد 

النظام الحالي والتعرف عمى أجزائو وصياغة مشكالتو وأىدافو ووظائفو وتحديد 

بنائو و  م القديم وتصميم النظام الجديد مستخدميو ويسمى الشخص الذي يقوم بعممية النظا

 2وتعديمو وتحديثو

 ويقصد بتحميل النظام ما يمي:مفهوم تحميل النظام: 

 التغذية الراجعة المدخالت واإلجراءات والمخرجات و تجزئتو الى مجموعة  -

 الرياضية فيما بينيا رجات وتحديد العالقات المنطقية و تحديد عناصر المدخالت والمخ -

                                                           
لممكتبات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية: دراسة الواقع تطبيقات التجييزات اآللية القبالن، نجاح بنت قبالن. 1

 .255. ص، 2001: مكتبة الممك فيد الوطنية، لرياض. االحاسوبية
 .95ص. ، 1995المكتبة األكاديمية،  :عبد اليادي، زين الدين. األنظمة اآللية في المكتبات. القاىرة2
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تنظيم اإلجراءات التي تتدخل في تركيب النظام وعمميات معالجة البيانات واضحة  -

 المعنى 

المعمومات والبيانات بعضيا ببعض في ايجاد العالقات التركيبية ووسائل اتصال  -

 منظومة النظم الفرعية المكونة لمنظام 

 تحديد أىداف النظام الخاصة والعامة بشكل واضح. -

 1وصيانتو كمما لزم األمرتعديل النظام وتحديثو  -

 تصميم نظم جديدة وبناءىا  -

 2تحديد مستخدمي النظام -

 تقييم النظم اآللية المتكاممة: -12

ال بد من توفير تقييم مستمر لمنظم حتى تضمن المكتبات سير األعمال عمى أكمل وجو،    

الناتجة والمتعمقة اآللية المستخدمة بيا، وتعرف ىذه العممية بالتقنين المرتد، وىي المعمومات 

بمكونات وعممية النظام التي تعود الى النظام كمدخالت جديدة، وتتألف عناصر النظام في 

 المكتبة من:

من مصادر وىي كل الوثائق الواردة لممكتبة  inputفي المكتبة المدخالت  (1

دارية  .المعمومات، و المراسالت وبيانات مالية وا 

                                                           
 .25، ص. ]د. ت [التوزيع، عبد الوىاب. نظم المعمومات: ماىيتيا ومكوناتيا. عمان: دار الثقافة لمنشر و  الصباغ، عماد 1
مزالح، رشيد. استخدام الحاسب اآللي بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية أحمد عروة. شيادة الدبموم العالي 2

 .37. ، ص2002 ،قسنطينة منتوريلممكتبيين في عمم المكتبات. قسنطينة: جامعة 
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وىي التقارير الخاصة باألعمال الفنية والمالية  outputالمخرجات من المكتبة  (2

 والدوريات.واإلدارية 

، كل العمميات المتعمقة بتسجيل activité processionالنشاط والتشغيل في المكتبة  (3

 .البيانات، وتقديم الخدمات، والعمميات الفنية

 control1التحكم والضبط لممدخالت والمخرجات والعمميات التي تتم في المكتبة  -

 stockage2التخزين 5)

 :المكتبات الجامعية والطريق الى المكننة -13

 الموارد البشرية الالزمة لعممية التحسيب: -13-1

يتوقف نجاح عممية التحسيب بالمكتبة الجامعية شأنيا شأن سائر المكتبات عمى عدة عوامل 

 ىي: 

بعممية التحسيب واإلشراف عميو ومتابعة سير التجييزات المادية، البرامجية البشرية التي تقوم 

 النظام والعاممين مع النظام.

يحظى العامل البشري بأىمية كبيرة في تمك العممية فيو عصب عممية التحسيب نظرا لما 

من عمميات التخطيط الواعي والتصميم أو االختيار السميم لمنظام اآللي الذي سوف يتم يكمفو 

 1عمى النظام إلنجاز الميام المنوط بو تحقيقيا.استخدامو والقيام بالعمل 
                                                           

 .111عبد اليادي، محمد فتحي. المرجع السابق، ص. 1
ت: الكوي عبد المعطي، يوسف. مقدمة في الحاسب اآللي مع تطبيقات والتجارب العربية في المكتبات ومراكز المعمومات.2

 ، ص. 1994شركة المكتبات الكويتية، 
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المناسبة فال فائدة من األدوات التكنولوجيا المستخدمة ميما الميارات البشرية السميمة  فبدون 

 .ثير من المشروعات التحسيب بالفشلبمغت من تقدم وغالبا ما تبوء الك

الجامعية بدءا المكتبة تتنوع القوى العاممة التي تتعامل مع النظام اآللي المتكامل ب

، إن ىذه الفئة تحمل عبئا كبيرا نظرا ألنيا تقوم شخاص المسؤولين عن عممية التخطيطباأل

التطوير ومواصفات النظام بتحميل احتياجات المكتبة الجامعية تحميال دقيقا ووضع مقترحات 

األكثر مالئمة لظروف الذي يمبي تمك االحتياجات ومقارنتيا بعروض الموردين الختيار 

المكتبة وعادة ما يكون ىؤالء األشخاص من المستويات اإلدارية مع مشاركة رؤساء أقسام 

ىذه الفئة العريضة من العاممين التي تتعامل مع  العاممون بالمكتباتاألكاديمية.المكتبات 

رشاد النظام اآللي المتكامل في أداء الوظائف المختمفة لممكتبة من تزويد وفيرسة و  عارة وا  ا 

....الخ. و عمى ىذه الفئة اكتساب بعض الميارات الخاصة باستخدام عمى استخدام الفيرس

 2الحاسب اآللي.

أما الفئة األخرى فيم القائمون بعممية إدارة وصيانة النظام، غالبا ما تكون من المتخصصين 

تبة أو الشركة المسؤولة من داخل المكتبة األكاديمية أو المعيد التابع لممكفي الحاسب اآللي 

 عن البرنامج ومن أىم ميام الفئة القيام بعمميات حفظ النسخ االحتياطية 

                                                                                                                                                                                     
ة: مركز اإلسكندرية أحمد، محروس ميساء. نظم المعمومات المتكاممة في المكتبات الجامعية: دراسة تحميمية. اإلسكندري 1

 .52. ص، 2007لمكتاب، 
 .373، ص.1991. عمم المعمومات بين النظرية والتطبيق. القاىرة: دار غريب، برين كامل، فيكري 2
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في لقاعدة البيانات بصورة دورية باإلضافة الى متابعة المشكالت التي قد تواجو العاممين 

 التعامل مع البرامج وكذلك عممية صيانة األجيزة.

ىناك مجموعة من التجييزات المادية التي  التحسيب: الموارد المادية الالزمة لعممية -13-2

 يجب عمى المكتبة توفرىا عند إدخال النظام اآللي بيا، فبرنامج الحاسب اآللي في حد ذاتو 

ال يمكن التعامل معو إال من خالل مجموعة من التجييزات المادية كما البد عمى المكتبة أن 

ؤولين بإمداد المكتبة بالتجييزات المادية عند قيام المستراعي مجموعة من االعتبارات 

تاحتو خدماتو المختمفة لممستفيدين مثال عن ىذا: أن تكون  المطموبة لتشغيل النظام اآللي وا 

خاصة وأن تمك التجييزات المادية قادرة عمى تمبية االحتياجات الحالية و المستقبمية لممكتبة 

، ت الببميوجرافيامن  أىميا حجم التسجيالالمكتبة األكاديمية تتميز بتزايد االحتياجات و 

اإلعارات السنوية، عدد المستفيدين، عدد العناوين التي يتم إضافتيا الى المكتبة الجامعية 

 1.سنويا

حتى تتمتع األجيزة بالقوة والكفاءة في العمل مع أن تكون األجيزة ذات مواصفات حديثة 

وأن يتوفر لدى المكتبة األكاديمية بيان بإمكانية  ،ضرورة توفير بيان تفصيمي لألسعار

ضافة المزيد من  الوحدات تحديث األجيزة من حيث زيادة سعة الذاكرة ورفع سرعة المعالجة وا 

 2.لوحدة المعالجة المركزية

                                                           
المتخصصين. األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعمومات بالجودة الشاممة: االنظم اآللية نخبة من خبراء 1

 .44، ص. 2010: الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات، ]م. د.[. 2التجارب العربية. ج.
 .44، 43. المرجع السابق، ص ميساء. أحمد، محروس 2
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وذاكرة  33/46ويراعي بصفة عامة أال يقل مستوى الحاسبات اآللية التي يقدميا المورد عن 

يت "كما يجب أن ينص المورد في العرض الخاص بو عمى جميع " ميجا ب04ال تقل 

، كما سعارىاأاالحتياطية مع بيان المييآت وأجيزة التحميل والبرامج الالزمة لتشغيل األجيزة 

عمى األقل في عدد األجيزة دون التأثير  %30يجب أن تتوافر إمكانيات اإلضافة بنسبة 

 عمى كفاءة األداء.

من المكونات المادية التي تحتاجيا المكتبة األكاديمية إلدخال كما يجب توفر مجموعة 

 وتشغيل النظام اآللي والتي نستعرضيا فيما يمي:

 : central processing unitوحدة المعالجة المركزية:  -أ

ميجا بايت من الذاكرة 1وحدة جياز الحاسب وال بد أن تحتوي ىذه الوحدة عما ال يقل عن 

 ية زيادة ىذه المساحة إن أرادت المكتبة ذلك. لكل مستفيد مع إمكان

 األجهزة الممحقة:  -ب

ويقصد بيا جميع األجيزة التي يتضمنيا الحاسب اآللي بخالف وحدة المعالجة المركزية وىذه 

 1تتضمن:

 أوال: أجهزة اإلدخال: 

                                                           
 .81،ص. 2004سترجاع  المعمومات. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ناظم. النظم اآللية ال ىيري، طاللالز 1
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 ال غنى لممكتبة جيزة اإلدخال وأكثرىا استخداما و : وىي تعد من أقدم ألوحة المفاتيح

 عنيا في النظام اآللي المستخدم. 

 يح سيولة أكثر في التعامل وتستخدم مع البرامج التي تعمل تحت بيئة ت: وتالفأرة

 الويندوز. 

 :جهاز المسح اإللكترونيscanner :النصوص  ىو الجياز الذي يقوم بإدخال 

وكذلك يوفر الكثير مدخالت إلكترونية فيفيد في إدخال الصور، الصور وتحويميا الى 

 من الوقت في إدخال بعض النصوص مثل المخطوطات والخرائط.

 ثانيا: أجهزة اإلخراج:

شأنيا في ذلك بالنسبة لممكتبة األكاديمية  وىي من أجيزة اإلخراج الرئيسيةالشاشة:  -أ

 شأن لوحة المفاتيح.

المكتبات األكاديمية وىي من أشير أجيزة اإلخراج، وكذلك تفيد في حالة الطابعة:  -ب

 1المستفيد عمى التي تريد إنتاج فيارس المطبوعة، باإلضافة الى إتاحتيا إمكانية حصول

 2ناتج البحث في الفيرس المطبوع. 

 :ىذه األجيزة في مثلتت جهزة األخر::األ 

                                                           
 .40، ص. 2004القندليجي، عامر إبراىيم، ايمان فاضل. حوسبة المكتبات)اتمتة(. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 1
 .40ص.  اىيم، ايمان فاضل. المرجع السابق.القندليجي، عامر إبر 2
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من العوامل اليامة كذلك عدد ومواقع التجييزات الخاصة بالشبكة وغيرىا  الشبكة الداخمية:

التجييزات اإللكترونية، حيث يعتبر بناءىا من أىم مقومات النظام اآللي المتكامل  من

 في المكتبة، خاصة في ظل إتاحة استخدام الفيرس المباشر لممستفيدين.

 الالزمة لعممية التحسيب: البرمجيات  -3-1-3

تعد التجييزات البرامجية أحد األركان األساسية لعممية الميكنة، لما تنطوي عمية من مزايا 

تحويل العمميات واألنشطة الى الشكل آليا، ومن ثم تحقيق السرعة والكفاءة والفعالية 

 باإلضافة الى الحد من التكرار العمميات. 

رامجية الى مواصفات النظام د الحديث عن التجييزات البنوال ينبغي أن ينصرف الذىن ع

 اآللي المتكامل فقط، ولكن ال بد أن تتسع الصورة لتشمل كذلك ما يتعمق بنظم التشغيل 

برامج الربط الشبكي وغيرىا من البرامج المساعدة. وبالرغم من ذلك فإن مواصفات و 

 1.النظام اآللي المتكامل ىي التي تحظى بالعناية والتفصيل في المعالجة

 

 

 

 الصعوبات التي تواجه تنفيذ النظم اآللية بالمكتبات الجامعية: -14
                                                           

أبو سعدة، أحمد أمين. الدليل العممي لمتطمبات تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات. القاىرة: 1
 .115، ص. 2008الدار المصرية المبنانية، 
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معية الجاويمكن أن نمخص أىم المشاكل التي تعترض تقنيات الحاسبات اآللية في المكتبات 

 ومراكز المعمومات وىي كاآلتي:

  الصعوبات المالية المشكالت و 

 اآللية و نظميا  مشكمة النقص في األيدي العاممة المدربة في مجال الحاسبات 

  كفاية االتصاالت داخل البمد الواحد وبين الدول العربية بعضيا مع بعضمشكمة 

  عائق الترميز بالنسبة لمغة العربية وتطبيقاتيا في مجال الحاسبات اآللية 

  عدم التقدير الصحيح لممعمومات وأىميتيا لدى الفرد العربي في مجال التخطيط

 1واتخاذ القرارات

  عدم وجود تشريعات تساعد عمى تبادل المعمومات 

  رفض بعض المكتبيين التقميديين لكل ما ىو جديد خاصة في مجال تطبيقات

 اآللي في المكتبات  الحاسب

  دارية تتعمق بعدم وجود تخطيط وتنسيق ورقابة عمى األنشطة مشكالت تنظيمية وا 

 عامة موحدة وعدم وجود سياسة فنيةالمتعمقة باستخدام ىذه التقنية 

 

  الكوادر التطورية مشكالت بشرية ترتبط بندرة الكوادر الفنية المتخصصة، خاصة

بمستوى استخدام تقنيات المعمومات بشكل عممي فعال ، األمر رتقاء القادرة عمى اال
                                                           

المجمة  .في األقطار العربية النجداوي، امين. مشاكل تطبيقات الحاسبات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعمومات1
 .91ص. ،1.1989.، ع2. مج. العربية لممعمومات
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الذي أضطر بعض الدول في االعتماد عمى الكوادر األجنبية الى المتطمبات 

واالحتياجات الحقيقية لمجيات المستخدمة في غياب التأىيل المناسب، والحوافر 

 والمعنوية وغيرىا من األسباب المادية 

  عراقيل تقنية تتعمق بصعوبة اختيار األجيزة المناسبة تتعدد أنواعيا وعدم وجود أسس

التعيدات واضحة لمفصل بينيما، ومسؤولية الشركات الموردة ومدى التزاميا بتنفيذ 

 1.وسرعة تقادم األجيزة

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

                                                           
 .120.، ص2000مراكز المعمومات. القاىرة: دار غريب، ر. األنظمة اآللية في المكتبات و عارف، محمد جعف 1
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لقد ساىمت النظم اآللية بشكل كبير في تطوير المكتبات الجامعية نظرا لما تمتاز بو من     

سرعة ودقة والتحديث الدائم ليا كما تسمح ىذه النظم بإدارة قواعد البيانات، وىذا يتطمب 

المادية والموارد البشرية المؤىمة لمتعامل مع النظام اآللي، كما أن مجموعة من التجييزات 

يار النظام يجب أن يكون مطابق لمتطمبات المكتبة وىذا من أجل تحقيق األىداف اخت

 .لتسيير المكتبةالمرجوة 
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 اآللية و نظميا  مشكمة النقص في األيدي العاممة المدربة في مجال الحاسبات 

  مشكمة كفاية االتصاالت داخل البمد الواحد وبين الدول العربية بعضيا مع

 بعض

  عائق الترميز بالنسبة لمغة العربية وتطبيقاتيا في مجال الحاسبات اآللية 

  عدم التقدير الصحيح لممعمومات وأىميتيا لدى الفرد العربي في مجال

 1التخطيط واتخاذ القرارات

  عدم وجود تشريعات تساعد عمى تبادل المعمومات 

 ال تطبيقات رفض بعض المكتبيين التقميديين لكل ما ىو جديد خاصة في مج

 الحاسب اآللي في المكتبات 

  دارية تتعمق بعدم وجود تخطيط وتنسيق ورقابة عمى مشكالت تنظيمية وا 

 األنشطة المتعمقة باستخدام ىذه التقنية وعدم وجود سياسة فنية عامة موحدة

 

 

 

 

                                                           
 .في األقطار العربية الحاسبات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعموماتالنجداوي، امين. مشاكل تطبيقات 1

 .19ص. ،1.9191.، ع2. مج. المجمة العربية لممعمومات
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  مشكالت بشرية ترتبط بندرة الكوادر الفنية المتخصصة، خاصة الكوادر

ى االرتقاء بمستوى استخدام تقنيات المعمومات بشكل التطورية القادرة عم

عممي فعال ، األمر الذي أضطر بعض الدول في االعتماد عمى الكوادر 

األجنبية الى المتطمبات واالحتياجات الحقيقية لمجيات المستخدمة في غياب 

 التأىيل المناسب، والحوافر المادية والمعنوية وغيرىا من األسباب 

 تعمق بصعوبة اختيار األجيزة المناسبة تتعدد أنواعيا وعدم عراقيل تقنية ت

وجود أسس واضحة لمفصل بينيما، ومسؤولية الشركات الموردة ومدى التزاميا 

 2بتنفيذ التعيدات وسرعة تقادم األجيزة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2222مراكز المعمومات. القاىرة: دار غريب، ر. األنظمة اآللية في المكتبات و عارف، محمد جعف 2

 .922ص.
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 خالصة الفصل:

لقد ساىمت النظم اآللية بشكل كبير في تطوير المكتبات الجامعية نظرا لما     

تمتاز بو من سرعة ودقة والتحديث الدائم ليا كما تسمح ىذه النظم بإدارة قواعد 

البيانات، وىذا يتطمب مجموعة من التجييزات المادية والموارد البشرية المؤىمة 

ر النظام يجب أن يكون مطابق لمتطمبات لمتعامل مع النظام اآللي، كما أن اختيا

 .لتسيير المكتبةالمكتبة وىذا من أجل تحقيق األىداف المرجوة 
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 :بالمؤسسات المستقبمة تعريف -1

 :تعريف مكتبة كمية العموم االقتصادية والتجارية والتسيير -1-1

والية مستغانم، أنشأت سنة  "خروبة"ىي مكتبة متواجدة بجامعة عبد الحميد بن باديس 

، تزامنا مع إنشاء كمية الحقوق والعموم التجارية واالقتصادية وعموم التسيير، وسرعان 2004

التجارية وعموم التسيير ما بين بمكتبة كمية العموم االقتصادية و  ما انفصمت وأصبحت تعرف

 .2012و2011سنة 

 الموقع:  -1-2

، جامعة عبد الحميد بن باديسالشمال  ارية وعموم التسييرتقع مكتبة العموم االقتصادية والتج

ويحدىا من الجية الشرقية معيد التربية البدنية، أما غربا فيحدىا مكتب التسجيالت الجامعية 

 .وجنوبا مدرجات العموم االجتماعية ولدييا مصالح متعددة

 : المهام الموكلة لكل مصلحة -1-3

 مكتب المدير: -

 المكتبة بدور القيادة حيث تستند إليه مهام تسيير وتنظيم مصالح المكتبة.يقوم مسؤول 

 مصلحة اإلعارة:-

 ت.افيدين والباحثين في مختلف التخصصتهتم بإعارة الكتب للمست

 مصلحة المعالجة الفنية للوثائق: -

 تهتم هذه المصلحة بمعالجة المعلومات وتصنيفها إضافة إلى عملية الجرد.
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 المذكرات:مصلحة  -

عارتيا مع إتباع جدول يقوم موظفي ىذه المصمحة بتصنيف ا ستعمال زمن المذكرات وا 

معمول بو وتستعمل كنموذج يستعين بو الطمبة. كما قاموا برقمنة كل المذكرات ووضعيا في 

 أقراص مصنفة حسب رقم التصنيف والتخصص

 مكتبة كمية العموم االجتماعية: -2

عية التي تعمد جامعة عبد تعتبر ىذه المكتبة من بين المكتبات الجام نبذة عن مكتبة الكمية:

تابعة لمعيد الرياضة البدنية، ثم  2005بن باديس عمى تدعيميا، وكانت سنة الحميد 

عموم جتماع، الفمسفة، صصات التالية: عمم النفس، عمم االانفصمت عنو وىي تضم التخ

  اإلعالم واالتصال، عمم المكتبات، التاريخ.

 العمال: عدد -2-1

، 34عمال، مساعد مكتبي 32، وثائقي أمين محفوظات 37عمال، عون تقني  33 ممحق مكتب

 21، مدير مكتبة، وبهذا يقدر عدد العمال بـ 31، منظفة 31، األمن عامل31البيانات عامل  حفظ

 عامل.

 ب والفنون بجامعة مستغانم:ادمكتبة كمية آ -3

 2005بوالية مستغانم، أنشأت سنة   "بخروبة"مكتبة متواجدة بجامعة عبد الحميد بن باديس 

"ليناس"، تتوفر المكتبة عمى عدد واإلعالم األلي كانت في البداية تابعة إلى مكتبة كمية عموم 



الدراسة الميدانيةالفصل التطبيقي                                                                      
 

 

97 

نسخة،  22742عنوان، النسخ ب 4800معتبر من الرصيد الوثائقي فكان عدد العناوين ب  

 قاموس.   899بالقواميس 

عرفت جامعة عبد الحميد بن باديس إعادة بناء  2016أما شير ديسمبر سنة  

وتدشين لمكتبات كميمتيا، بحيث ضمت كل المكتبات في مبنى واحد مشكمة من ثالثة 

 ة آداب.       حيث خصص الطابق األول لمكتبة كمي طوابق

 : المكتبة التخصصات التالية تضم تخصصات المكتبة: -3-2

 ، األدب العربي.ةطمبة لسانس: المسانيات التطبيقي

طمبة الماستر تضم: األسموبية والتحميل الخطاب، تعميمية المغة العربية، المسانيات 

وتحميل الخطاب، أدب وحضارة، المغة العربية واإلعالم، الدراسات األدبية المقاربة، 

 البالغة العربية.

 س كالسيك.باإلضافة إلى طمبة الدكتوراه ولسان

 ال:ــمـــعدد الع-3-2

 مديرة المكتبة. -

 عمال. 03ممحقين مستوى أول  -

 عامل. 01مساعد سكريترية  -

 عامل. 01عون تقني  -

 عامل.01عدد العمال المؤقتين  -
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 عامل. 01منظفة  -

 عمال. 09عامل، ويقدر العدد اإلجمالي لمعمال ب 01األمن  -

 اإلسالمية: العموممكتبة كمية العموم اإلنسانية و -4

مع تأسيس الكمية، فتحت أبوابيا لمسنة الجامعية  1990تم تأسيسيا بالضبط شير ديسمبر 

شروع أكاديمي تم إنجازه لغرض خدمة عدة فئات من المجتمع الثقافي مك 2006 ،2005

الذي يتمثل في الطمبة واألساتذة والباحثين. فيي تضم ثالث تخصصات )قسم عمم المكتبات 

باإلضافة الى نظم  (اآلثارو العموم الوثائقية، قسم عموم اإلعالم واالتصال، قسم التاريخ وعمم 

LMD. 

معين لو، وىو المسؤول عمى التسيير والتنظيم المكتبة من لدى كل تخصص رئيس قسم 

حيث دراسة الميزانية إدارة الموارد البشرية وتجييز المكتبة بمختمف األثاث والوسائل لمعمل 

المكتبي ىذا من الناحية اإلدارية أما من الناحية الفنية والتقنية لممعالجة الوثائقية فكان لكل  

 مواضيع.مكتبة نظام خاص بيا حسب ال

. تم تعيين مسؤول عن تسيير شؤون المكتبة ، يممك كل 2007في شير سبتمبر 

صدار الموائح التعميمات الداخمية لتحقيق السير الحسن  الصالحيات في اتخاذ القرارات وا 

 لممكتبة.
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 46طالب في جميع التخصصات باإلضافة الى  1965تعمل المكتبة عمى خدمة ما يقارب 

دكتوراه .  13طالب ماستر و 127طالب ماجستير، و 11صات، أستاذ في كل التخص

عامالن مينيان،  02ممحق مكتبات مستوى ثاني.  01موظف،  18يشرف عمى تنظيميا 

 أعوان أمن. 03مساعدين إداريين في إطار عقود ما قبل التشغيل،  02

-1الفرنسية نسخة بالغة العربية و  63794در ب أما فيما يخص الرصيد الوثائقي لممكتبة فيق

جيد وسط كمية تحيط بيا األقسام و البيداغوجيا،  تمتمك المكتبة موقع: الموقع و المبنى 4

 تحتوي عمى طابقين: ، 2م620حيث تتربع عمى مساحة قدرىا 

يحتوي عمى مدخمين، مدخل خاص بالمعوقين حركيا وآخر خاص بالطمبة الطابق السفمي:  -أ

 العاديين.

حواسيب،  6المراقبة، الفيارس اليدوية والفيرس اآللي مكون من فضاء خاص بعمال  -1

 وخزائن العرض.

 .قاعة خاصة باألساتذة -2

طاولة خاصة بالطمبة وجزء منيا مخصص لطمبة ما  68قاعة المطالعة تحتوي عمى  -3

 طاوالت. 10بعد التدرج ب

 عين فيارس لبطاقات القراءة وكل فيرس يحمل تخصص م 3بنك اإلعارة يوجد  -4
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ب بالمغتين )الفرنسية والعربية : يوجد بو رفوف حديدية متحركة وثابتة تحمل الكتالمخزن -5

.) 

قمعة المعالجة الوثائقية: قاعة مخصصة لألعمال الفنية من فرز، تصنيف، فيرسة  -6

حواسيب لضبط وتسيير  07طاوالت وخزانة ورف حديدي،  06وترميز. تحتوي عمى 

 المكتبة.

 رفوف حديدية وطاولتين وحاسوب. 6األرشيف: تحتوي عمى قاعة  -7

 يحتوي عمى:: الطابق العموي -ب

قاعة المراجع والدوريات: تحتوي عمى كتب مرجعية، دوريات، قواميس، الحوليات،  -1

 الموسوعات، األطمس.

 مكتب المحافظ: خاص بالمسؤول عن التنظيم و إدارة المكتبات ومن ميامو: -2

 ة المخصصة لتنمية المجموعات المكتبية.توفير الميزاني 

 القيام بتجييز المكتبة من مختمف األثاث والوسائل الضرورية 

 .العمل من أجل تمبية حاجات المستفيدين ومتطمباتيم 

 قاعة األنترنيت: مكونة من قاعتين: -3

عاممين  05جياز حاسوب موزع يشرف عميو  17األولى: مخصصة لمطمبة تحتوي عمى 

 متخصصين.
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 حواسيب  06الثانية: مخصصة لألساتذة بيا 

مكتب مسؤول اإلعالم اآللي: بو مسؤولة بدرجة ميندس في اإلعالم اآللي مشرفة عمى 

 اإلعالم اآللي لممكتبة. 

 قاعة المحاضرات: مخصصة لمندوات ومناقشة مذكرات الماجستير. -4

 مخزن خاص بمسؤول اإلعالم اآللي. -5

 تصال.االو  بوسائل البث، وخاصة بطمبة اإلعالم اآللي قاعة الميدياتيك: مجيزة -6

 المكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقايدبتممسان: -5

 نبذة تاريخية عن جامعة تممسان بمقايد أبو بكر: -5-1 

 1989 أوت 01 المؤرخفي139-89المرسومرقم  بموج

ثم المعدل عن 02 1995أوت  05المؤرخفي205-95المعدلوالمكممعنطريقالمرسومالتنفيذيرقم

 1998 ديسمبر02المؤرخ في 391-98طريق المرسوم التنفيذي رقم 

 .تأسستجامعةأبوبكربالقايدلواليةتممساننتيجةلتطورطويالألمد

، 1980 –1974خالاللفترةالممتدة ما بين 

 .كانالمركزالجامعييقدمإمكانيةمواصمةالتعميمالعاليفيالجذوعالمشتركةلمعمومالدقيقةوالبيولوجيافقط

ثمتطورالتعميمبعدذلكميصبحأكثرتشعبا،وليغطيمعمرورالسنواتمختمفاالختصاصات. 

 .معطيابذلكالفرصةلمطالبممتابعةكل دراساتو الجامعيةبتممسان
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وقدتوسعيذاالتعميمتدريجياليشممقطاعاتجديدة،مغطيابذلكسنةبعدسنة،سمسمةمناألدوارالتكوينيةومع

 رجبتممسان،طياالطالبالفرصةلمتابعةجميعأطواردراستيم والتخ

 1984 فيأوت

،تموضعالخارطةالجامعيةالجديدةوبالتاليتأسيسالمعاىدالوطنيةلمتعميمالعالي.األمرالذينتجعنو 

السماحمبعضالشعبالتيكانتتمثألقسامبسيطةمنأنتأخذشكممعاىد،ومنجيةأخرىظيورشعبجديدة،بإضاف

ة الى التعمممنالمستوىالخامس،شيادةالدراسات 

تدرجفيكاللشعبمممرةاألولىعمىمستوىتممسان، وكذا لممرة الثانية التطبيقية،وكذايجعممابعدال

 1991 -1992من

 إنو ومنخالليذىالسنواتالخمسةعشرمنالتكوينولدتجامعةأبوبكربمقايدككيان

 .جديد،غنيةبفترةالنضج منفتحةعمىالتحدياتالجديدة

 1ي:كمياتموزعةعمىخمسةأقطابكاآلت 07 وتمتمكالجامعةاآلن

 قطبإمامة -1 

 توانقطبش -2

 قطبالكيفان -3

 .قطبالطريقالجانبيالذييعرفأيضابالقطبالجديد -4

 قطب ثكنة الميمود، تضاف الى ىذه األقطاب ممحقة مغنية. -5

                                                           
 .  عمى الساعة 23/04/2017: يوم  ]تاريخ اإلطالع [الموقع اإللكتروني لمجامعة. تقديم الجامعة،  1

 l/ qkc8smgoo.g//https:]متاح عمى الرابط[21:30
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 عبارةعن خريطة موقعالجامعة: -5-2

 تكميا 08تتوفر الجامعة عمى  الكميات:

 الكمية/ المعيد الرقم

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 االقتصادية و التجارية وعموم التسييركمية العموم 

 كمية التكنولوجيا

 كمية اآلداب و المغات 

 كمية العموم التطبيقية والحياة وعموم األرض

 كمية الحقوق والعموم السياسية

 كمية العموم

 كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية 

 كمية الطب

 المدرسة التحضيرية "عموم وتقنيات"

 معة أبو بكر بمقايدبتممسانجدول يوضح كميات جا

 تعريف جامعة أبو بكر بمقايد:)تممسان(: -5-2

سنة من حياتو  45سميت جامعة تممسان نسبة لمرجل العظيم أبو بكر بمقايد، الذي سخر 

لتحرير الوطن وترقية العموم والفنون و الثقافة، وكذا ترسيخ وتطبيق الديموقراطية والحداثة في 

بتممسان سخر جل وقتو وطاقاتو لخدمة الوطن األمر  1934مارس  19الجزائر، ولد في

 عدة مناصب من بينيا:  الذي سمح لو بشغل
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  1967مدير المعيد الوطني لمتكوين سنة. 

 1986وزير العمل و التكوين الميني سنة. 

  198711وزير التعميم العالي والبحث العممي سنة 

 نبذة تاريخية عن المكتبة المركزية الجامعية: -5-3

توى األفق .و مع بداية الثمانينات تم إنشاء مركز جديد عمى مس7519تم تأسيسيا سنة 

. 1984مقعد وذلك بعد إعادة الييكمة التي تمت عام  200الجميل يتضمن مكتبة تتسع ل

. 1989وتم توزيع المحتوى الوثائقي لمجامعة بين مختمف المعاىد، وبعد إنشاء الجامعة سنة 

، حيث تم تعيين 1996تم تعيين أمناء لضمان التنسيق بين ثمانية مكتبات فرعية الى غاية 

تخصص بين مكتبات الكميات ومشروع المكتبة المركزية الذي قسم الى ثالث أمين م

 مقعد.1034كتاب وسعة استقبال تصل الى  525.000مستويات مع قدرة تخزين تصل الى 

عرفت المكتبة المركزية خالل العشر األخير تطور تطورا ىاما عمى مستوى البنية التحتية 

وى قطب إمامة و التي فتحت أبوابيا في أكتوبرسنة وكذا المعدات، حيث تم بناءىا عمى مست

م كقاعة مطالعة في خدمة األساتذة وطمبة ما بعد التدرج فيما وصمت إحصائيات 2000

 175طالب و 16779حوالي  2010منخرط، كما تم تسجيل سنة  6959التسجيالت 

 أساتذة  452باحث و

                                                           
، 2004سبتمبر  26، المؤرخ في 21، المادة62الجزائر. الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطيةالشعبية،ع. 1

 المتعمق بميام ومصالح المكتبة. 
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جيز بأجيزة اإلعالم اآللي م160مقعدا من بينيم 1034تسع المكتبة المركزية لحوالي 

ميغا بايت، كما وضعت المكتبة تحت تصرف  02متصل باألنترنيت ذات تدفق يصل الى 

كل المستخدمين في الواقع اإللكتروني ليذه األخيرة فيرس الكتروني يتضمن كل المحتوى 

 1.الوثائقي منيا

 الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقايد: -5-4

 العدد التخصص الرقم

31 

32 

33 

34 

 دراسات تخصصية )بالمغة العربية و األجنبية(

 مجالت

 الرسائل الجامعية)األطروحات(

 قواميس و موسوعات و السجالت الببميوغرافيا

25764 

21438 

7746 

3122 

 جدول يوضح محتوى الرصيد الوثائقي في الفيرس االلكتروني لممكتبة المركزية 

 التنظيمي لممكتبة:يكل اله -5-5

 مواصفات موقع المكتبة المركزية:

                                                           
)تاريخ االطالع:   http//goo.gl/ dc83mw:  ]متاح عمى الرابط .[الموقع الرسمي لممكتبة المركزية: نبذة تاريخية1

 .20:00( عمى الساعة2017/ 15/04
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ستراتيجي و قايد بتممسان ىي وحدة تحتل موقع اإن المكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بم

الخاص بالتحديد قطب إمامة بناياتيا المعمارية المستوحاة من الطابع العربي اإلسالمي 

 بتراث منطقة تممسان.

 ثالث طوابق كما ىي موضحة في الصورة اآلتية:تتكون المكتبة المركزية من 

ويشكل من قسم التزويد قاعة المعالجة الوثائقية، قسم  2م3560تقدر مساحتو الطابق السفمي:

 الصيانة والترميم، قسم االستنساخ و التصوير المخزن الرئيسي.

بو ، مصمحة االستقبال األليةالفيارس قاعة  وىو يضم 2م2580تقدر مساحتو باألرضي: 

لمشخصيات معارض، مصمحة المحاضرات، مصمحة األساتذة والباحثين، مصمحة االستقبال 

والوفود الزائرة، مكتب المدير، قاعة األطروحات، قاعة المطالعة لطمبة ما بعد التدرج، 

 مصمحة اإلعارة، 
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 الطابق األرضي لوحة عرضوضح ت            

ب، قاعة  -وبو قاعة المطالعة الجماعية أ 2م2360 يتربع عمى مساحةالطابق األول: 

قاعة المراجع المتداولة والدوريات، مكتب التوجيو واإلعالم و االستقبال، المطالعة الداخمية، 

 1ث، قاعة المواد السمعية البصرية.البح

 مصالح وأقسام المكتبة المركزية:  -5-6

التي تحدد ميام الجامعة  2003أوت 23المؤرخ في  279-3من المرسوم رقم 25المادة 

والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، تصنع المكتبة المركزية لمجامعة تحت السمطة لرئيس 

 26لمجميورية الجزائرية والصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية  62من العدد  21الجامعة، المادة

 ركزية في:، والتي تحدد مصالح المكتبة الم2004ديسمبر 

 يترأسو مدير المكتبة والمكمف بتسيير الشؤون اإلدارية و المستخدمين.: القسم اإلداري

 يتكون من المصالح التالية: :القسم الفني

ستفادة من مختمف م المعمومات لممستفيدين وطريقة االتيتم بتقدي: مصمحة التوجيه .1

 فضاءات المكتبة.

ثراء تيتم باقتناء الوثائق مصمحة االقتناء:  .2 المتوفرة لدى الموردين حسب رغبات القراء وا 

 رصيد المكتبة.

                                                           
) تاريخ https//www. Univ: ]متاح عمى الرابط [الموقع الرسمي لجامعة أبو بكر بمقايد تممسان. لمحة عامة . 1

 Tlemsen. dz(. 10/04/2017االطالع: 
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تقوم باإلجراءاتالفنية لموثائق التي تم اقتناءىا من فيرسة، تكشيف، مصمحة المعالجة:  .3

 التصنيف.

عارة الكتب : مصمحة البحث الببميوغرافي .4 تقوم بإيصال المعمومات والوثائق لمقراء وا 

 لمطمبة.

 أما عن األقسام فنجد:

سحب الوثائق اإلدارية و القوائم أعمال من يقوم بإنجاز مجموعة قسم السحب: مصمحة  .1

 الببميوغرافية واالستنساخ و الترميم.

 االطالع عمييا داخميا.ونجد المجالت ويمكن : مصمحة قسم الدوريات .2

حيث يتم إيداع الطروحات و الرسائل الجامعية ويمكن االطالع مصمحة األطروحات:  .3

 المكتبة المركزية عمى:ر مبنى داخميا إضافة الى توفعمييا 

 

 

 

 

 

 قاعة البحث لألساتذة وطمبة ما بعد التدرج     
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 مقعد. 500قاعة المحاضرات سعة  -أ

 مقعد. 100قاعة البحث لألساتذة وطمبة ما بعد التدرج سعة  -ب

 مقعد. 334قاعتان لممطالعة سعة  -ج

 .مقعد 20مجيز ب: فضاء لمبحث الببميوغرافي اآللي  -د

 كتاب. 22 5000مخزن لمرصيد الوثائقي)الكنب( سعة ، قاعة شرفية،المعارض -ه

 الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية :

 

 

 

 

 

 

 

 ديوضح الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقاي

 مدير المكتبة الجامعية المركزية

قتناءمصلحة اال مصلحة التوجيه  

مصلحة المعالجة 

 الوثائقية

مصلحة البحث 

 الببليوغرافي

قاعة البحث 

 الببليوغرافي

قاعة الرسائل 

 الجامعية
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 أداة جمع بيانات المقابمة: -6

المباشرة مع مسؤولي مكتبات، ومسؤولي مصمحة البحث والتوجيو أجريت المقابمة 

اإلنسانية واإلسالمية الببميوغرافي بكميات جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، كمية العموم 

 .2017 أفريل 20الى غاية  2017 أفريل 05بوىران، المكتبة المركزية بتممسان، وذلك يوم 

 عرض المقابمة:

 أتمتة المكتبات الجامعية:المحور األولى: 

مكتبتكم نظام آلي؟ إذا كان الجواب بنعم. ما نوع المستخدم ىل تستخدم  01س -

 بالمكتبة؟

 متى بدأ العمل بالنظام؟ 02س -

 ما ىي األسس التي اعتمدتم عمييا في عممية اختيار النظام المطبق؟ 03س -

 االختيار؟ما ىو دور المكتبي أو أخصائي المعمومات في عممية  04س  -

ستعمالته بالمكتبات الجامعية:  المحور الثاني: دور نظام السنجاب وا 

 في مكتبتكم؟ ما ىي الطبعة المعتمدة  01س  -

 ىل تطبق مكتبتكم جميع وحدات نظام السنجاب؟ 02س  -

 ما ىي الخدمات األساسية التي يقدميا نظام السنجاب؟ 03س  -

 بالمكتبات الجامعية: نظام السنجاب المحور الثالث: متطمبات التشغيل

 ىل التجييزات كافية ومناسبة لعمل النظام بمكتبتكم؟ 01س  -
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 ىل يوجد موارد بشرية مؤىمة لمتعامل مع النظام؟ 02س  -

ىل يتم إجراء دورات تكوينية لممكتبيين حول النظام؟ إذا الجواب بنعم ىل يتم  03س  -

 إشراك المنخرطين في ىذه الدورات التكوينية؟

 ع: مستقبل األنشطة المكتبية وفقا لمتطورات التقنية الحديثة:المحور الراب

 عيوب نظام السنجاب؟ مزايا و ما ىي أىم  01س  -

 ىل يتم التخطيط إلنشاء أنظمة مشتركة بين المكتبات الجامعية الجزائرية؟ 02س  -

 ما ىي االقتراحات والحمول المطروحة لتفعيل الخدمات المكتبية؟    03س  -

 عرض المقابمة:  -7

 :المحور األول: أتمتة المكتبات الجامعية -7-1

 : هل تستخدم مكتبتكم نظام ألي؟ إذا كان الجواب بنعم فما فهو اسم هذا النظام؟1السؤال

مصمحة التوجيو  المقابمة التي أجرينيا مع مسؤولي المكتبات الجامعية ومسؤوليحسب 

، بن باديس بوالية مستغانمن مكتبة كميات جامعة عبد الحميد البحث البيميوغرافي، في كل مو 

العموم اإلسالمية بوالية وىران، المكتبة المركزية جامعة أبو بكر مكتبة كمية العموم اإلنسانية و 

توضح لنا أن كل من ىذه المكتبات تعتمد في تسيير خدماتيا عمى نظام ألي  يتممسان، دبمقاي

ة جزائرية الذي تم تصميمو بكفاء ،Syngebلتسيير المكتبات متكامل، وىو النظام المقيس 

 1990، وكان ذلك سنة ceristخالصة من قبل مركز البحث في اإلعالم العممي و التقني 

ختالف أنواعيا وأحجاميا، حيث يعد نظام متكامل الحتوائو عمى المكتبات با وذلك لتسيير
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كل الوظائف التي يقدميا، غير أن المكتبة المركزية بتممسان كان ليا ميزة جعمتيا تختمف 

عن باقية المكتبات األخرى بتبنييا لنظامين آليين في نفس الوقت، مستخدما بذلك النظام 

مطابق لممعايير فرنسي األصل وىو نظام   pmbالمقيس لتسيير المكتبات وكذا نظام 

المكتبات إضافة إلى كونو مجاني ما يعد من األنظمة المتكاممة إلدارة الموصفات الدولية كو 

فريقيا و وفي أوربا  ةمفتوح المصدر، يعرف انتشارا واسعا في أوساط المكتبات أمريكا الالتينيو  ا 

م ضافة إلى طريقة تشغيمو التي تتالءوغيرىا، إال أن االستخدام العربي الزال محتشما، باإل

ا ما أعطاه ميزة عن نظام السنجاب وىذا ما افادنا بو مسؤول وب وىذمع جميع أجيزة الحاس

 المكتبة المركزية أبو بكر بمقايد بتممسان.

 متى بدأ العمل بالنظام:: 32السؤال 

مصمحة التوجيو والبحث البيميوغرافي  من خالل أجوبة تحميل مسؤولي المكتبات ومسؤولي

، ىي مكتبة syngebتبين لنا أن أولى ىذه المكتبات استخدما لنظام المقيس لتسير المكتبات 

ب والفنون اد، أما فيما يخص مكتبة كميات آmonoposte 2004أبو بمقايد وكان ذلك سنة 

 قتصادية والتجارية مكتبة كمية العموم اال ، أما2007فكان العمل بو شير أكتوبر عام 

بن باديس، وفي سنة يخص جامعة عبد الحميد  ىذا في ما 2007التسيير فكان ذلك عام و 

نالحظ  نوم اإلسالمية العمل بالنظام، ومالعمو ت مكتبة كمية العموم اإلسالمية و شرع 2006

استخدامو بيذه المكتبات كانت متقاربة نوعا ما حيث كانت أن سنوات تثبيت النظام و 

 .2007إلى غاية  2004ورة مابين سنة  محص
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نما تم استبدال ىذه القديمة فقط و كما توضح لنا أن المكتبة المركزية لم تتوقف عمى الطبعة  ا 

 2013، أما سنة  2010وكان ىذا سنة  réseauجديدة وىي طبعة الشبكة األخيرة بطبعة 

جديدة بإدخاليا تغييرات من خالل خطوة ميمة و  طورا ممحوظا وذلك من خالل إجراءشيدت ت

 .PMBوىو نظام متميز عن األولختمف و لنظام م

 : ما هي األسس التي اعتمدت في عممية اختيار النظام المطبق بمكتبتكم؟33السؤال 

تبين لنا من خالل إجرائنا ليذه المقابمة أن عممية اختيار النظام المعمول بو في ىذه 

عن ىذه العممية ترجع إلى إدارة  ةى قرار إداري بمعنى الجية المسؤوليالمكتبات تم بمقتض

يقع عمى عاتقيا ميمة االختيار بمعنى قرار إداري محض، وبعد إجراءات تم  التيالمكتبة 

 .ceristشراء النظام السنجاب من مركز البحث في اإلعالم العممي و التقني 

ألي يخضع إلى مجموعة من األسس و المعايير الدولية  التي  موعميو فإن تبني أي نظا

يجب عمى المكتبة الجامعية أخذىا بعين االعتبار من أجل الحصول عمى نظام ألي يتماشى 

يا و روادىا جو مالئم في عممية البحث يمع احتياجات المكتبة المتزايدة كما توفر لمستفيد

 البيميوغرافي.

 ي أو أخصائي المعمومات في عممية اختيار النظام المطبق؟هل يساهم المكتب: 34السؤال

من خالل مقابمتنا الحظتنا أن المكتبي أو أخصائي المعمومات لم يساىم في عممية اختيار 

سابقا، وأن ميمة االختيار ترجع إلى قرار إداري  ظام المطبق بيذه المكتبات المذكورةالن
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ي النظم اآللية ترجع إلى أعمى ىرم بيذه مستقل عن المكتبة بمعنى ميمة اختيار و تبن

 المؤسسات المعموماتية، 

 نتائج تحميل المحور األول: -7-1-1

"أتمتة  من خالل  تحميل إجابات المبحثين عمى أسئمة المحور األولى و المعنون ب:

بن باديس بمستغانم، مكتبة مكتبات كميات جامعة عبد الحميد  المكتبات الجامعية" نالحظ أن

المتمثل في النظام المقيس و  م آلياالعموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بوىران، تتبنى نظ كمية

ت ىذه المكتبات العمل ، كما عرفmonoposteلتسيير المكتبات "السنجاب"،بطبعتو القديمة 

، عمى غرار 2007إلى غاية سنة  2006ستخدامو في سنوات متقاربة من سنة ابالنظام و 

 لوظائفيا عمى نظامين في آن واحد التى تستخدم في تسييرىا  بتممسان المكتبة المركزية

، حيث شرعت العمل في البداية بنظام السنجاب "pmb"نظام و  "السنجاب"ىما: نظام و 

، ولم تتوقف عمى 2010كان ىذا سنة م قامت باستبدالو بطبعة الشبكة و بطبعتو القديمة ث

جديدة لك من خالل إجرائيا لخطوة ميمة و المكتبة تطورا ممحوظا وذ شيدحيث  وحسبىذا 

 .pmbلنظام بإدخاليا ذلك و 

في  ىرمار إداري مستقل راجع إلى أعمى تمت عممية اختيار نظام السنجاب عمى أساس قر  

تيميش لدور المكتبي في ىذه المرحمة ات التعميمية، وبذلك نرى إلغاء و اإلدارة بيذه المؤسس

التي مرت بيا ىذه المكتبات الجامعية، برغم من المكانة الفعالة الذي  األساسيةو  الميمة

 رى بما يتالءم مع سياسية المكتبةألدالشخص واجية المكتبة و  باعتبارهيمعبيا المكتبي 
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 بغية تمبية مجتمع المستفيدين. ،أىدافياو 

 استعماالت نظام السنجاب بالمكتبات الجامعية:المحور الثاني:  -7-2

 في مكتبتكم؟ ةما هي الطبعة المعتمد: األولالسؤال 

مكتبة  الفنون،تبين لنا أن مكتبة كمية آداب و من خالل المقابمة التي قمنا بيا في بحثنا ىذا 

التسيير ومكتبة كمية العموم االجتماعية تعتمد عمى الطبعة كمية العموم االقتصادية والتجارية و 

باديس ير خدماتيا، ىذا فيما يخص جامعة عبد الحميد ابن ي، في تسmonoposteالقديمة 

العموم اإلسالمية بجامعة وىران و مكتبة كمية العموم اإلنسانية و نفس الشيء تعرفبمستغانم، و 

بالطبعة المستخدمة، أما فيما يخص  س الطبعة، بحيث لم يطرأ عمييم أي تغييربتطبيقيا لنف

اية األمر تعمل بالطبعة القديمة لنظام السنجاب المكتبة المركزية بتممسان فكانت في بد

monoposte تبدال ىذه عراقيل في تسييرىا لممكتبة تم اس، ونظرا لما وجيتو من صعوبات و

ا بخصائص أىميا ، التي تتميز عن غيرىréseauىي طبعة الشبكة األخيرة بطبعة جديدة و 

شى مع المتطمبات المعمول بيا في إلى أنيا تتما ةالفعال لوظائفيا، باإلضافالتنظيم السريع و 

 تسييمياكتبية و ىذا األمر نتج عنو تطور في خدماتيا الم .UNIMARCو ISBDمعايير  

 .اديتيو كذا زيادة مردو 
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 هل تطبق مكتبتكم جميع وحدات نظام السنجاب:: 33السؤال

مصمحة التوجيو و البحث  وصمنا في مقابمتنا ىذه مع مسؤولي المكتبات و مسؤوليلقد ت

البيميوغرافي أن مكتبة كمية اآلداب و الفنون تعتمد عمى ثالث وحدات لنظام السنجاب في 

 تنظيميا و تسييرىا لوظائفيا وتتمثل ىذه الوحدات في ما يمي: 

  وحدة المعالجةSYNGEB. 

  وحدة البحثFINDER. 

  نظام حدة اإلعارة وذلك باعتمادىا عمى وSYSPRET  .فقط 

قتناءات لوحدتين االغياب بمعنى وبيذا نالحظ عدم تطبيقيا لجميع وحدات نظام السنجاب  

ACQUIS و كذا وحدة الجرد ،INVENTE. 

 التسيير تطبق وحدتين لنظام السنجاب فقط مكتبة كمية العموم االقتصادية والتجارية و 

 وىما:

في تطبيق وحدات نظام بيذا نالحظ نقص وحدة المعالجة الوثائقية وكذا وحدة البحث، و 

 السنجاب الثالثة األخرى.

ميع وحدات النظام ما يا عمى جموم االجتماعية تستخدم في تسيير أنشطتإن مكتبة كمية الع

 قتناءات، وتتمثل ىذه الوحدات في ما يمي:عدا وحدة اال

 .وحدة المعالجة الوثائقية 
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 FINDER .الخاص بالحث 

  وحدة الجردINVENT. 

  خالل نظاموحدة اإلعارة منSYCPRET. 

قتناءات، وحدة البحث، وم اإلسالمية فإنيا تطبق وحدة االمكتبة كمية العموم اإلنسانية و العم

 دون استعماليا لبقية الوحدات.   SYCPRETـوحدة اإلعارة بو 

عمى خالف أما المكتبة المركزية بتممسان تعتمد جميع مكونات نظام السنجاب الخمسة 

يا ميزة عن غيرىا بحيث أن كل وحدة من ىذه الوحدات مكممة  منح المكتبات األخرى، ىذا

 تسييميا.ر إيجابا عمى أنشطتيا المكتبية و لألخرى من حيث الوظائف وىذا أث

 ما هي الخدمات األساسية التي يقدمها نظام السنجاب بمكتبتكم:: 34السؤال 

ومن خالل ما توصمنا إليو من بحثنا ىذا أن النظام المقيس لتسيير المكتبات 

SYNGEB متسيير الحسن لممكتبة و تتمثل أىم ىذه لميمة ،يقدم عدة خدمات أساسية و

 الخدمات في ما يمي:

  خدمة البحث البيميوغرافي )بالموضوع، المؤلف، السنة، الرقم الدولي الموحد

 لمكتاب،الكممات الدالة(.

 قتناءات، التصنيف،الفيرسة،الجرد(.خدمة المعالجة الوثائقية) اال 

 .خدمة اإلعارة 

  تقديم خدمة الفيرس اإللكتروني المتاح عمى الخطOPAC. 
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لي تقديم خدمات راقية يضبطيا نظام آ وعميو نالحظ أن ىذه المكتبات تعمل جاىدة عمى

الجامعية التي تيدف إلى تمبية مناسب، وحيث أن ليذه األخيرة مكانة كبيرة بالمكتبات 

فاعمية أكبر ليذه المؤسسة ، بحيث يضمن استمرارية و اييمختمف حاجات المعمومات لمستفيد

 ذلكارزا في استقطاب فئة من الرواد و المعموماتية كما تمعب بعض من ىذه األنشطة دورا ب

برغم نيا، و فة ما مدى رض المستفيدين عأساسي لمعر  باعتبار أن ىذه الخدمات ىي مؤشر

ال أنيا تبقى تعرف بعض النقائص في الخدمات ن كل ما تسعى إليو ىذه المكتبات إم

 المكتبية.

 نتائج تحميل أسئمة المحور الثاني: -7-2-1

البحث البيميوغرافي عمى تحميل إجابات مسؤولي المكتبات ومسؤولي التوجيو و  من خالل

جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم،  أسئمة المحور الثاني تبين لنا أن مكتبات كميات

تزال تعتمد الطبعة القديمة لنظام  مكتبة كمية العموم اإلسالمية و العموم اإلسالمية بوىران، ال

" في تسييرىا لخدماتيا المكتبية، والسبب راجع إلى عدة أسباب "monoposteالسنجاب 

ق الطبعة الجديدة لمنظام، كما تعرف لم تخوليا إلى تطبي التيأىميا: قمة اإلمكانيات المادية 

فعالية  ءىذا أثر سمبا عمى أدانييا لجميع وحدات نظام السنجاب و ىذه المكتبات عدم تب

برغم أنيا تسعى إلى تقديم أحسن خدماتيا المكتبية المقدمة بيا وذلك لغياب الوحدات األخرى 

المكتبة المركزية بتممسان يا المتنامية، أما يأفضل األنشطة بغية تمبية متطمبات مستفيدو 
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ا ميزة عن باقي المكتبات ينات نظام السنجاب الخمسة ىذا منحفتعتمد عمى جميع مكو 

 .          في خدماتيا سابقا، بحيث تعرف تكامل ةالمذكور 

 المحور الثالث: -7-3

 ( هل التجهيزات كافية ومناسبة لعمل النظام؟.1س

يتطمب مجموعة من من خالل مقابمتنا مع المبحوثين تبين لنا أن تشغيل أي نظام آلي 

االستغناء عنيا في يمكن ال وعمى رأسيا أجيزة الحاسوب التي  ،الضروريةاألجيزة و المعدات 

مجموعة من البرمجيات  تطبيق ىذا النظام والتي في حد ذاتيا ال يمكن تشغيميا اال من خالل

المعمومات واالتصاالت المساعدة في تثبيت وعمل باإلضافة الى نظم  ،الممحقةاألجيزة و 

حيث الحظنا أن كل من مكتبة كميات جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم  .النظام

لعمل كافية  أجيزةومكتبة كمية العموم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية جامعة وىران، يمتمكون 

األجيزة ال تتماشى في  طريقة تشغيميا مع الطبعة القديمة  غير أن بعض ،نظام السنجاب

، عمى غرار مكتبة كمية أبو بكر PAC3ماعدا أجيزة الحاسوب ، SYNGEBلنظام 

باعتبار أن ىذه المكتبة  ،بتممسان التي تتوفر عمى أجيزة كافية ومالئمة لعمل النظامبالقايد

تستخدم نظامين في آن واحد  ذلك أنياوخير دليل عمى تتبنى الطبعة الجديدة ) الشبكة ( 

 (.PMBالسنجاب، ) :وىما

 

 



الدراسة الميدانيةالفصل التطبيقي                                                                      
 

 

120 

 ( هل يوجد موارد بشرية لمتعامل مع النظام؟2س

تم التوصل من خالل ىذه المقابمة التي أجريناىا مع المبحوثين أن كل من مكتبة كميات 

اإلسالمية عموم وكذا مكتبة كمية العموم اإلنسانية والجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم 

البشرية المؤىمة في بكر بمقايد بتممسان توجد بيا فئة قميمة من الموارد  أبوبوىران ومكتبة 

السنجاب وىذا راجع الى عدة أسباب من أبرزىا نقص الدورات التدريبية نظام التعامل مع 

لثانية خاصة الطبعة ا دةقالمعلممكتبيين حول النظام باإلضافة الى طبيعة تركيبة النظام 

والعمل بيا عمى  ، التي يصعب فيمياVERSION RESEAUالجديدة )طبعة الشبكة( 

المتمرسين وذلك بالرغم من الدور الفعال الذي يمعبو ىذا العامل باعتباره غير المتخصصين و 

الركيزة األساسية لعممية التحسيب، فنجاح أو فشل عمل نظام السنجاب مرىون بالعامل 

 .البشري

 إجراء دورات تكوينية لممكتبيين حول النظام؟( هل يتم 3س

( الذين أجرينا معيم مقابمتنا بعدم وجود دورات تكوينية لنا المبحوثين )المسؤولي أكدلقد 

وىذا ينطبق عمى كل من) جامعة مستغانم، وىران، تممسان (  لممكتبيين حول نظام السنجاب

لتأىيل لمعمل في ظل النظام اآللي حيث عرفت ىذه األخيرة غياب تام لمدورات التدريبية وا

والمسمى بالنظام المقيس لتسيير المكتبات الجامعية، رغم أن ىذه الدوريات تعتبر ميمة 

وذلك من خالل اكتساب ميارات وأساسية من اجل تطوير مينة المكتبي وتغيير الذىنيات 
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الكفاءة خبرة و دئين الذين يفتقرون الى الومعارف جديدة. وخاصة بالنسبة لمموظفين المبت

 المينية الكافية في التعامل مع نظام السنجاب. 

 :ثالثتحميل أسئمة المحور ال نتائج -7-3-1

من خالل اإلجابة عمى أسئمة المحور الثالث من قبل المسؤولين ورأساء مصمحة التوجيو 

والبحث الببميوغرافي توضح لنا أن المكتبات الجامعية سابقة الذكر تمتمك العديد من األجيزة 

والمعدات الضرورية لعمل النظام إال أنيا تبقى غير كافية مقارنة مع الكم اليائل لممستفيدين 

ير أن التجييزات وحدىا ال مكتبة تممسان التي تحتوي عمى أجيزة وفيرة ومناسبة غ ماعدا

نما تحتاج الى التكفي و  التسيير في توظيف ىذه المعدات عنصر البشري القادر عمى التحكم و ا 

التي تتالءم مع متطمبات تشغيل النظام داخل المكتبة ويعتبر العامل البشري أىم عنصر بأي 

ال أن ىذا العامل يحتاج الى الدعم المادي والمعنوي والمزيد من االىتمام مؤسسة وثائقية إ

وذلك بتفعيل الدورات التكوينية من أجل اكسابو كفاءة في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة 

واقع المكتبات الحالية التي أصبحت تستحضر المستجدات الحديثة، وعميو وىذا ما يتطمبو 

 يحتاج الى تكامل الموارد المادية والبشرية معا.فالنظام اآللي )سنجاب( 

 المحور الرابع: -7-4

 هي مزايا وعيوب نظام السنجاب؟ ( ما1س

مصمحة التوجيو والبحث الببميوغرافي تبين  من خالل مقابمتنا مع مسؤولي المكتبة ومسؤولي

لنا أن لنظام السنجاب مزايا عديدة تصب كميا في خدمة المكتبة حيث ساىم ىذا النظام في 
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التسيير الحسن لألنشطة المكتبية بيا تغيير سياسة المكتبة وأسموب عمميا وذلك من خالل 

حث عنيا وىذا ما جعل التسيير وتفعيميا باإلضافة الى سيولة استرجاع الوثيقة المراد الب

كما ساىم ىذا النظام في تطوير مينة المكتبي وذلك  ،اإللكتروني لممكتبة أوتوماتيكي ودقيق

ويتجمى ىذا في سيولة النظام من خالل بالقضاء عمى الروتين اليومي وتخفيف أعباء العمل 

 ظل النظام التقميدي،عاني منيا في عممية ضبط وحصر المنتوج الفكري بالمكتبة، التي كان ي

فرغم كثرة محاسن نظام السنجاب إال أنو ال يخمو من سمبيات وعيوب وىذا ما صرح بو 

 والتي تمثمت فيما يمي:مسؤول المكتبة 

اليمزة واأللف المقصورة وىذا يؤدي الى عدم الحصول عمى  إىمالصعوبة البحث بمجرد 

كما أنو ال يدعم حجز المواد عمى الخط الوثيقة المطموبة من قبل المترددين عمى المكتبة 

 المباشر حسب ما أفادنا بو مسؤول المكتبة.

 .؟الجزائرية إلنشاء أنظمة آلية مشتركة بين المكتبات الجامعية( هل يتم التخطيط 2س

من خالل ىذه المقابمة التي أكد لنا فييا المبحوثين ) المسؤولين( جميع المكتبات التي قمنا 

وجود تخطيط إلنشاء أية أنظمة آلية مشتركة بين المكتبات الجامعية ومنو بزيارتيا بعدم 

توضح لنا أن عممية التخطيط تبقى مجرد أفكار و أراء من قبل المكتبيين غير أنيا ال تحظى 

حيث لو تم تطبيق فكرة باالىتمام والدعم سواء مادي أو معنوي وذلك من قبل المسؤولين ب

بتمقي ن مكتباتنا الجامعية لعاد عمييا ىذا بالفائدة الكبيرة وذلك إنشاء أنظمة آلية مشتركة بي

 الدعم و المساندة بين المكتبات خاصة في مجال استخدام النظم اآللية في مكتباتنا الجامعية،
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 بر حافزا لحل الكثير من المشاكل وىذا يعت كتبية وتكامميا،باإلضافة الى تطور خدماتيا الم

 ءاسواخاصة وأن مكتباتنا الجزائرية  يا أثناء تنفيذ النظام اآللي،رض لالصعوبات التي تتعو 

التي قمنا بدراستيا في بحثنا ىذا أو غيرىا في أمس الحاجة الى ىذا الجانب من التخطيط 

ض الواقع رغم إلنشاء أنظمة آلية مشتركة بينيا ويبقى تجسيد ىذه الفكرة غير مطبق عمى أر 

 وجود بعض المحاوالت.

 االقتراحات والحمول المناسبة لتفعيل الخدمات المكتبية وتسهيمها؟هي  ( ما3س

رافي في المكتبات الجامعية ومسؤولي مصمحة التوجيو والبحث الببميوغ لقد أفادنا  مسؤولي

بن باديس بمستغانم، كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية كل من جامعة عبد الحميد 

المقترحات كر بمقايد بتممسان ببعض الحمول و جامعة أبو ببوىران وكذا المكتبة المركزية ل

 ل: لتفعيل الخدمات المكتبية وتسييميا وىذا من خال

 توفير اإلمكانيات المادية الالزمة والموارد البشرية المؤىمة لتشغيل نظام السنجاب  -

فعالية  تفعيل الدورات التكوينية لممكتبيين في مجال النظم اآللية المتكاممة كآلية لزيادة -

 الخدمة المكتبية.

 والتشارك بين المكتبات الجامعية الجزائرية  تجسيد فكرة التخطيط -

مواكبة التطورات الحاصمة خاصة في مجال النظم اآللية بتركيب ما يتالءم مع  -

 احتياجات المكتبة وأىدافيا.

 ستفادة من أخطاء تجارب المكتبات األخرى حول تركيب النظام. اال -
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وىذا  PMBتخدام نظام مطابق لممعايير والمواصفات الدولية مثل نظام المجوء الى اس -

خرى، حيث يرى تبات األما تعرفو مكتبة كمية أبو بكر بمقايد بتممسان عمى غرار المك

المالءم وذلك لمنيوض باألنشطة المكتبية وتطورىا وفق مستجدات أنو الحل األنسب و 

المكتبات وىذا ما صرح بو مسؤول خاصة في مجال الحاصمة في التقنيات الحديثة 

 المكتبة.

 نتائج تحميل أسئمة المحور الرابع: -7-4-1

يتميز نظام السنجاب عن غيره من النظم اآللية بميزات وأىداف تجعمو محل اىتمام العديد 

ومن أىم خصالو أنو مصمم بأيادي جزائرية ولقد غيرت شكل المكتبة ،من المكتبات الجامعية

إللكتروني باإلضافة الى تسييل عممية البحث واالسترجاع وىذا ما جعل من الورقي الى ا

فيذا النظام يتطمب الدقة في غير أنو ال يخمو من مساوئ  ،وفعالتسيير المكتبة أوتوماتيكي 

الكتابة كما أنو ال يشتغل مع جميع الحواسيب وال عمى جميع أنظمة التشغيل باإلضافة الى 

إنشاء أنظمة آلية بين نظام السنجاب ومن أجل تخفيف عناء العمل يفترض  ةصعوبة تركيب

باتجاه التكامل بين المكتبات بتسميط األضواء و  . وىذا عن طريق االندماجالمكتبات الجامعية

المركز الرئيسي لمشبكة، فالتعاون بين المكتبات يتيح ويسيل الحصول عمى المعمومات بشكل 

االستفادة منيا بحيث أصبح التعاون بين المكتبات مصدر  أفضل وبتكاليف أقل ويوسع

لمن يحسن جمعيا وتنظيميا واستخداميا وىي مسألة جوىرية ىامة تؤىل لمتعامل الراشد .قوة

اال أن بتوحيد األنظمة والمعايير المطبقة في المكتبات التعاونية  ،مع ىذه الظاىرة الجديدة

ذلك نقترح مجموعة من الحمول  ومعالميداني ىذا األمر مجرد فكرة بعيدة عن التطبيق 
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رات المكتبة في ظل النظم اآللية والتي تتجسد في اإلتباع المستمر لمتطو قتراحات تخدم واال

ستفادة من أخطاء تجارب المكتبات األخرى وىذا فيما يخص الحاصمة في مجال النظم مع اال

إن أمكن مع تبني أنظمة آلية تتالءم مع احتياجات استبدال وتغيير النظام ، تركيبة النظام

المطبق بمكتبة كمية أبو بكر بمقايد بتممسان حيث يرى مسؤول  PMBالمكتبة مثل نظام 

 . المكتبة أنو الحل األنسب

ة التوجيو بمكتبة كمية فتح موقع الكتروني خاص بالمكتبة وىذا ما صرح بو مسؤول مصمح

التسيير، ويبقى إدخال التكنولوجيا ىو الحل الوحيد لتسييل و  قتصادية والتجاريةالعموم اال

قتناء اإللكتروني والنيوض بيذا القطاع تبية، مع تخصيص ميزانية خاصة باالالخدمات المك

 الى أعمى المستويات.

 النتائج و االستنتاجات:                                                                       -8

 نتائج الدراسة:  -8-1

المتكاممة  اآلليةتمحورت حول موضوع النظم  التيقمنا بيا و  التينستنتج من خالل الدراسة 

بن : مكتبة كميات جامعة عبد الحميد بالمكتبات الجامعية السنجاب نموذجا: دراسة ميدانية

المكتبة المركزية ، وىرانب كمية العموم  اإلنسانية و العموم اإلسالمية مستغانم،ب يسباد

و التي  عبتممسان وعمى ىذا األساس حاولنا تسميط الضوء عمى الجوانب المتعمقة بالموضو 

 تمثمت فيما يمي:
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  كذا جامعة ن باديس بمستغانم، جامعة وىران و بتتبنى كل من جامعة عبد الحميد

 أبو بكر بمقايد بتممسان في تسيير خدماتيا المكتبية عمى النظم اآللية.

  ىذه المكتبات الجامعية النظام المقيس لتسيير المكتبات)السنجاب(، عمى تطبق

غرار المكتبة المركزية بتممسان التي تستخدم في تسييرىا لممكتبة نظامين في أن 

 (.pmb،syngeb: )ىماواحد و 

 تزال ىذه المكتبات الجامعية تعتمد عمى الطبعة القديمة لنظام السنجاب، عمى  ال

التى تتبنى الطبعة الجديدة لمنظام  بتممسان كزية أبو بكر بمقايدخالف المكتبة المر 

 "الشبكة".

  بتممسان عمى جميع وحدات نظام  تعتمد المكتبة المركزية أبو بكر بمقايد

 مكتبات الكميات األخرى.عمى عكس باقية السنجاب، 

  مكتبة كمية  بن باديس بجامعة مستغانم،تتوفر مكتبات كميات جامعة عبد الحميد

العموم اإلسالمية عمى إمكانيات مادية كافية غير أنيا ليست العموم اإلنسانية و 

 مناسبة من أجل االستخدام الجيد لمنظم اآللي. 

 ممسان عمى إمكانيات مادية كافية بت دتتوفر المكتبة المركزية أبو بكر بمقاي 

 مناسبة لعمل نظام السنجاب.و 

 من نقص في الكوادر البشرية المؤىمة في التعامل  تعاني ىذه المكتبات الجامعية

 مع النظام المقيس لتسيير المكتبات.  
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 الستغالل صعوبات التى تحول دون اه المكتبات الجامعية عدة مشاكل و تواجو ىذ

السبب راجع إلى طبيعة تركيبة نظام السنجاب باإلضافة إلى األمثل لمنظام اآللي، و 

 ت التكوينية لممكتبيين.عدم اىتمام المسؤولين بالدورا

 مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات: -9

 المتمثل اول اإلجابة عمى التساؤل العام و من خالل ما توصمنا إليو من نتائج سنح

ية العموم االقتصادية الفنون، كمق المكتبة كميات اآلداب العربي و ما مدى تطبي يمي: افيم

العموم اإلسالمية، مكتبة كمية العموم اإلنسانية و  االجتماعية،التسيير، كمية العموم التجارية و 

 المكتبة المركزية بتممسان لمنظم اآللية؟ وما نتائج ىذا التطبيق؟

كإجابة عمى ىذا التساؤل العام يمكن القول أن ىذه المكتبات الجامعية تتبنى أنظمة آلية 

مستفيدييا المتزايدة، إال أن ىذه  متكاممة في تسيير خدماتيا المكتبية بيدف تمبية احتياجات

و كل من الخدمات تبقى بنسب متفاوتة وىذا راجع إلى طبيعة النظام اآللي المطبق الذي تعرف

افة إلى كمية العموم اإلنسانية والعموم بن باديس بمستغانم، باإلضكميات جامعة عبد الحميد 

مة، عمى عكس المكتبة عمى نظام السنجاب بطبعتو القدي العتمادىاذلك اإلسالمية، و 

المركزية التى تتبنى الطبعة الجديدة لمنظام )الشبكة( ىذا مامنحيا فاعمية أكبر في خدماتيا 

 المقدمة. 
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 اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية:

 مكتبة كمية بن باديس بمستغانممكتبات كميات جامعة عبد الحميد  ىل تمتمك ،

المكتبة المركزية بتممسان موارد بشرية مؤىمة العموم اإلسالمية، العموم اإلنسانية و 

 في التعامل مع النظام األلي؟

ن الكوادر البشرية تمعب دورا أساسيا وذلك منا إليو في دراستنا الميدانية فإانطالقا من ما توص

في التعامل مع النظام اآللي من خالل الخدمات المكتبية التى يسعى إلى تقديميا داخل ىذه 

عميو فإن ىذه المكتبات تعرف نقص في العامل البشري المؤىل و  موماتية،المؤسسات المع

 وىذا ما أثر سمبا عمى أدائيا.

  سرعة نظام السنجاب في تسيير الخدمات ىذه المكتبات ما مدى استجابة و

 الجامعية؟

أكدت لنا الدراسة التي قمنا بيا أن نظام المقيس لتسيير المكتبات يعرف استجابة من خالل 

، حيث تسعى ىذه المكتبات لتقديم األفضل لروادىا، فالتسيير الوظائف المكتبية التى يقدميا

 الجيد يعد مؤشرا أساسيا عمى مدى رضى المستفيدين عنيا.

  العراقيل التى تتعرض ليا المكتبات الجامعية أثناء تنفيذ ما ىي أىم المشاكل و

 النظام؟
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جامعية تواجييا عدة مشاكل وصعوبات أثناء خمصت ىذه الدراسة إال أن ىذه المكتبات ال

 لتشغيلتنفيذىا لنظام السنجاب من بينيا: عدم توفر ىذه المكتبات عمى تجييزات مناسبة 

بخصوص مكتبات كميات عبد  عتمادىا عمى الطبعة القديمة ىذاذلك ال، و النظام والعمل بو

 بن باديس وكذا مكتبة كمية وىران.الحميد 

 النتائج لمفرضيات المقترحة نقوم بمناقشتيا عمى أساس الفرضيات: و لمعرفة مدى مطابقة

 األولى: الفرضية -9-1

داب العربي والفنون، كمية العموم االقتصادية مونيا ىو: تتوفر مكتبات كميات اآلمض

اإلسالمية، المكتبة المركزية بتممسان عمى ، مكتبة كمية العموم اإلنسانية و التسييروالتجارية و 

 .بشرية مؤىمة في التعامل مع النظام اآلليموارد 

يتطمب التعامل مع النظام اآللي والعمل بو موارد بشرية مؤىمة، باعتباره ركن أساسي 

عنصر ال يمكن االستغناء في عممية التحسيب فنجاح أو فشل ىذه العممية مرتبط بيذا و 

نية التى  قمنا بيا العامل الميم داخل المؤسسات الوثائقية، فمن خالل الدراسة الميدا

متخصصة في الموارد بشرية ال بعض أوضحت لنا أن ىذه المكتبات الجامعية تتوفر عمى

 العمل بنظام السنجاب.

 .نسبيا محققة وعميو الفرضية األولى 
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 الفرضية الثانية: -9-2

، مكتبة كمية العموم بن باديس بمستغانمتتبنى مكتبات كميات عبد الحميد  التى مفادىا ىو:

لنظام السنجاب من أجل التسيير  اإلسالمية بوىران، المكتبة المركزية بتممساناإلنسانية و 

 فيا المكتبية.ائالجيد لوظ

 تبين لنا من خالل النتائج أن:

في تسيير أنشطتيا المكتبية عمى نظام السنجاب، حيث تسعى جاىدة  تعتمد ىذه المكتبات

إلى تقديم أفضل الخدمات لروادىا بأحسن الطرق الممكنة بحيث يعتبر التسيير الجيد مؤشرا 

 أساسيا عمى مدى رضي المستفيد عنو،

 و عميو الفرضية الثانية محققة.

 الفرضية الثالثة: -9-3

ى أداء فعالية طمبات التشغيل النظام اآللي يؤثر سمبا عمتتمخص ىذه الفرضية في: غياب مت

 المكتبات الجامعية.

 تبين لنا من خالل نتائج الدراسة أن:

تشغيل األخذ بعين االعتبار عند إدخال و يجب عمى المكتبات الجامعية و مراكز المعمومات 

بتسييل إتاحة  النظام  مجموعة من المتطمبات المناسبة من تجييزات المادية والعتاد وذلك

و غياب ىده األخيرة يؤثر سمبا عمى أداء  تسييميا،و  امختمف الخدمات المكتبية لمستفيدى
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، فمن خالل مالحظتنا تبين لنا أن ىذه المكتبات الجامعية تعاني من نقص في ىده افعاليتي

 المتطمبات الضرورية.

 وعميو الفرضية الثالثة محققة.

 الحمول:االقتراحات و  -13

ضوء النتائج المتحصل عمييا فإن استوفتنا مجموعة من المشاكل و الصعوبات التى عمى 

تواجو المكتبات الجامعية في ظل تطبيق النظام اآللي وعمى ىذا األساس قمنا بطرح بعض 

ومن  ةاالقتراحات و الحمول و التي قد تساىم في التقميل من الصعوبات ونفتح أفاق مستقبمي

 أىميا ما يمي:

 فقات مالية الالزمة لعمل النظام اآللي وتشغيمو.تخصيص ن 

 ،لرفع من مستوى  تفعيل برامج الدورات التكوينية لممكتبين خاصة في مجال النظم

 خدماتيا و تفعيميا.  

 م بالمكتبات الجامعية باعتبارىا قطاع التعميم العالي االىتما ال بد عمى مسؤولي

ية ضمن سمسة التكوين العالي أساسوسيمة بيداغوجية ىامة، كما أنيا تشكل حمقة 

 البحث العممي.و 

  ظائفيا التشريعي بيذه المنظومة المعموماتية، من خالل و االعتراف القانوني و

دراك غاياتيا البحثية والتعميمة، و   ىذا في إطار قانوني يحكم سير عمميا.وا 
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 محاجة تشجيع فكرة إنشاء شبكة لمتعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية، نظرا ل

الممحة ليذه السياسة بمكتباتنا، بحيث تكمن فائدة ىذا التبادل في التشارك بجمع 

لموصول إلى  كذا اإلمكانيات المادية والبشرية،و  األجيزة، المصادر المعموماتية،

 اليدف النيائي وىو خدمة المستفيد.

 العمل عمى اع المستمر لممستجدات الحاصمة، و يجب عمى ىذه المكتبات اإلتب

ناسب مع التحديات ستراتيجيات تتا يتناسب مع سياسة المكتبة بوضع امواكبتيا بم

 التأقمم معيا.التى تواجييا و 

  أخطاء المكتبات الجامعية األخرى في مجال النظم األلية.االستفادة من تجارب و 

  الفنية   تالموصفات الخاصة بالنظام اآللي، فيما يخص اإلجراءاتوحيد المعايير و

 ثائقية.بالمؤسسات الو 

  العراقيل التى تحول دون االستغالل الجيد ليذه العمل عمى تقميل الصعوبات و

 م. ذلك بتوفير جو ميني و خدماتي مالءالنظم اآللية و االستفادة منيا، و 
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 :ةــاتمــخ

نستنتج أن لممكتبة الجامعية دور كبير في تطوير البحث العممي والتغيير  من خالل الدراسة

فيو وىذا من خالل ما توفره من مصادر المعمومات التي فتحت المجال لمتكنولوجيا بدخوليا 

عالم المكتبات والتي تعد ىمزة وصل مع الشعوب األخرى ومنو عرفت المكتبات الجامعية 

 ،التعامل مع مستفيدييا وذلك باستعمال النظم االلية المتكاممة في خدماتيا وسيولةقفزة نوعية 

خراجيا من الطابع التقميدي الى النظام االلي  التي كان ليا الفضل الكبير في خدمة المكتبة وا 

الحديث مما سيل الوصول الى المعمومات إال أن تحيين وتطوير النظام اآللي أمر البد منو 

ل مساىمة النظام اآللي في تفعيل الخدمات المكتبية وىذا من أجل إعطاء صورة حقيقية حو 

ال يتحقق إال بتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية وتكثيف الجيود من أجل التحكم الجيد في 

 النظم االلية. 

حتمية في جميع مجاالت كما أنو عمى المكتبي مواكبة تطورات العصر ألنيا تعتبر ضرورة 

الحياة اليومية والمكتبة تبقى تحتل مركز الريادة في البحث العممي خاصة مع ظيور 

االنترنيت التي غيرت الكثير من المفاىيم المتعمقة بخدمات المعمومات بل العمل المكتبي 

ما  تطبيقات وخدمات متميزة لم تكن متوفرة من قبل وىذاعامة حيث تتيح الشبكة العالمية 

عمى المكتبي مسايرة ىذه التطورات مع استغالل اإلمكانيات المتوفرة وتدعيميا بوسائل يفرض 

أكثر فعالية وكذا االىتمام بالعنصر البشري، وتكوينيم في مجال البرمجيات وترك مجال 

 الختيار النظام المناسب وىذه أىم خطوة تحتاجيا المكتبة.لإلبداع والحرية الكافية 
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ر يمكن القول ان المكتبة تحتاج الى تظافر الجيود واتحاد وتعاون مع المكتبات وفي األخي  

رجاع لممكتبة مكانتيا خاصة المكتبة الجامعية  األخرى لتبادل الخبرات وخمق روح العمل وا 
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 غرافيا:و الويب

 إلكترونية:كتب 

لممكتبات الجامعية )عمى  شاىين، شريف كامل وأخرون. المعيار العربي (64

. متاح  132 ،2013الخط(. جدة، االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات)اعمم(، 

– http llarab – afliorg/ medai><Library / pdh Academicعمى:
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 مجاالت إلكترونية:

 -http:// hamzaعواد، محمد محمود. النظم اآللية في المكتبة. متاح على  (65
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 /l:]متاح عمى الرابط [.الجامعة الموقع اإللكتروني لمجامعة.تقديم (66

qkc8sgoog//https : . 
: ]متاح عمى الرابط [الموقع الرسمي لجامعة أبو بكر بمقايد تممسان. لمحة عامة . (67

https : //www. Univ-Tlemcen. dz     

 /http://googl:  ]متاح عمى الرابط .[الموقع الرسمي لممكتبة المركزية: نبذة تاريخية (68

dc83m. 
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 عرض المقابمة:

 : أتمتة المكتبات الجامعية:المحور األول

اآللي النظام هل تستخدم مكتبتكم نظام آلي؟ إذا كان الجواب بنعم. ما نوع  10س -

 المستخدم بالمكتبة؟

 متى بدأ العمل بالنظام؟  10س -

 ما هي األسس التي اعتمدتم عميها في عممية اختيار النظام المطبق؟ 10 س -

 ما هو دور المكتبي أو أخصائي المعمومات في عممية االختيار؟ 10 -س  -

 ته بالمكتبات الجامعية:ستعمال محور الثاني: دور نظام السنجاب واال

 ما هي الطبعة المعتمدة في مكتبتكم؟   10س  -

 هل تطبق مكتبتكم جميع وحدات نظام السنجاب؟ 10س  -

 ما هي الخدمات األساسية التي يقدمها نظام السنجاب؟  10س  -

 المحور الثالث: متطمبات التشغيل نظام السنجاب بالمكتبات الجامعية:

 هل التجهيزات كافية ومناسبة لعمل النظام بمكتبتكم؟ 10س  -

 هل يوجد موارد بشرية مؤهمة لمتعامل مع النظام؟ 10س  -

الجواب بنعم كان يين حول النظام؟ إذا هل يتم إجراء دورات تكوينية لممكتب 10س  -

 هل يتم إشراك المنخرطين في هذه الدورات التكوينية؟

 المحور الرابع: مستقبل األنشطة المكتبية وفقا لمتطورات التقنية الحديثة:
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 ما هي أهم مزايا وعيوب نظام السنجاب؟  10س  -

 ية الجزائرية؟هل يتم التخطيط إلنشاء أنظمة مشتركة بين المكتبات الجامع 10س  -

      ما هي االقتراحات والحمول المطروحة لتفعيل الخدمات المكتبية؟     10س -
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 :10 رقم الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :10الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االجتماعية  بمستغانمقاعة اإلعارة بمكتبة كلية العلوم : توضح 10الصورة  

 -   بمستغانم - : توضح واجهة مكتبة كليات جامعة عبد الحميد بن باديس 10الصورة
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:10الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :10الملحق رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة اإلستقبال بمكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية : توضح 10الصورة 

 وعلوم التسيير بمستغانم

بمكتبة كلية العلوم االجتماعية  قاعة البحث الببليوغرافي:    10الصورة

 بمستغانم
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:10الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:10الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :10رقم الملحق 

 

 

 

 قاعة البحث الببليوغرافي في مكتبة كلية األدب والفنون بمستغانمتوضح : 10الصورة

توضح قاعة الدوريات بمكتبة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية : 10الصورة 

 بوهران
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 :10الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:10الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلوم االنسانية والعلوم اإلسالمية : توضح قاعة اإلعارة بمكتبة كلية 10الصورة

 بوهران

بمكتبة كلية العلوم االنسانية : توضح قاعة البحث الببليوغرافي اآللي 10الصورة

 والعلوم اإلسالمية بوهران
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:10الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:01الملحق رقم           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموجود في الطابق األرضييوضح بهو المعارض   

ي( مبنى المكتبة المركزية الجامعية ) المبنى الرئيس: توضح 10الصورة

 بتلمسان

خل الرئيسي( دتوضح قاعة بهو المعارض الموجودة في الطابق األرضي )الم: 01الصورة

 بتلمسان
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:00الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :00لملحق رقما     

 بالمكتبة المركزية بجامعة تلمسان : توضح قاعة البحث الببليوغرافي اآللي 00الصورة 

قاعة البحث لألساتذة وطلبة ما بعد التدرج بالمكتبة المركزية لجامعة : توضح 00الصورة

 تلمسان
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 ص:خلم

من خالل ىذه الدراسة والتي تمثمت في دور النظم اآللية المتكاممة  إليوأىم ما توصمنا 

 ناباعتبار أن مكتباتليذه النظم  اخذ السنجاب كنموذج ارتأينابحيث  بالمكتبات الجامعية

 مكتباتحيث كانت الدراسة الميدانية موجية لكل من  ،ةالجامعية تستخدم ىذا النظام اآللي

اإلسالمية العموم مكتبة كمية العموم اإلنسانية و  ،مستغانمبكميات جامعة عبد الحميد بن باديس 

لنظم اتضح لنا من خالل ىذا البحث أن ا ولقد وكذا المكتبة المركزية أبو بكر بمقايد، ،بوىران

باىتمام من قبل المتخصصين نظرا لما تقدمو من خدمات اآللية في اآلونة األخيرة تحظى 

معظم المكتبيين ليم الرغبة  تفعيميا، كما استنتجنا من خالل مقابالتنا أنفي مجال المكتبات و 

في تطوير ىذا النظام وتفعيل خدماتو ألنيا غير كافية نوعا ما مقارنة مع عدد المستفيدين 

ذا ما يستدعي بذل مجيود أكبر في تحسين وتطوير ىذه الخدمات وكذا مسايرة مستجدات وى

دخال  العصر التكنولوجيا الحديثة في المكتبات الجامعية وأىم نقطة تتمثل في تفعيل وا 

الدورات التكوينية لممكتبيين لمتمكن أكثر من استخدام النظام اآللي واكسابيم خبرة وكفاءة 

 بي ىو الركيزة األساسية لممكتبة.باعتبار أن المكت

 الكممات المفتاحية:

امعية، السنجاب، جامعة عبد الحميد بن باديس النظم اآللية المتكاممة، المكتبات الج

 مكتبة العموم اإلنسانية واإلسالمية وىران، مكتبة ابو بكر بمقايد تممسان. ،بمستغانم
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RESUME: 

La chose la plus importante que nous atteint à travers cette 
étude, le rôle des systèmes de bibliothèques universitaires 
automatisé intégrées et nous avons pris l'écureuil comme un 
modèle que les bibliothèques universitaires utilisent ce système 
automatisé où l'étude sur le terrain a dirigé à la fois College 
Abu Baker Library Belcaid Tlemcen, ainsi que la bibliothèque 
de collèges Université Abdul Hamid Ibn Gel en plus de la Badis 
de Mostaganem Faculté des Sciences humaines et de la 
civilisation islamique à Oran Bibliothèque et nous a été 
démontré par cette étude que le mécanisme des systèmes 
récemment d'intérêt par les professionnels en raison de ses 
services dans le domaine des bibliothèques et activé, comme 
l'a conclu la Entretien que la plupart des bibliothécaires ont la 
volonté de développer le système et activer ses services, car il 
ne suffit pas un peu par rapport au nombre de bénéficiaires, ce 
qui appelle à davantage d'efforts pour améliorer et développer 
ces services, ainsi que suivre l'évolution de l'âge et de 
l'introduction de la technologie moderne dans les bibliothèques 
universitaires et le point le plus important est d'activer les 
sessions de formation pour les bibliothécaires à plus de 
l'utilisation du système automatisé et en leur donnant 
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l'expérience et l'efficacité que le bureau est la base de la 
bibliothèque. 

Mots-clés: 

Systèmes de mécanisme intégré, les bibliothèques 

universitaires, écureuil. 
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Abstact: 

We have taken the squirrel as a model sincemostuniversitylibraries 
use thisautomated system. The fieldstudywasdirected to both the 
library of Abu BakrBelqaydCollege in Tlemcen and to the library of 
faculties of Abdel Hamid Ibn UniversityBadisMostaghanem in addition 
to the library of the Faculty of Humanities and IslamicCivilization in 
Oran. It has becomeclear to us throughthisresearchthat the 
automatedsystems in recent times have received the attention of 
specialistsbecause of the services provided in the field of libraries 
and activation, as weconcludedthrough the An interview thatmost of 
the libraries have a desire to developthis system and activateits 
services becauseitissomewhatinadequatecompared to the number of 
beneficiaries and thisrequires a greater effort in the improvement and 
development of these services as well as keeping pace with the 
latestdevelopments and the introduction of modern technology in 
universitylibraries and the most important point is to activate the 
training courses for the library To enable more than the use of the 
automated system and experience and efficiency, consideringthat the 
desk is the cornerstone of the library. 

keywords: 

Integrated system,automatedsystems, Universitylibraries, Squirrel. 
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