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 وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والكثير من االحترام إلى أصدق ائي وزمالئي 

 وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة خاصة اإلخوة بوادي توهامي             
 رزوق عبد الكريم. .الكريم  بلحاج عبد. سجاد ميمون                             
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 "ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي

وان أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"   

 

رحمه اهلل وطيب ثراههدي ثمرة مجهودي إلى أبي  أ  

 إلى نور دربي أمي العزيزة أطال اهلل عمرها

  إلى اإلخوة األعزاء وإلى كل األصدق اء األف اضل

 إلى كل من ساهم في هذا المجهود العلمي  

أو كثير من قريب أو بعيد  المتواضع بق ليل  

         

 مولى الخلوى عبد اللطيف
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 الشكر
 علينا في إتمام هذه الدراسةالشكر أوال لصاحب الفضل  

 اهلل عز وجل الذي لوال توفيقه ما تمت هذه الدراسة.
 من باب من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل

 نتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة الكريمة محمدي نادية
 على قبولها اإلشراف علينا في هذه الدراسة

 الدراسة إلى النوروالتي لم تبخل علينا بالتوجيهات والنصائح إلخراج هذه  
 كما ال ننسى لجنة المناقشة التي تكرمت وقبلت مناقشة بحثنا هذا

والشكر موصول لعمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية لجامعة د. "الطاهر  
 موالي" سعيدة، وإلى كل األساتذة وطلبة شعبة علم المكتبات والمعلومات

 وخاصة طلبة السنة األولى والثانية ماستر
 م المعلومات التكنولوجية الحديثة والتوثيقتخصص نظ

 بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية مستغانم.
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  مقدمة:
ليهاا المكلباال بااألمر  وبماا ،أدبح إدخال لكنولوجيا الم لومال على مخللف المؤااال

وقاااورة كبيااارة لاااف الم لوماااال والم اااارف لاااف مخللااااف  ايشاااهد لزايااادي عالمناااا الياااو  الضاااروري أل
المجااااتل. ل اااد أدااابح لااادلق الم لوماااال وانلشاااارخا يحااال  ااااالخدا  اللكنولوجياااال الحديقاااة ألنهاااا 
لهاادف إلااى لاااهيل عمليااة الاالحك  ليهااا ولحااايي طاارق لااايرخا عااي طريااق لجمي هااا وم الجلهااا 

 الضرورة.ولخزينها للرجوع إليها عند 
 مواكبلهاا نجاد عنداار اللكنولوجياال الحديقاة اللااف ااارعل المكلباال إلااى مظاااخر وماي بايي     

خاذ  زادل الحاجة إلاى صد و  ،المكلبية والخدمال لف حوابة جل الوظاةف اللف لااعدالبرمجيال 
كالاااارعة بالغاااة ذال أخمياااة ه عدااار الم لوماااال ماااي شاااروط جديااادة نظااارا لماااا يلطلباااالبرمجياااال 

 اااخمل بيي النظا  والمالجيد، ل دوالحداقة والدصة باإلضالة إلى اللكامل لف الخدمال واللجاعلية 
ال لااولير مدااادر الم لوماامااي خااالل  المااالجيدييلااف ل لاايص ولااولير الجهااد لخدمااة  خااذ  األخياارة

ى بلزويااد كونهااا مؤااااة ل نااى المكلبااة الجام يااة للودااول إليااه لااا  خااذا مااا ،الحديقااة والل ليديااة
ج لهااا لهاال  بلدخااال برمجيااال  مااامالباااحقيي بالمااادة ال لميااة مااي خااالل الرداايد الموجااود ليهااا، 

حلااى لمكنهااا مااي الاالحك  لااف رداايدخا الوقاااة ف وللبيااة احلياجااال لهااذا الغاار   أنشااةل خديدااا
، حيااااط يدااااطلح علااااى خااااذ  البرمجيااااال بطاااارق  ليااااة هال اااادي  خاااادمال عااااي طريااااقالمااااالجيديي 
 .الوقاة يةبالبرمجيال 

البرمجياال الوقاة ياة، وماا يحايط ومي خاذا المنطلاق جااءل خاذ  الدراااة كمحاولاة لم رلاة  
بها، لحل عنواي " البرمجيال الوقاة ية ودورخا لف خدمة المالجيديي بالمكلبال الجام ية  مكلباة 

ي" لجام ااااااة د. "الطاااااااخر مااااااوت وال لااااااو  اللجاريااااااة وال لااااااو  اللااااااايير كليااااااة ال لااااااو  اتصلدااااااادية
 حيط شملل الدرااة قالط لدول  "أنموذجا"ا يدة.

ماخياااة لحااال عناااواي ماخياااة البرمجياااال الوقاة ياااة، لناولناااا لياااه لحدياااد كااال ماااي  الفصـــل األول:
البرمجياال بداجة عاماة، ولغالهاا وأنواعهاا مارورا بمراحال نشاألها ولطورخاا، كماا لطرصناا ب اد ذلااك 

ل رياااف البرمجياااال الوقاة ياااة، وباااديالها ولطورخاااا  األااااااف لدرااااالنا خاااذ  أت وخاااو إلاااى ال ندااار
 وموادجالها، وأخيرا أخ  أنواعها.، وأخ  خداةدها اللف مرل به اللاريخف



 

 

لااف المكلباال الجام ياة، لطرصناا ليااه  ااالخدا  البرمجياال الوقاة ياة لحال عنااواي الفصـل الثـاني:
إلااااى ل ريااااف المكلبااااال الجام يااااة، أنواعهااااا، وظاةجهااااا، أخاااادالها، قاااا  ب ااااد ذلااااك دوالااااع اااااالخدا  

عاااااادادخا وأخاااااا  الخاااااادمال اللااااااف البرمجيااااااال الوقاة يااااااة لااااااف المكلبااااااال الجام يااااااة، وملطلبااااااال إ
ديد األخ  منهاا ماع إعطااء لليحها،إضالة إلى أخميلها والمشاكل اللف ل يق االخدامها، وأخيرا لح

 ب   النماذج عنها.
لاف ظال الخادمال  PMBبرمجية  واصع االخدا ي كس الجانب الميدانف للدرااة  الفصل الثالث:

لجام ة د. "الطاخر موتي"  وال لو  اللجارية وال لو  اللايير مكلبة كلية ال لو  اتصلداديةب اآللية
أدوال جماااع البياناااال، وماااي قااا  الخاااروج بنلااااةج الدراااااة اااا يدة، حياااط لطرصناااا لياااه إلاااى لحليااال 

 واللوديال المناابة.  دي  اتصلراحالضوء الجرضيال، ولف األخير لومناصشلها على 
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 :اإلشكالية-1
عاداد ال اوا البشارية الملخدداة، انطالصااة الجزاةرياة مؤاااة لهال  بلوجياه و ل د الجام ا   ا 

 .أخدالها لف إنلاج الم رلة ونشارخاعملية اللكويي اللف لالند عليها لف بط رااللها وللح يق  مي
ومااا انبقااق عنهااا مااي لحااوتل  ،كمااا يمكااي أي لواجههااا ال ديااد مااي اللحااديال المداااحبة لل ولمااة

ولاف أي بلاد ماي   ،عمي ة على كالة المالويال إذ لكلاف المكلبال الجام ية  ضمي خذا اإلطار
البلداي مكانة لريدة مي نوعها، باعلبارخا إحدا الوحدال اللاف لاااخ  بشاكل كبيار بللماا  ال ملياة 

 .لمالجيديي الملمقليي لف األاالذةااللكوينية اللف ل ع على عالق الجام ة، ألنها موجهة لجةة مي 
الباحقيي، الطلبة. لهف ل مل على لمكينه  مي الحدول على الم لومال لف أحاي األحوال مي 
خااالل اتعلماااد علااى جملااة مااي ال مليااال الجنيااة واإلجااراءال لهاادف إلااى إلاحااة الم لومااال لااف 

االة الوقاة ياة اللاف للمحاور أحاي الطرق للمالجيديي، مجمل خذ  ال مليال ل رف اخلداارا بالال
حول قالط محاور أاااية بداية بلجميع أوعياة الم لوماال، قا  يليهاا المحاور القاانف الملمقال لاف 
الم الجة واللخزيي إذ يلجرع إلى مجموعاة عملياال لداب لاف خاذا الغار ، ليلهاا المحاور القالاط 

يااال لاال  بطري ااة يدويااة واألخياار الااذي ي اارف بااالمحور البااط واتااالرجاع، حيااط كاناال خااذ  ال مل
ل ليدية للطلب الكقير مي الوصال وال نااء ااواء لاف لنظاي  خاذ  األوعياة والمداادر أو ليماا يل لاق 

يلوداال إلااى نلاااةج  ولااف كقياار مااي األحياااي صااد ت ،بالبحااط عااي الم لومااة مااي طاارف المااالجيد
عاااال  اآللاااف ه. وكنليجاااة لللطاااورال اللكنولوجياااة الحادااالة مناااذ ظهاااور أجهااازة اإلمرضاااية للياااق بااا

ول مي  اال مالها لف إدارة مخللف المؤااال بما ليها نظ  الم لومال كالمكلبال الجام ية اللف 
غياارل مالمااح خااذ  ال مليااال حيااط أداابح أخداااةيو الم لومااال ي لماادوي شاايةا لشاايةا علااى خااذ  

مجاااال إلااى إي لااا  بلااوا مااالويال مل دمااة لااف خااذا ال ،اللجهياازال للل لياال مااي األعمااال الرولينيااة
لمقلاال لااف اللأليااة الكاملااة لل مليااال المكونااة للالااالة الوقاة يااة. حيااط يظهاار لااف خااذا المااالوا 
الااادور الكبيااار للبرمجياااال الوقاة ياااة اللاااف لرماااف بشاااكل أااااااف إلاااى الااالحك  لاااف ال ملياااال الجنياااة  
 وال يا  بها بارعة مي جهة، وكذا لج يل عمليال البحط والحدول على أحاي النلاةج مي طرف
الماااالجيديي ماااي جهاااة أخااارا، كماااا عرلااال خاااذ  األخيااارة لطاااورال غيااارل ماااي مجااارا الخااادمال 
والنشاطال المكلبية، وااخمل ب در كبير لف ل ليص الوصل ولولير الجهد المبذول لف المكلباال 



 

 

الجام ياااااة لخدماااااة مجلماااااع عاااااري  ماااااي مخللاااااف اللخدداااااال والماااااالويال، بلاااااولير مداااااادر 
، وذلاااك بلبناااف أحاااد الااانظ  أو البرمجياااال الوقاة ياااة الملاحاااة، حياااط الم لوماااال الحديقاااة والل ليدياااة

يالحااظ لااف خااذا الداادد ظهااور مشاااكل عدياادة ل ااانف منهااا مكلبااال الجزاةاار، وب ااد اللجربااة اللااف 
خاضاالها المكلبااال الجام يااة الجزاةريااة بمااا ليهااا مكلبااة جام ااة د. "طاااخر مااوتي"  لمدينااة ااا يدة 

ل لااق بلطااوير الخاادمال لللبيااة احلياجالهااا الخادااة  مااي أجاال لااف لطبيااق البرمجيااال الوقاة يااة ل
لاحله عبر شبكة اتنلرنيل للل ريف  اللحك  لف حج  الرديد الوقاة ف اللف للولر عليه المكلبة وا 
بااه، نحاااول مااي خااالل خااذ  الدرااااة لاااليط الضااوء علااى البرمجيااال الوقاة يااة ودورخااا لااف خدمااة 

 .المالجيديي بهذ  المكلبة
 الدراسة: تساؤالت -2

 : ومي خذا المنطلق يمكي طرح اللااؤل اللالف 
 ليمااااا ذا ياااان كس اااااالخدا  البرمجيااااة الوقاة يااااة PMB علااااى  مااااي طاااارف المكلبااااال الجام يااااة

 ؟الخدمال الم دمة للمالجيديي
 يندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

الجام ياة لكلياة المكلباة لاف PMB  اللاف لليحهاا البرمجياة الوقاة ياة اآللياة ماا خاف الخادمال  -1
 لايير لجام ة د. "الطاخر موتي" با يدة؟ال لو  الال لو  اتصلدادية وال لو  اللجارية و 

لااف المكلبااة الجام يااة لكليااة  PMBخاال خناااك داا وبال لحااد مااي اتااالخدا  الج ااال لبرمجيااة  -2
 "الطاخر موتي" با يدة؟لايير لجام ة د. ال لو  الال لو  اتصلدادية وال لو  اللجارية و 

انطالصااا مااي اإلشااكالية المطروحااة ل ااد لاا  دااياغة مجموعااة مااي الجرضاايال نوردخااا علااى النحااو 
  الفالل
 فرضيات الدراسة: -3

 :يلمقال ان كااس ااالخدا  برمجيااة الفرضـية الرئيسـية PMB  من  رن ا مكتباتنال مكعام  نن 

 الرلع مي مالوا الخدمال المكلبية الم دمة للمالجيد.في 

 

 

 
 
  



 

 

 :الفرضيات الفرعية 

 الوقاة ية  لمكي البرمجية :األولى الفرضيةPMB المكلبة الجام ية لكلية ال لاو   المطب ة لف
لااايير لجام ااة د. "الطاااخر مااوتي" بااا يدة مااي ل اادي  ال لااو  الاتصلدااادية وال لااو  اللجاريااة و 

  كالة الخدمال اآللية للمالجيديي. 
 :داا وبال لحااد مااي اتااالخدا  الج ااال لبرمجيااةلوجااد  الفرضــية الثانيــة PMB  لااف المكلبااة

  لايير لجام ة د. "الطاخر ال لو  الالجام ية لكلية ال لو  اتصلدادية وال لو  اللجارية و 
 أهمية الدراسة: -4

لكماااي أخمياااة الدراااااة لاااف إباااراز الااادور الاااذي لل باااه البرمجياااال الوقاة ياااة لاااف المكلباااال 
 االجيديي علاى غارار اإلعاارة اآللياة.خادمال أكقار للناااب ماع احلياجاال المالجام ية، لف ل دي  

والل ريف بالرديد الوقاة ف الخاص بالمكلبة، وخاذا ماي خاالل خدماة الجهارس اآللاف الملااح علاى 
إلاى  الجنياة اآللياة األخارا الخادمال الخط المباشر إلى مجلمع أواع، واترل اء كذلك باإلجراءال

 مالوا ألضل بكقير.
 أهداف الدراسة:  -5

يبنااى البحااط ال لمااف علااى أخااداف يحااددخا الباحااط ويااا ى للح ي هااا، مااي خااالل مراحاال  
درااااله، وعليااه نااا ى إلااى لح يااق مجموعااة مااي األخااداف علااى الداا يد ال لمااف وال ملااف، يمكااي 

 حدرخا لف ن اط كاآللف 
  .م رلة مدا اخلما  الماؤوليي بلطبيق البرمجيال الوقاة ية 
  وال لاااو  اللجارياااة وال لاااو   علاااى الخااادمال الم دماااة بمكلباااة كلياااة ال لاااو  اتصلدااااديةالل ااارف

 ا يدة. وكذا البرمجيال الوقاة ية المطب ة لف المكلبة.ب "الطاخر موتي"لجام ة د.  اللايير
 .الل رف على دوالع االخدا  ولطبيق البرمجيال الوقاة ية بالمكلبة 
 لية الم دمة مي طرف البرمجية المطب ة.م رلة رأي المالجيد لف الخدمال اآل 
  وخاال خااو النظااا  األمقاال يااة بمكلبااة الكليااةم رلااة الواصااع الج لااف تااالخدا  البرمجيااال الوقاة .

 للايير المكلبال.
 ة. يلشجيع ال مل بالبرمجيال الوقاة ية، وخذا مي أجل اللايير الجيد لمخللف خدمال المكلب 



 

 

  الوصوف على صدرة لجاعل المكلبييي بالمكلبة مع برمجيةPMB  المالخدمة والمطب ة، وال مال
 للايير الخدمال اللف ل دمها المكلبال الجام ية لمخللف مالجيديها.

  م رلة صدرة المالجيديي على الل امل مع برمجيةPMB .للودول إلى الم لومال المطلوبة 
  لواجه المكلبييي والمالجيديي عند الل امل مع البرمجية الكشف عي الد وبال وال واةق اللف

              المطب ة.
 أسباب الدراسة: -6
 األسباب الموضوعية: :6-1
  أجال لطاوير الخادمال أخمية االخدا  البرمجيال الوقاة ية لف المكلبال الجام ية، وذلاك ماي

 الجام ية.صا مما صدمله اللطورال اللكنولوجية للمكلبال المكلبية، إنطال
  لشااجيع ال ماال بالبرمجيااال الوقاة يااة، باعلبارخااا أداة ل الااة للااايير مخللااف وظاااةف المكلبااال

 الجام ية.
 األسباب الذاتية:: 6-2
  اللااأقر بالدرااااال الااااب ة اللااف عالجاال ولطرصاال لمقاال خااذا الموضااوع ومحاولااة إبااراز  بدااورة

 أكقر.
   واللوقيق. الحديقة الم لومال اللكنولوجيةمدا مطاب ة موضوع دراالنا مع اللخدص  نظ 
  لاارك نليجااة ملمواااة يمكااي اااالغاللها اااواء مااي طاارف المكلبياايي أو المااالجيديي بمكلبااة كليااة

 .ال لو  اإلناانية لجام ة مالغان 
 الدراسات السابقة: -7
وخاف ماذكرة لنيال شاهادة : الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعيـةالدراسة األولى: : 7-1

، لوجهاال خااذ  الدرااااة إلااى إبااراز الاادور 2010الاادكلورا  مااي إعااداد الطالااب غااان  نااذير لااف عااا  
الج ال اللف لا ى إليه المكلبال الجام ية دوماا لاف لح ياق األخاداف البحقياة والل ليمياة للجام اة 
ماااع ضااارورة اتخلماااا  بهاااا، وخاااذا ماااي خاااالل الل ااارف علاااى جمياااع مجااااتل لطبياااق اللكنولوجياااا 

ال لااف المكلبااال الجام يااة ولأقيرخااا علااى الخاادمال الحديقااة، وأيضااا الجوانااب اللنظيميااة الم لوماا



 

 

واللااايرية اللااف لخااص المكلبااال لماشاايا مااع ملطلبااال الااااعة لمواجهااة اللحااديال اللااف لجاار  
 نجاها على مالوا الجام ة عامة والمكلبال الجام ية خادة.

ــــة: 7-2  ــــاء االدراســــة الثاني ــــات وضــــع واقتن ــــات : متطلب ــــة بالمكتب ــــات الوثائقي لبرمجي
، لرماف خاذ  2005مذكرة لنيل شهادة الماجيالر مي إعداد الطالبة أ  خانف لف عاا  الجامعية: 

الدرااة إلى الل رف على أخمية االخدا  البرمجيال الوقاة ية لف المكلباال الجام ياة، والوظااةف 
طلبااال إعااداد البرمجيااال الوقاة يااة، المنوطااة بهااا اللااف أاااااها اخليااار وانل اااء الجيااد منهااا مااع مل

ومحاولاااة وضاااع ولحدياااد أخااا  ال نادااار الواجاااب لولرخاااا عناااد اعلمااااد البرمجياااال الوقاة ياااة داخااال 
 المكلبال.

إدارة مشروع التحول نحو البرمجيات الوثائقية مفتوحـة المصـدر  الدراسة الثالثة: :7-3 
ي إعاداد الطالاب  الادي ش أحماد لاف وخف مذكرة لنيال شاهادة الماجياالر ما بالمكتبات الجامعية:

، لناولااال خاااذ  الدراااااة لاااف مجملهاااا إلاااى لح ياااق أخاااداف أااااااية حاااول البرمجياااال 2007عاااا  
الوقاة ياااة والل ااارف علاااى البرمجياااال الوقاة ياااة مجلوحاااة المدااادر، والمجااااخي  والمداااطلحال ذال 

المكلبااال الجام يااة،  الدالة بهااا، إضاالة إلااى ذلاك إبااراز األخمياة الملزاياادة للطبي هاا علااى ماالوا
والل رف على األاباب ومبررال اللحول نحو خذ  البرمجيال، مع إباراز أخا  المراحال والخطاوال 
الملب ااة إلنجاااز خااذا المشااروع، ول اادي  مجموعااة مااي اتصلراحااال واللوداايال اللااف لجااك المشاااكل 

 والحواجز الملرلبة.
وخاف ماذكرة لنيال  يـل البحـث العلمـي:اإلعارة اآللية ودورهـا فـي تفعالدراسة الثالثة: : 7-4

شهادة ماالر مي إعاداد الطاالبليي  بوعباوش دليلاة، بوعباوش ااماح.اخلمل خاذ  الدراااة بأخمياة 
المكلباااة الجام ياااة ماااي حياااط ماااا ل دماااه ماااي خااادمال للبحاااط ال لماااف والبااااحقيي لاااف ظااال لبنيهاااا 

دمااة اإلعااارة اآلليااة مااع لألنظمااة اآلليااة بلل اااء الضااوء علااى أخاا  الخاادمال اللااف ل اادمها، خادااة خ
محاولة لدليط  الضوء على دور اإلعارة اآللية لاف البحاط ال لماف بجام اة األميار عباد ال اادر، 
بلضالة إلى مدا مااخملها لف لحايي الخدمال الم لومالياة، وكماا لطرصال أيضاا إلاى ماااخمة 

 اإلعارة اآللية لف زيادة اإلنلاج الجكري.
 



 

 

 للدراسة:اإلجراءات المنهجية  -8
 منهج البحث:: 8-1

ي داااد باااالمنهج األاااالوب أو الطري اااة اللاااف ياااالكها الباحاااط ل جاباااة علاااى األااااةلة اللاااف 
 لقيرخا مشكلة موضوع بحقه. 

والمنهج الذي الب نا  خالل درااالنا خاذ  خاو المانهج الوداجف اللحليلاف الاذي ي لماد علاى 
عاااي الموضاااوع، حياااط ي اااو  الباحاااط  لحدياااد أب ااااد المشاااكلة ماااي خاااالل جماااع البياناااال المخللجاااة

 بودف خداةص المشكلة وال وامل المؤقرة ليها.
وصد صمنا باالطالع  راء المالجيديي الماجليي لف مكلبة كلية ال لاو  اتصلداادية لجام اة 

 د. الطاخر موتي بمدينة ا يدة.       
 : أدوات جمع البيانات:8-2

لخللاااف أدوال الدراااااة حااااب طبي اااة وأخاااداف الموضاااوع المااادروس، وللوداااول إلاااى ماااا 
 ندبوا إليه مي م الجة الموضوع اعلمدنا على عدة أدوال لمقلل ليما يلف  

ل لبر المالحظة إحدا أدوال جمع البيانال، وكما لاالخد  لاف البحاوط : المالحظة: 8-2-1
حدااول عليهااا عااي طريااق الدرااااة النظريااة، أو عااي الميدانيااة لجمااع البيانااال، اللااف ت يمكااي ال

طريااق اتااالبياي والم ابلااة. ولااف خااذ  الدرااااة يل لااق األماار بالمشاااخدة المااالمرة للخاادمال اآلليااة 
 الم دمة، ومشاخدة المالجيديي مي خذ  الخدمال وكيجية الل امل م ها داخل المكلبة. 

دوال جماااع البياناااال ااااال مات لاااف ي لبااار اتاااالبياي كاااذلك ماااي أكقااار أ االســـتبيان:: 8-2-2
البحوط ال لمية والدرااال الميدانية، وصد اال ملنا اتالبياي كواايلة لجماع البياناال حياط كانال 
عينااة الدرااااة ملمقلااة لااف المااالجيديي الماااجليي بمكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية وال لااو  اللجاريااة 

صد ل  وضع عدة أااةلة موزعاة علاى محاوريي وال لو  اللايير لجام ة د. الطاخر موتي ا يدة. و 
رةيااايي خمااا  دور البرمجيااال الوقاة يااة لااف ظاال الخاادمال اآلليااة كمحااور أول، وصااد ضاا  لااا ة 
أاةلة ب ضها مجلوحة وب ضها مغل ة بلضالة إلى البيانال الشخدية لل يناة، أماا المحاور القاانف 

ل الاة للماالجيديي، وصاد ضا  لاف لحاايي خادمال م لومالياة  PMBلكاي حول، ماااخمة برمجياة 
 خو اآلخر أيضا لا ة أاةلة مجلوحة وب   منها مغل ة. 



 

 

اعلماااادنا علااااى الم ابلااااة أيضااااا ألي خناااااك بيانااااال وم لومااااال، ت يمكااااي  المقابلــــة:: 8-2-3
الحدول عليها إت باعلماد واللجوء إلى الم ابلة اللف لجرا وجها لوجاه بايي الباحاط والمبحاوط. 
حياط لااااعد خااذ  األخياارة الباحااط لااف م رلاة أراء واصلراحااال المبحااوط، كمااا لااااعد علااى لقبياال 

حااط مااي مدااادر مااال لة أو بوااااطة وااااةل وأدوال بديلااة أو دااحة م لومااال حداال عليهااا البا
وصاااد اعلمااادنا علاااى الم ابلاااة الم نناااة لاااف  (1)للكشاااف عاااي لناصضاااال ظهااارل بااايي للاااك المداااادر.

دراالنا خذ . كأداة قانوية مكملة لالالبياي ألنه أداة غير كالية بالنابة لدرااالنا، وخاذا ماا أجبرناا 
ل، وذلك مي خالل وضع األاةلة للجناب الخاروج عاي الموضاوع اتال انة بالم ابلة لجمع البيانا

المالجااار عنااه. وصااد لماال الم ابلااة مااع ماااؤولة مكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية وال لااو  اللجاااري 
وال لااااو  اللااااايير لجام ااااة د. "الطاااااخر مااااوتي" الااااايدة "وارف وخيبااااة"، وصااااد أجرياااال الم الااااة يااااو  

اا، وصد شملل الم ابلة أرب ة عشارة  15 12غاية اا إلى  00 10مي الااعة  11/04/2017
 اؤات.      

المالجيديي المااجليي لاف مكلباة كلياة  الدرااة على اشلمل مجلمع مجتمع الدراسة:: 8-2-4
ماااي  اااا يدة.بلجام اااة د. الطااااخر ماااوتي  وال لاااو  اللجارياااة وال لاااو  اللاااايير ال لاااو  اتصلداااادية

مخللااف مااالواخ  الدرااااف، ، طلبااة، أاااالذة باااحقيي، أاااالذةل، ومااي مخللااف اللخددااال، صمنااا 
مااااجل  1030مااي المجلمااع الكلااف للماااالجيديي والم اادر بااا  %10بأخااذ عينااة عشااواةية بالناااابة 

         بالمكلبة 
 حدود الدراسة ومجاالتها: -9

  بلحديااد مجاااتل البحااط اللااف الدرااااة الميدانيااة مااي الباحااط أي ي ااو  لشاالرط المواضاايع 
، أت وخااف الحاادود الجغراليااة، الزمنيااة. للكااوي غالبااا مااي ال ناداار األاااااية، ل لباار ركياازة البحااط

البشاارية، لااذلك صمنااا باااللطرق إلااى حاادود الدرااااة الميدانيااة باعلبارخااا أدوال أاااااية للاالحك  لااف 
     (2)موضوع البحط.

                                                      
خولة، لحال. مراحل الالالة الوقاة ية لف النظ  اآللية  درااة ميدانية بالمكلبة المركزية لجام ة منلوري صانطينة  (1)
 .  07. ص. 2016، 02. مذكرة لنيل شهادة ماالر. عل  المكلبال والم لومال. صانطينة  جام ة منلوري 01
. 1998عبد الهاديي، محمد للحف. البحط ومناخجه لف عل  المكلبال والم لومال. ال اخرة  الدار ال ربية للكلاب،  (2)

 .      115ص. 



 

 

يلمقل المجال البشاري للدراااة الميدانياة لاف الماالجيديي المااجليي لاف  المجال البشري:: 9-1
مكلباااة كلياااة ال لاااو  اتصلداااادية وال لاااو  اللجارياااة وال لاااو  اللاااايير لجام اااة د. "الطااااخر ماااوتي"  

 بمدينة ا يدة.
وال لاااو   لشااامل الدراااااة الميدانياااة مكلباااة كلياااة ال لاااو  اتصلداااادية المجـــال الجغرافـــي:: 9-2

 .لجام ة د. "الطاخر موتي" ا يدة ة وال لو  اللاييراللجاري
ااااالغرصل الدراااااة مناااذ بداياااة إعطاةناااا للموضاااوع الماااراد دراااااله، أماااا المجـــال الزمنـــي: : 9-3

لكاناال منااذ بدايااة لحديااد ال ينااة، ماارورا باالجراء الم ابلااة وال يااا  بلحكااي  ولجريااب  الدرااااة الميدانيااة
اتالبياي ولوزيع الناخة النهاةية على ال ينة الج لية، وب د ذلك ل  االرجاع اتالمارة ولجريغهاا. 

 .2017إلى غاية اتنلهاء مي لحليل النلاةج ابلدءا مي شهر ألريل إلى غاية نهايله 
 راسة:مصطلحات الد -10

إي عملية ضبط المدطلحال المالخدمة لف كل بحط خف عملية أاااية. ينبغف ال ياا   
بها لف مطلع كل درااة، ألنها لمكننا مي حدر المجاخي  ذال الدلة بالدرااة، وخذا مماا يج ال 

 ط ملحك  لف عنادر بحقه بدجة جيدة.الباح
المكلبااال الجام يااة خااف مؤااااال لكااوي لاب ااة للجام ااة، ل ااو   المكتبــات الجامعيــة:: 10-1

دارلهااا، وذلااك مااي أجاال ل اادي  خاادمال مكلبيااة وم لوماليااة مخللجااة للمجلمااع  بلنشاااةها ولمويلهااا وا 
 الجام ف الذي يلمقل لف الطلبة، أاالذة باحقيي، أاالذة.     

ااطة الحااب اآللف، حياط خف كل البرامج الم الجة للوقي ة بو البرمجيات الوثائقية: : 10-2
لكااوي منظمااة ومخددااة لم الجاااة الم لومااال، اللااف لل لااق بالمياااداي الوقاااة ف إذ لاادير ول اااالج 

 ولخزي ولالرجع الم لومال.
خاااف عباااارة عاااي برمجياااة مجلوحاااة المدااادر، ونظاااا  ملكامااال للاااايير : PMB: برمجيـــة 10-3

ر عالميااة، عباار محطااال عماال المكلبااال ي ااد  مجموعااة مااي الخاادمال للمكلبااال بم اااييس وم ااايي
 .مال لة مي خالل ملدجحال اإلنلرنل وب   الل نيال، مي أجل لايير الم لومال



 

 

خاا  ألااراد لاادا مجلمااع مكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية وال لااو  اللجاريااة  المســتفيدين:: 10-4
ياالجيدوي بالج ال ا يدة، والماجليي ليها، وخ  ماي بلايير لجام ة د. " الطاخر موتي" ال لو  الو 

 مي مخللف الخدمال اللف ل دمها المكلبة.
خاااو لحويااال اإلجاااراءال والخااادمال الل ليدياااة واليدوياااة إلاااى  الخـــدمات الفنيـــة اآلليـــة:: 10-5

خدمال  لية لالخد  ليها الحواايب اللف لضمي لها الارعة الجاة ة والدصة والشمولية لف الل امل 
ماااع الم لوماااال، وذلاااك ماااي أجااال اللاااايير الجياااد للردااايد الوقااااة ف، ومخللاااف عملياااال المكلبياااة 

 األخرا.
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماهية البرمجيات الوثائقية: الفصل األول

  تمهيد. 

  تعريف البرمجيات.  
 لغات البرمجيات. 
  أنواع البرمجيات  
  نشأة وتطور البرمجيات.  
 تعريف البرمجيات الوثائقية. 
  بدايات البرمجيات الوثائقية وتطورها التاريخي. 
  ــات االخصــائص الواجــب مراعاتهــا فــي عمليــة اقتنــاء لبرمجي

 .الوثائقية
  مواصفات البرمجيات الوثائقية. 
  أنواع البرمجيات الوثائقية. 
 االختالف بين أنواع البرمجيات الوثائقية. أوجه  
  .خالصة الفصل 

  

 



 

 

 :تمهيد

لاار  اللطااور اللكنولااوجف الهاةاال لااف مجااال ل نيااال الم لومااال علااى مااالوا المكلبااال. 
ااااالخدا  البرمجياااال الوقاة ياااة، اللاااف ل ااااد أداة ماااي األدوال المهماااة للكنولوجياااا الم لوماااال لااااف 
المكلبال الجام ية، لضبط الحجا  الهاةال ماي اإلنلااج الجكاري، ول ادي  خادمال م لوماال ملنوعاة 

عاليااااة، ولااااف خااااذا الجداااال ااااانلطرق إلااااى الل ريااااف بالبرمجيااااال بدااااجة عامااااة وبااااارعة وبدصااااة 
والبرمجيااااال الوقاة يااااة بدااااجة خادااااة ماااارورا بنشااااألهما ولطورخمااااا وأنواعهمااااا، ون ااااف علااااى أخاااا  

   الموادجال والخداةص الواجب مراعالها لف عملية اصلناء البرمجيال الوقاة ية. 
 .تعريف البرمجيات -1
خناك عدة ل ار يف للبرمجيال اللف ل د مي أخ  مكونال الحااب اآللاف وصاد لا  اخلياار     

للكاوي البرمجياال ماي مجموعاة ذال لركياب خااص ماي "   وخافعينة منهاا للوضايح البرمجياال 
الل ليمال اللف لمكي الحاااوب ماي لنجياذ ماا يكلاف باه ماي األعماال، ولخارج خاذ  الل ليماال إماا 

ما لاف لغاة برمجاة لف لغة يالطيع الحا اوب لهمها ولامى لغة اآللة، ول لمد اللرصي  المزدوج، وا 
   (1)."يلرجمها الحااوب إلى لغة اآللية

يماااااي لاضاااال الاااااامراةف لااااف كلاااااب  وكمااااا عرلهااااا عااااامر صنااااديلجف،       حوااااابة ،ألملااااةلوا 
  لومااال دمال المكلبااال ومراكااز الماااالقمارال إمكانيااال الحااااوب لااف إجااراءال وخاا. "المكلبااال
عبااارة عااي مجموعااة مجداالة مااي الل ليمااال واألواماار الم اادة مااي صباال اإلنااااي، الااذي  أنهاااعلااى 

 (2)."يطلق عليه اا  المبرمج
ل للحاااوب ماا Hardware ل ليمال منظمة، خطوة بخطوة، لخبر المكوناال المادياة ، " 

المكوناال المادياة ماي ينبغف عمله، وكيجية انجاز الوظااةف المخللجاة. وماي دوي البرمجياال لالي 
دوي لاةاادة. وعلااى خااذا األااااس لالبرمجيااال لكااوي المكونااال غياار الماديااة للحااااوب، واللااف خااف 

                                                      
. ال اخرة  المكلبة 3الشامف، أحمد محمد. مواوعة الشامف لمدطلحال المكلبال والم لومال والحاابال. ج  (1)

 .232 . ص.2001األكاديمية، 

عامر، إيماي لاضل الاماراةف . حوابة ،ألملةل المكلبال   االقمارال إمكانيال الحواايب لف إجراءال صنديلجف،  (2)
     .96.ص .2004 المايرة،  دار المكلبال ومراكز الم لومال. عماي وخدمال



 

 

مجموعااة مااي الباارامج المااالخدمة للشااغيل الحااااوب، لمقاال إجااراءال، ووظاااةف رولينيااة مرلبطااة 
   (1)ي مل نظا  م الجة البيانال لف الحااوب".
مجموعااة  شااغيل األجهاازة والم اادال واإلشااراف عليهااا" خااف مجموعااة مااي الباارامج ل ااو  بل

ذال لركيااب خاااص مااي الل ليمااال اللااف لمكااي الحااااوب مااي لنجيااذ مااا يكلااف بااه مااي األعمااال. 
ولخرج خذ  الل ليمال إما لغة يالطيع الحااوب لهمها ولامى لغة اآللة ول لماد اللارصي  المازدوج 

ما لغة برمجة يلرجمها الحااوب إلى لغة اآللة".  )(2وا 
" خف مجموعة مللاب ة مي الل ليماال الموجهاة للنجياذ مهاا  وغاياال م يناة، حياط يخلاار 
منهااااا الحاااااااوب مااااا ينااااااابه وينجااااذخا بغااااار  لح ياااااق الغايااااال واألغااااارا  اللااااف ياااااا ى إليهاااااا 

   (3)المالجيد".
 .رمااز ملخااذة أي شااكل مااي األشااكال لباارامج الحااااوب ل ليمااال م باار عنهااا بااأي لغااة أو

اواء كانل  ،يمكي االخدامها بطري ة مباشرة أو غير مباشرة ألداء وظيجة أو الودول إلى نليجة
خذ  الل ليمال لف شاكلها األدالف أولاف أي شاكل  خار للحاول إلياه بواااطة الحاااوب، وطبي اة 

 برامج الحااوب لكوي على دورليي رةيايليي خما  
ألولى لكلابة البارامج بلحادا لغاال وخف الدورة ا  Source Codeبرامج المصدر:  :1-1

 البرمجة، أي النص األدلف  للبرنامج المكلوب بلغة برمجة م ينة.
وخاف الداورة اللاف ياالطيع الحاااوب الل امال  Objective Codeبـرامج الهـدف:  :1-2

    (4).ام ه

                                                      
عماي  دار . 2صندليجف، عامر إبراخي . الم ج  المواوعف  للكنولوجيال الم لومال واتلداتل واتنلرنل. ط.  (1)
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وعليااه لالبرمجيااال عبااارة عااي ل ليمااال م اادة بلغااة مااي لغااال البرمجااة، لهاادف لااف عماال 
المكوناااال المادياااة للحاااااوب، ولوجيههاااا بطري اااة وأاااالوب م ااايي بغااار  الحداااول علاااى نلااااةج 

 .م ينة، ولن ا  إلى نوعيي برمجيال اللشغيل وبرمجيال اللطبيق
   أنواع ومي أخ  خذ  الل ايمال خف لن ا  البرمجيال إلى عدة :أنواع البرمجيات -2
 يمكي ل ايمها إلى قالط أنواع رةياية وخف  حسب الوظائف التي تؤديها:: 2-1
وخااف البرمجيااال اللااف ل ااو  بمهمااة اللاادبير والااايطرة ولاانظ  عماال  نظــام التشــغيل : :2-1-1

المخرجااااال والم الجاااة، وللمقاااال لااااف األوامااار والل ليمااااال لل يااااا  بكااال مهمااااة لؤديهااااا و المااادخالل 
 الحواايب.

ولكوي م ظ  خذ  البرمجيال ملضمنة ماع البرمجياال اللشاغيل  الخدمات:برمجيات  :2-1-2
الجاارز،  اللاليااة لاادا يداا ب اللمييااز بينهااا وباايي خااذ  األخياارة، ول ااو  خااذ  البرمجيااال بال مليااال 

    ..اللحرير.الدمج، الناخ، لداول الملجال وم الجلها، 
ماي الج الياال وخاف برمجياال لدام  ل مال محادود أو مجموعاة برمجيات التطبيق:  :2-1-3

واألنشطة، وذلك لاف مجاال محادد، مقال نظا  المحااابة والجارد والروالاب، يمكاي الحداول عليهاا 
   كحز .

  المصدر:البرمجيات حسب  :2-2
خاااف برمجياااال لحااالجظ بحاااق الملكياااة  Shareware :البرمجيـــات المجـــازة لفتـــرة. 2-2-1

ناة للجربلهاا، وب اد يواألصاراص الضاوةية الملح اة باالمجالل لجلارة م  اإلنلرنيللاوصها مجانا على 
ب اا  خااذ  البرمجيااال . اااالخدامها ااالمرارامضااف الجلاارة يطالااب المااالخد  باادلع قمنهااا إذا أراد 

يل طااال عاااي ال مااال أو يل طااال الجااازء منهاااا بمجااارد انلهااااء المااادة المحاااددة، وصاااد يمااانح المدااادر 
 .إضالال للمالخد  عندما يدلع قمنها

ـــــات العامـــــة أو المشـــــاعة: :2-2-2 وخاااااف  Software Public Dommin البرمجي
 (1).البرمجيال الملولرة للجميع مع إمكانية ناخها ول ديلها حاب رغبة المالخد 
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"خاف ماي أناواع البرمجياال اللطبي ياة، وخاف ماي البارامج اللاف  المجانية:البرمجيات  :2-2-3
 ،ما لكوي مي خالل اإلنلرنل، أما أاباب مقال خاذا اللوجاهلها ح وق النشر، لوزع مجانا، وغالبا 

لااااالي منلجاااااف ومطاااااوري خاااااذا الناااااوع ماااااي البااااارامج المجانياااااة يحااااااولوي الل ااااارف علاااااى ردود ل ااااال 
     (1)المالخدميي وملاب ة وجهال نظرخ  بغر  لطوير خذ  البرامج لف طب ال تح ة ".

البرمجيااال اللطبي يااة ولااامى أيضااا باارامج خااف نااوع مااي أنااواع "البرمجيــات التجاريــة:  :2-2-4
المالكيي، وخف البرامج اللف ل ر  للبيع مقل مايكرواولل وورد ، وصد ت يكوي شاراء خاذا الناوع 
نما يكوي دلع صيمله مي ضمي دج ة شراء جهاز الحااوب نجااه،  مي البرامج بدورة مال لة، وا 

          (2)"حب ح وق النشر.وي إذي مابق مي داوت يامح بناخها كملكية لكرية مي د
  .Software Langagesلغات البرمجيات:   -3

خف وايلة لخاطب اإلناااي ماع الحاااوب، وطري اة لااهل للمبارمج كيجياة ل ادي  األوامار "
للجهاز، مي أجل ال يا  بال مل المطلاوب ماي طرلاه. ولل ياا  بهاذا ال مال يجاب لاولر لغاة البارامج 

خااالل عمليااة بناااء الباارامج، وخااف مجموعااة مااي ال واعااد اللااف لمكااي مااي المخلااارة لالااالناد عليهااا 
الل امل مع البيانال والم لومال، ولنظي  خذ  ال واعد اللف لولرخا لغاة البرمجياال لللكامال ول اد  
عماال مجيااد. وللمقاال خااذ  ال واعااد مااي البيانااال والم لومااال واألواماار، إضااالة إلااى ذلااك اللداامي  

لبرمجااة بلداامي  خاااص يخللااف عااي طري ااة كاال لغااة لااف الل اماال مااع الخاااص وللملااع كاال لغااة ا
 ".الم طيال، والطرق اللف لولرخا للل امل مع مشكلة م ينة

 أنواع لغات البرمجيات:  :3-1
وخاف اللغاة الوحيادة ول ا  إلى نوعيي لغة اآللاة، " لغات البرمجة متدنية المستوى: :3-1-1

بيي وحداله الداخلية المخللجة، واالخدمل خذ  اللغة  اللف يجهمها الحااوب، ويال ملها لاللدال
لف كلابة برمجيال الجيل األول ماي الحوااايب، كماا يلكاوي البرناامج المكلاوب بهاذ  األخيارة ماي 
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الالة طويلة مي األعداد المكونة مي الدجر والواحد، حيط لخللف لغة البرمجيال مي حااوب 
  "  آلخر حاب نوعيله ولركيبه الداخلف.

يليها النوع اآلخر مي لغة البرمجة ملدنية المالوا أت وخو لغال الرمزية أو ما ي رف  ق 
بلغال اللجميع، ل د جااء خاذا الناوع نظارا لدا وبة عملياة كلاباة البارامج بلغاة اآللاة، وذلاك بهادف 

   (1)"لاهيل عملية كلابة البرامج مما كاي عليه لف الاابق.
ــة البرمجــة المســتوى العــالي:  :3-1-2 خااف للااك اللااف لكلااب باااالخدا  ب اا  الكلمااال لغ

اإلنجليزية ال ادية، حيط ي و  كل أمر منها بلنجيذ ال ديد مي الواجبال، ولحلاج خذ  اللغاال إلاى 
ملرجماااال ل مااال علاااى لحويااال الل ليماااال إلاااى لغاااة اآللاااة، لكاااف يجهماااا الحاااااوب. ولاااالخد  لاااف 

 ول بر مي أاهل اللغال م ارنة بلغال اللجميع ولغال اآللة.     . ارف عليهاال وامل الرياضية المل 
خاف أاالوب جدياد للبرمجاة، كماا  Visual Programmingلغة البرمجة المرئيـة:  :3-1-3

لالخد  لف بارامج ماااعدة للدامي  واجهاة اتاالخدا  ماع ربطهاا بالشاجرة البرمجياة، ولادعى خاذ  
   (2) البرامج المااعدة ببيةة اللطوير المدمجة.

ل لمد خذ  البرمجياال علاى الادوال الرياضاية، وخاف أصاوا  لغة البرمجة الدوالية: :3-1-4
 س الجام ف.لغة لال مل لف اللدري

وخف لغة لوالق بيي ميزال أداناف اللغاال الماذكورة اااب ا المركبة:  لغات البرمجة :3-1-5
  Unix .(3) ، وخف اللغة المكلوبة لنظا  اللشغيلولجمع بينها
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 نشأة وتطور البرمجيات. -4
             مي خالل اللطورال اللكنولوجية الحديقة يمكي الحديط عي لاريخ البرمجيال، اللف يمكي

 لحديدخا لف أربع مراحل، وخف 
 (.1960) إلى غاية (1960بداية )من  األولى:المرحلة : 4-1

برمجيااال باللوجااه والولااوج نحااو ال األولااى مااي خااذ  المرحلااة بااروز ل ااد لمياازل الااانو 
ل حيااااااط يكااااااوي ال ماااااال Batch Systemنظااااااا  الم الجااااااة الاااااادل ال، بمااااااا ي اااااارف باااااااا  ،

لكناه  رلل خذ  المرحلة بلوزيع واللاويقل. كما عOfflineغير لوري أو مباشر ، ابالمحو 
ل، أماا برمجياال منجازة بضاوء  (Limited Distributionمحدود بالنابة للنظ  والبرمجيال
 ل.Custom Softwareطلبال للطبي ال محددة عليها ،

 (.1975( حتى السنوات األولى لعام )1960من سنة ) الثانية:المرحلة  :4-2
ل ماااع نظااا  اتاااالرجاع Multi-Usesل اااد لميااازل خاااذ  األخيااارة نظااا  ل ااادد الماااالخدميي ،

ل، وأيضااا منلجااال Data basesل، وصواعاد البيانااال ،Real Timeالجاوري بالوصاال الح ي ااف ،
لمباشااار إلاااى ظهاااور ل. ول اااد أدا لطاااور نظااا  البحاااط اآللاااف اProduct Softwareبرامجياااة ،

 بدايال الجيل األول مي نظ  إدارة صواعد البيانال.
 (.1980( إلى غاية نهاية )1975وتمتد من منتصف سنة ) الثالثة:المرحلة  :4-3

رمجياال خاداة لاف منلداف الااب ينيال عرلل خذ  المرحلة بداية اللطور لاف مجاال الب
كماا  .برمجيال الخادة على شبكال الم لوماالالكما عرلل ظهور نظ  لراال ولوزع البيانال و 

 .ل إلاى بلاورة نماو ااوق البرمجياالPCخاذ  المرحلاة ظهاور الحوااايب الشخداية ، أيضاا شهدل
مااي خااالل خااذا اللطااور باادأل شااركال ومؤااااال البرمجيااال بلاااويق عاادد كبياار مااي البرمجيااال 

 (1)اللف ل  لاوي ها لف المر حلة الااب ة.
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 ( إلى يومنا هذا.1990من بداية ) :الرابعةالمرحلة : 4-4
شهدل خذ  األخيرة لطورال لف نظا  الحوااايب المكلبياة ذال ال ادرال الوااا ة، وليهاا أيضاا 

اللااف لحولاال مااي  لArtificial Intelligenceظهاارل الاانظ  الخبياارة مااع الااذكاء اتدااطناعف ،
ومااااع خااااذ   الحوااااابة.مخلبرالهااااا إلااااى مجااااال اللطبي ااااال ال لميااااة، ومواجهااااة المشاااااكل لااااف عااااال  

 الجيال الراباع ماي لطاور البرمجياال اللطورال المخللجة لف خاذا المجاال، ل اد لماشاى اللوجاه نحاو
 جوانب ومالجدال عدة مي بينها 

 ، لاصل صدرال األجهزة والمكونال الماديةHardware.ل الملطورة لف بناء البرمجيال 
 يع الطلب على البرمجيال الجديدة.ال درال الكبيرة و الملولرة  لبناء برمجيال ت لالط 
 .(1) ال درة على إدامة البرمجيال المهددة بالموارد و اإلمكانيال غير كالية 
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 وكما عرلل خذ  المرحلة أيضا مرحلليي لمقلل ليما يلف 
 .االنترنت ظهور مرحلة: 4-4-1

غايااة بدايااة ال ااري  املاادل خااذ  المرحلااة مااي بدايااة اللااا ينيال مااي ال ااري ال شااريي إلااى" 
الحااالف، ومااي أخاا  الااامال اللااف عرللهااا خااذ  األخياارة مااي حيااط اتخلراعااال واللطااورال انلشااار 

، وأيضااااا اللطااااورال الملالح ااااة اللااااف لمقلاااال لااااف ااااابةو نااااال شاااابكة الم لومااااال الدوليااااة المحإمكا
ااااال حياااط أدل خاااذ  الشااابكة بااادورخا إلاااى رباااط مؤا (1) "لكنولوجياااة الم لوماااال بشااالى أنواعهاااا.

لاحة مواردخا للمالجيديي عي ب د، ويالخدمونها بشكل أعمق.  الم لومال مع ب ضها الب  . وا 
األماار الااذي ااايمكنه  مااي الاالحك  لااف وظاااةف البرمجيااال بشااكل يلنااااب مااع احلياجاااله  يجاااح 

  (2) المجال تكلشاف مدا مالةمة برامج مايكرو اولل لملطلبال أعماله .
 (.Blogsالتواصل االجتماعي و المدونات)مرحلة شبكات  :4-4-2

عرلل خذ  المرحلاة أحادط اللكنولوجياة الحديقاة، وخاذا لاف منلداف اللاا ينيال، وكااي " 
 .عااة مااي المواصااع علااى شاابكة اتنلرناالأول اخلااراع خااو ظهااور الشاابكال وخااف عبااارة عااي مجمو 

وكماااا للااايح خاااذ  ، Web 02ظهااارل خاااذ  األخيااارة ماااع الجيااال القاااانف للشااابكة ال نكبولياااة لوياااب 
مقلاة خاذ  الشابكال، لوادل ليماا بايي األلاراد لاف بنياة مجلماع اللراضاف، ماي ألل الشبكال الجرص

     (3)" لويلر، ...الخ.ك. مواصع ليابو 
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  إلـى غايـة 1960بدايـة مـن  األولـى:المرحلة 
 : نظــام المعالجــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــدفعات1960

PatchSystem 
  

   

 1975 - 1960 :المرحلة الثانية

 User-Multi:نظام تعدد المستخدمين 

   

 1980إلى أواخر عام  1975 :المرحلة الثالثة

 Disributed System: نظم توزيع 

   

 إلى يومنا هذا 1990 :المرحلة الرابعة

 Powerful Desk- Top:حواسمي  متتبيمة تات رمدرات واسمعة  نظمم 

Systems 

 

 (1).يوضح تصور كاطور مكت مع ال (:01)الشكل رقم 
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 تعريف البرمجيات الوثائقية. -5
ي لباار مدااطلح البرمجيااال الوقاة يااة مااي الباارامج الم الجااة للوقي ااة، بحيااط لكااوي مخددااة 
ومنظماة لم الجاة الم لوماال اللاف لخاص الميااداي الوقااة ف، إذ ل او  بم الجاة ولخازيي واااالرجاع 

كاال لاالي كاال وظاااةف الباارامج للداال بمخللااف عمليااال الالااالة الوقاة يااة  الم لومااال، ومااي خنااا
 (1)ابلدءا مي حجزخا إلى غاية م الجلها وصدرة االرجاعها.

خاااف البااارامج اللاااف ل اااالج الوقااااةق والبحاااط ليهاااا عاااي الم لوماااال يكاااوي علاااى ماااالوا بناااوك 
لااف خااذ  البنااوك جاال الم طيااال الوقاة يااة، وخااو عبااارة عااي برنااامج للحااااوب الااذي يااامح بليجاااد 

الوقاااااةق اللااااف لحلااااوي علااااى نجااااس الكلمااااال اللااااف ل باااار عااااي الم لومااااال المطلوبااااة، ولااااال مل 
البرمجيال الوقاة ية للاير البحاط عاي اللااجيالل الببليوغرالياة والنداوص الكاملاة، وكماا يمكاي 

را اااال مالها أيضااا لم الجااة ب اا  الكلمااال والوادااجال اللااف لرمااف بنااا إلااى لح يااق أخااداف أخاا
 (2)داخل المكلبال.

" خااف باارامج م لوماليااة صااادرة علااى ألملااة وظيجااة أو كالااة وظاااةف الالااالة الوقاة يااة، ول ماال 
  (3)على لايير م الجة واالرجاع الم لومال لف الوحدة اللوقي ية."

البرمجياااال الوقاة ياااة خاااف عباااارة عاااي مجموعاااة ماااي األوامااار والم طياااال اللاااف لنجاااذ مخللاااف 
اللااف ل ااو  بهااا المكلبااة  ليااا، أي مااي طاارف الحااااوب، كمااا ل ااو  أيضااا بللاحااة الوظاااةف الجنيااة 

خاادمال ملنوعااة ومخللجااة لجمهااور المااالجيد مااي خدمااة البحااط لااف الجهااارس إلااى إلاحااة المحلااوا 
  (4)على الشبكة.
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برمجياال م يارياة  البرمجياال الوقاة ياة علاى أنهاا يمكاي ل رياف مي خال ل الل اريف الااب ة
 مال علاى إدارة ولاايير ال ملياال والوظااةف المكلبياة، ماي أجال خدماة الماالجيديي ماي عالمية، ل

   المكلبة، ول مل خذ  األخيرة ولق اتحلياجال الخادة بكل مكلبة.
 بدايات البرمجيات الوثائقية وتطورها التاريخي. -6 
للكلاباة، قا  ب اد كاي اإلنااي لف الماضف يال مل الجلاد والحجار وأوراق الباردي كواايلة   

ذلاك اكلشاااف الطباعاة الملحركااة لاف ال ااري الخااامس عشار، ومااي خناا لكوناال المكلباال، أمااا لااف 
الندف القانف مي ال ري ال شريي صاد شاهد قاورة أخارا للمقال لاف حجاظ الم لوماال علاى الشاراةط 

 ية لمقلل واألاطوانال الام ية والبدرية وغيرخا مي األوعية، أما اليو  أدبحنا ن يش قورة ح ي
لف اتنججار الم لومالف. الذي كاي اببه ظهور شبكال الم لومال والحواايب والبرمجياال. ل اد 
الجهاال المكلبااال لااف خااذ  الجلاارة إلااى اتااالجادة مااي الل نيااال الحديقااة واإلاااراع إلااى إدخالهااا لااف 

 هراااة،مخللااف الوظاااةف الم دمااة مااي طرلهااا، اللااف للمقاال لااف ال مليااال الجنيااة مااي اصلناااء، ل
اللداانيف، إعااارة... إلااى غياار ذلااك مااي الخاادمال، كاال خااذا بوااااطة البرمجيااال الوقاة يااة الم اادة 
 خديدا لل يا  بهذ  ال مليال، ول د مرل خذ  البرمجيال الوقاة ية ب دة مراحل نوردخا ليما يلف 

 مرحلة اإلجراءات الميكانيكية والتصويرية: :6-1
لجاااري لاف الوتياال الملحادة األمريكياة، وخاذا لااف لميازل خاذ  المرحلاة بظهاور أول نظاا  

الذي أعاد ماي أجال خدماة اإلعاارة، ويلكاوي ماي  "ديكماي"، وامف خذا األخير بنظا  1927 عا 
بطاصاة م دنياة لحمال ل ريجاا للماالجيد لشابه إلاى حاد ب ياد بطاصاال اتعلمااد الموجاودة حالياا. وصااد 

وضا ل "الادار  1932ا لاف عاا  صامل خذ  ال ملية بلخجيف مي اتنلظار أما  بنوك اإلعاارة، أما
م دال الخادة بالمكلبال نظاا  كهربااةف يشابه " اللف ل د مي أخ  مزودي شمال إلري يا بالغايلو

صامل مكلبة غاري ال امة لف الوتياال الملحادة األمريكياة  1940عمل نظا  ديكماي. ولف بداية 
للجنااب إدخااال  بطاصااال الخادااة بالمااالجيديي،بوضااع نظااا  لديااه ال اادرة علااى لدااوير الكلااب وال

     (1)كمية كبيرة مي الم لومال.

                                                      
. ملطلبال وضع وانل اء البرمجيال الوقاة ية بالمكلبال الجام ية  درااة ميدانية بجام ة باجف بوخاري، أ  خانف (1)
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 .ة اآلليةمرحلة الكتاب :6-2 
لميااااازل خاااااذ  المرحلاااااة بظهاااااور البطاصاااااال المق وباااااة اللاااااف اخلرعهاااااا "خاااااارمي خاااااوليرل". 
واال ملل خذ  ألول مرة على النطاق الوااع باابب كقارة الكقالاة الااكانية لمديناة شايكاغو، ويال  

اطرا يال  لااجيل عليهاا 12عمودا و 80لاجيل الم لومال ليها على بطاصال مق وبة للألف مي 
ال الرصمية، وخاذا عاي طرياق اللق ياب بق اب واحاد ل اط لألرصاا ، أماا الحاروف يجاب ق بايي الم لوم

وقالقة للرموز الخادة، ويلحق بهذ  البطاصة مجموعة مي اآلتل ل و  بلااجيل الم لوماال علاى 
البطاصة وعند لالوة الق وب يل  بلوا الم لومال بوااطة الحااب. وكااي أول لطبياق لهاذ  ال ملياة 

علاااى ماااالو مكلباااة جام اااة لكاااااس، وااااال ملل خاااذ   1936لاااف مجاااال الجهرااااة عاااا   الل نياااة
ل، حيااط ياال  إعااداد بطاصااة مق بااة لكاال عمليااة إعااارة لضاا  IBMالبطاصااال إلااى جانااب  لااة صااراءة ،

ب يااال مكلباااة "الويااادنار"  1985لااااريخ اإلعاااارة، الماااال ير، عناااواي الوقي اااة الم اااارة. وحلاااى عاااا  
 خذ  الل نية رغ  انلشار االخدا  اإلعال  اآللف.لجام ة "خارلارد" لال مل 

 .التجارب األولى في مجال استخدام البرمجيات الوثائقية :6-3
عرلال خاذ  المرحلاة ظهاور الحااابال اآللياة اللاف لاالخد  إلاى جاناب البطاصاال المق باة، 

 1995إلاااى غاياااة 1960إلدخاااال البااارامج والبياناااال علاااى الشاااراةط الممغنطاااة، وماااا بااايي عااااميي 
كانل أولى اللجارب للبحط عي الم لومال بوااطة الحاااب اآللاف، وخاذا لاف والوتياال الملحادة 

ل على األشرطة الممغنطة Of Lineاألمريكية ولرناا، وكما اعلمدل على ال مل غير المباشر ،
لل ااراءة الملالااالة، وأول لطااور كاااي باااال مال ال اارص الممغاانط للولااوج المباشاار، وكاناال أولااى 

رمجيال الوقاة ية ضمي ال راءة الملالاالة، وخاذا ماي خاالل مجموعاة ماي الملجاال، أماا الملاف الب
الرةيااااف يلضااامي كااال اللااااجيالل حااااب اللرلياااب عناااد إدخالهاااا، وكماااا لخللاااف الطري اااة القانياااة 
،الولااوج المباشاارل عااي الطري ااة األولااى لااف البحااط عااي اللاااجيالل المطلوبااة مااي لحديااد مكانهااا 

يجااد على الوعاء، ح يط يل  إرلاق الملف الرةياف بالملف الم لوب الاذي ياامح ب ملياة البحاط وا 
 (1)كل الكلمال المجلاحية.

                                                      

  (1) بوخاري، أ  خانف، المرجع الاابق. ص. 31- 34.



 

 

وذلك حاب لرليبها األلف باةف، ومي خالل خذ  الطري ة ت يلطلب صراءة الملف كامال كما لاف  
 طري ة البحط غير المباشر.

 .مرحلة ظهور البرمجيات الوثائقية واتساع مجال تطبيقها :6-4
ل، اللاف لميازل بانخجاا  PCظهرل البرمجياال الوقااة ف علاى الحوااايب ، 1970لف عا  

الا ر م ارنة بالحواايب الكبيرة، وكما امحل خذ  األخيرة بل دد المالخدميي لهاا، وكماا عرلال 
وااااااااااالخدمل أنظماااااااااة اللشاااااااااغيل  1980ل انلشاااااااااارا كيااااااااارا لاااااااااف بداياااااااااة PCخاااااااااذ  الحوااااااااااايب ،

،PC.MS.DOS ل ولطورل البرمجيال الوقاة ية وانلشرل على أنظمة حديقة مقل نظا ،Unix 
Standards ل، ولااف الاااابق كاااي اتخليااار محاادود للبرمجيااال الوقاة يااة، ومااع ظهااور خااذا النااوع

واألمر الذي  مي الحواايب صا  الكقير مي منلجف البرمجيال بلاجيل ملوجاله  على الحواايب،
أدا إلى زيادة عادد كبيار ماي ماالخدمف خاذ  البرمجياال خاف ال ادرة علاى الم الجاة وزياادة طاصاة 

ظهرل أول البرمجيال الوقاة ياة اللاف ل مال أجهازة "مااكينلوش" وأخارا  1987الذاكرة، ولف عا  
باادأل البرمجيااال الوقاة يااة  1990ل. ومااع حلااول عااا  Windowsطااورل علااى أنظمااة ويناادوز،

 للف ل مل على األنظمة الكبيرة باتخلجاء، وأدبحل نابة كبيرة منها للواجد على الحواايب.ا
ل الذي ي د أالوب ل ليادي S.G.B.D.Sول د زاد اللطور لف البرمجيال مي النظا  البايط ،

ل الذي ي و  بربط عنادر البيانال والملجال داخل صاعدة S.G.B.D.Rإلى أخر أت وخو نظا  ،
   (2)حيط كل ملف لف ال اعدة له ملجه الخاص به. البيانال،

ولاااف يومناااا خاااذا أدااابح بواااااطة البرمجياااال الوقاة ياااة الملطاااورة إمكانياااة ارلباطهاااا بحوااااايب  
ملباعدة مي دوي أي ل  يدال، وال درة على لحويال عادد كبيار ماي الم لوماال النداية والداورية 

يي اإلناااي والحاااوب عااي طرياق لغااال عاي طرياق األصمااار الداناعية، وكماا لطااورل ال الصاة باا
 (1) البرمجيال المالوا ال الف.
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ومي جهاة أخارا جااء الاذكاء اتداطناعف كلكنولوجياا حديقاة يبحاط ليهاا الملخدداوي لاف 
مجااال علاا  المكلبااال والم لومااال عااي الطاارق اللااف لليااق بهاا  تااالخدامها واااالقمارخا، وخااذا مااي 

خااادماله  الخاداااة، لل اااد ااااالغل المخلداااوي خاااذ  الل نياااة أجااال لااااهيل أعمااااله  ولحاااايي نوعياااة 
    (2)وصاموا بلنلاج ال ديد مي النظ  لف الخزي، اتالرجاع، الجهراة، وغيرخا مي األعمال الجنية.

 الخصائص الواجب مراعاتها في عملية اقتناء البرمجيات الوثائقية. -7
شاروط وخدااةص لالالء  ماع كال  لل يا  ب ملية اصلناء البرمجياال الوقاة ياة، يجاب لاولر عادة

 األنشطة المخللجة اللف ل و  بها المكلبال، ومي بيي خذ  الخداةص 
 .ال درة على اللداخل مع األنظمة المالخدمة، وخذا مي خالل ال مل الل اونف والمشلرك 
  إمكانيااة اللكيااف، بحيااط ي اار  لكنولوجيااا ملطااورة لكااوي لااديها ال اادرة علااى صبااول اللطااورال

 اللكنولوجيا الجديدة.
  ال اادرة علااى اللواااع  يجااب أي ل باال إضااالة منلظمااة إلجااراء جديااد مااي اللجهياازال ومنلجااال

 برامج مال لة.
  ال درة على اتملداد  يجب عليها أي لكوي لديها ال درة الكبيرة لف اتملداد مع مجموعال مي

 المدادر المحلية، اإلصليمية، ال المية للم لومال.
  المروناااة لاااف اتاااالخدا   أي لكاااوي لاااديها ال ااادرة علاااى اإلضاااالة أو الل اااديل دوي لغيااار كاااود

مداادر البرنااامج، وعمليااة البحااط ليهااا لكااوي بمخللااف األااااليب ، الكلمااال المجلاحيااة،الربط 
 بيي مدطلحال البحط...ل الخ.  

  الل لياااال مااااي الاااذكاء  يجااااب علااااى البرمجيااااال الوقاة يااااة أي لااادع  ول ااااوي م ااااايير البيانااااال، و
 احلمالية دخول الم لومال غير دحيحة داخل صاعدة البيانال.

  ال درة على اإللاحة  المجموعال المكلبية اللف للولر داخل البرمجيال الوقاة ية يجب إلاحلها
  عبر مواصع، وخذا مي أجل الل ريف بها للمالجيديي، واالخدامها عي ب د.
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 ل المشاركة لاف النظاا ، بينماا لاامح بمشااركة خاالل يجب أي لامح باتال الل اللا  للمكلبا
 وأب د مي المكلبال.

  يجب أي ل مال مقال ماالودع مركازي دينااميكف للبياناال يداف وياولر إلاحاة عادد كبيار ماي
 (1)المدادر المكلبال محليا وعي ب د.

 ي الل ناايي واللكاماال باايي األنظمااة الجرعيااة لااف اللطبي ااال اللااف ل نااى بهااا، مااي خااالل الااربط بااي
 صواعد البيانال المخللجة لألنظمة الجرعية بب ضها الب  .

  ،اللن اال بااايي الاانظ  الجرعياااة، واااالخدامها دوي الخاااروج ماااي النظااا  والااادخول إليااه مااارة أخااارا
إضااالة إلااى ذلااك دعاا  ال اادرة علااى لنجيااذ المهااا  المل ااددة الملزامنااة مااع أكقاار مااي وظيجااة مااي 

 وظاةجه.
 الوظاااةف، والل اماال مااع جميااع الاانظ  الجرعيااة مااي  يااولر شاشااال عماال واضااحة لكاال مخللااف

 خالل واجهة واحدة.
 .يليح إنشاء ولحديط اللاجيالل البيبليوغرالية على الخط المباشر 
  لااوالر إمكانااال اترلباااط بالنظااا  عااي ب ااد، وكااذا اترلباااط مااي خااالل النظااا  ب واعااد البيانااال

 الخارجية.
 النادية ولق ل واعد الجهراة الدولية الم ننة.يليح إنشاء اللاجيالل البيبليوغرالية وات 
 .الااع إمكانال النظا  لمخللف مدادر الم لومال بكالة أشكالها 
 .يدع  الحجظ اتحلياطف بدورة ذالية، اواء لكامل صاعدة البيانال أو لجزء مخلار منها 
 جيد كانياااة الل امااال ماااع أخطااااء الماااالياااولر شاشاااال ماااااعدة لكااال الوظااااةف الملاحاااة، ماااع إم

 والل امل م ها، وذلك مي خالل اللوجيه واإلرشاد.
  يدع  إمكانال الخادة بالندوص الجاة ةHypertexte. (1)  
 

        
                                                      

 .21 -20الدي ش، أحمد. المرجع الاابق. ص.  (1)
المنظمة ال ربية لللنمية الزراعية. الدورة اللدريبية حول النظ  اآللية الملكاملة لف المكلبال ومراكز اللوقيق  (1)
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  .مواصفات البرمجيات الوثائقية -8
لضااماي الاااير الحاااي لشااؤوي المكلبااال تبااد مااي لااولر جملااة مااي الوظاااةف الرةياااية، اللااف 

كاتصلنااااء، الجهرااااة، اللدااانيف، ضااابط الااادوريال، ل لباار محاااور ال مااال داخااال خاااذ  المؤااااال، 
اإلعارة ودوراي الوقاةق، وعملية النشر واإلحداةيال. ودور البرمجياال الوقاة ياة يلجلاى لاف أداء 

ومحكمااة، لهاااذا  بوطةمضاااااايير األرداادة الوقاة ياااة بطري ااة خااذ  الوظاااةف ولغطيلهاااا مااي أجااال ل
المكلباة مجموعاة ماي المواداجال  وظااةف ييرالخاداة بلاا خاذ  األخيارة نل ااءعلينا عند ا يشلرط

 للمقل ليما يلف  يشلمل عليها النظا ، و  اللف لل لق بال طاعال الوظيجية األاااية
  .المواصفات المتعلقة باالقتناء :8-1

ي ااد اتصلناااء ال مليااة الوحياادة اللااف مااي خاللهااا يمااي الحدااول علااى الكلااب المطلوبااة لللبيااة 
مااي الضااروري يجااب لااولر موادااجال أاااااية لااف البرنااامج الوقاااة ف  احلياجااال المااالجيديي، لااذا

 الذي نريد لطبي ه.
  إمكانياااة المراصباااة الم ارناااة ماااع الجهاااارس الموجاااودة داخااال المكلباااة وخاااذا لاااف لهااارس الطلباااال

 والجهرس األاااف، مي أجل لجنب شراء الوقاةق الموجودة ضمي رديد المكلبة.
 مة لكل المودجال الواجب لولرخا مي جانب الم لومال إمكانية إعداد الطلب بحيط لكوي مل

 ودصلها، مع لوجيه الطلبال إلى غاية الحدول على الوقاةق.
  لوجيه رااةل إلى المورديي لل لق ب ملية الطلب مع اللذكير لف حالة اللأخر، أو إلغاء نهاةيا

  (2) ألاباب لنظيمية كانل أو صانونية.
  قي اة لادخل المكلباة، اللاف لخاد  إجاراءال عملياال اإلعاارة إنلاج بطاصة لرميز ممغنطاة لكال و

 الخارجية و الداخلية، وكذا عملية الجرد مع ال مليال األخرا.
  صااادرة الحداااول علاااى بياناااال خارجياااة لل لاااق بالناشاااريي والمؤاااااال اللوقي ياااة اللاااف لربطهاااا

 بالمكلبة عالصال لف مجال اتصلناء.
 لف األدلة والنشرال البيبليوغرالية الخادة بالمورديي الم ارنة الاري ة للبيانال الموجودة. 

                                                      
  .26. ص.2002بي ابلف ،عبد المالك. موادجال اخليار البرمجيال الوقاة ية. صانطينة جام ة منلوري، (2)



 

 

اللف لدطحب الوقاةق لف شكل لوالير ومالندال الدلع لللأكاد ماي لطاب هاا ماع إباراز اتخالالف 
 لللبليغ بها لف الوصل المنااب.

 .المراصبة المالمرة على أوامر الشراء، واألخذ ب يي اتعلبار اللكاليف اإلضالية 
  الميزانية المخددة للمكلبة حاب البنوذ المحددة.لوزيع 
  وضع صواة  الكلب الم لرحة مع لحديد كلمة اللجنة المشرلة على لنجيذ عمليال اتصلناء اواء

 .بالموال ة أو إما بالرل  بابب إعادة طلب الوقي ة
 .المواصفات المتعلقة بالفهرسة :8-2

يكجف انل اء الوقاةق أو الحداول عليهاا بأياة طري اة قا  وضا ها مباشارة علاى الرلاوف، بال  ت
يالوجب إعداد بطاصة لهرايه لكل وقي ة لدخل المكلبة والوقي ة اللف ت يماها خذا اإلجراء ل لبر 
وقي ة مج ودة إذي لالجهراة ل نى بالم الجاة الوقااةق ولهراالها ماي خاالل م طياال موجاودة علاى 

ي ااة، بحيااط ياال  لنظيمهااا ولااق صواعااد م لاارف بهااا محليااا ودوليااا لل طااف الم نااى الكاماال عنااد الوق
 خذا يالوجب اخلبار نظا  اللشغيل الذي للولر به الم ايير اآللية  إلىاال مالها، وللودول 

  الل رف على أشكال المداخيل اللف يولرخا نظا  اللشغيل، ومدا مرونلها لللالؤ  ماع مخللاف
 لف صد ل لنيها المكلبة مال بال.الوقاةق ال

  ،ماااي الممكاااي ااااالرجاع  إذإمكانيااة الحداااول علاااى ال نادااار المااااجلة أقنااااء عملياااة اتصلنااااء
البيانااال الخادااة بالوقاااةق اللااف دخلاال المكلبااة حااديقا مااي ملجااال اتصلناااء، وخااذا يااااعد لااف 

 (1)ربح الوصل المخدص لوضع الم لنيال الجديدة لف ملناول المالجيديي.
    وجااود لل اةيااة لااف لهراااة ل ااط الوقاااةق اللااف دخلاال المكلبااة ألول ماارة، بم نااف وجااود نظااا

 رصابف للجنب لهراة الوقاةق اللف ل  لهرالها ماب ا.
 .إمكانية وضع لهارس خادة بالمؤلجيي، المواضيع، الاالال...الخ 
  البيبليوغرالف.وضع دورة على الح ول اللف يمكي مي خاللها إجراء عملية البحط 
 .اتطالع على الرموز المنط ية اللف يولرخا النظا  مقل أو، و، ماعدا...الخ 

                                                      

  (1) بي الابلف، عبد المالك. المرجع الاابق. ص. 20.



 

 

  ،الحدول على شكل للبادل الم طيال البيبليوغرالية على الوااةط الحديقة كاألصراص المرنة
 األصراص الليزرية...الخ.

 ق، وخاذا لاف م رلااة اإلطاالع علاى المانهج الملباع لااف ل ياد المادخالل الخاداة بجهراااة الوقااة
الح ول اللف يلشكل منها كل صيد مع اللحديد الدصيق ألطوالها، والشرط أي يوضاع حاد أصداى 

 لكل صيد يلاع للبيانال الخادة بمخللف أنواع الوقاةق.
 ة لولر الح ول المناابة لهاا أوالمراصبة المالمرة عند ل يد الم طيال اواء ما يل لق بلجباري 

ماع مطاب اة الم طياال  إدخالهااية للح اول المنااابة للم طياال اللاف لا  لولر ال يمة الرصمما 
  للمودجال المطلوبة.

 .المواصفات المتعلقة باإلعارة :8-3
ل لبااار اإلعاااارة ال نااااة اللاااف يطلاااع ماااي خاللهاااا الماااالجيديي علاااى الوقااااةق الموجاااودة بالمكلباااة، 

بالواااااةل الكالياااة اللاااف لمكاااي ويلوصاااف نجااااح المكلباااة علاااى لحكمهاااا لاااف خاااذ  ال ملياااة ولااادعيمها 
المالجيديي مي الودول الاريع والاهل إلى الم لومال اللف يريدونها، لذا يلطلب األمر اتنل ااء 

   (1) الجيد لنظا  الذي لالخدمه لف اإلعارة، ولولر  على جميع الموادجال والم ايير اآللية 
 عملياة اإلعاارة  علاىلولر النظاا  علاى المراصباة الماالمرة الخاداة باإلعاارة، وموال لاه  إمكانية

 رلضها للوقي ة الم ارة أو المال ير. مع
 .اللحديد الدصيق للبيانال اللف يجب لولرخا لف ملف المال ريي 
 خنااا نظااا  اللشااغيل علااى المراصبااة عنااد إرجاااع الوقاااةق الم ااارة، وكمااا لل لااق المراصبااة  إمكانيااة

 باللأكد مي الوقي ة الم ارة، وعد  لجاوز المدة المخددة ل عارة.
 .ل دي  بيانال لجديلية عي المالجيديي كاتا ، ال نواي، البريد اإللكلرونف، الجاكس...الخ 
  ال اادرة علااى لوجيااه رااااةل اللااذكير للملااأخريي عااي إرجاااع الوقاااةق لااف وصلهااا المحاادد بطري ااة

 لل اةية.
اإلطالع بشاكل واضاح علاى المانهج الملباع لاف ل ياد عملياة اإلعاارة ااواء ماا يل لاق باإلرجااع،   

 طلبال حجز الوقاةق اللف ت لكوي ب دد كالف مي الناخ. مع اإلعارةوبلاجيل 
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  صدرة النظا  على لحديد مدة اإلعارة وعدد الكلب الم ارة، ولولر المروناة الالزماة لألخاذ ب ايي
 المالجيديي مي المكلبة.اتعلبار لةال 

 .إمكانية لولير اتمليازال الخادة باإلعارة ،مدة اإلعارة، اللجديد، اتالقناء، اللحديدل 
 .المواصفات المتعلقة بضبط الدوريات :8-4

لحلاااال الاااادوريال مكانااااة خامااااة لااااف رداااايد المكلبااااة، وخااااذا لكقاااارة الطلااااب عليهااااا مااااي طاااارف 
اس يااالوجب وضااع موادااجال دصي ااة وعلااى خااذا األااا المااالجيديي لمااا لااولر  مااي م لومااال صيمااة،

  وخف
  م رلااااة الماااانهج الملبااااع لااااف لاااااجيل ول يااااد األعااااداد الجدياااادة مااااي الاااادوريال الموجااااودة ااااااب ا

 بالمكلبة.
  إمكانيااة النظااا  علااى إداادار صااواة  بيبليوغراليااة إلخبااار ال ااراء بالاادوريال اللااف دخلاال المكلبااة

 الموجودة بها.حديقا، ول دي  مالخلدال عي الم اتل 
  االخدا  لهرس اتشلراك ل طاالع علاى الماورديي ووضا ية ميزانياة المكلباة الجااخه ، وأناواع

 الدوريال ولخددالها والخدمال اللف لل لق باتشلراكال اللف لمدخا.
  ،لحضير جداول اللنبؤ باللاجيالل البيبليوغرالية حاب نوع الدوريال ،الانة، الشهر، اليو ل

 مراصبة، اللذكير، المطالبة.وخذا بهدف ال
  ال درة على إخجاء اللاجيالل اللف لخص ب   الدوريال لجةة م ينة ماي الماالجيديي، واللاف

 يكوي اال مالها على أااس لرخيص مي طرف ماؤول المكلبة.
 .وجود منهجية لملاب ة الدوريال اإللكلرونية وحجظها بطري ة جيدة 
 ي حيااااط لحديااااد ال يااااود الخادااااة بهااااا، وطاااارق منهجيااااة الل اماااال مااااع األعااااداد الخادااااة، ماااا

 (1)االرجاعها.
  ال درة على إلاحة خدمال الم لومال على الخط مي خالل الموزع المركزي الذي يلولر علاى

  ال واعد الخادة بالدوريال.
 إمكانية اللحك  لف الدوراي الداخلف للدوريال بمخللف أنوعها، وعند إعارلها خارجيا. 

                                                      

  (1)  بي ابلف ،عبد المالك. المرجع الاابق.ص.27.



 

 

           .المتعلقة بالطباعةالمواصفات  :8-5
صد لطر المكلبة إلى طباعة ب   الندوص أو ال واة  البيبليوغرالية والمالخلدال الخادة 
بالكلااب الموجااودة داخاال المكلبااة، لهااذا يااالوجب األماار الل اارف علااى صاادرة البرنااامج الوقاااة ف لااف 

 طباعة ما لحلاج إليه المكلبة 
 ة النموذجية.صدرة البرنامج الوقاة ف لف الطباع 
 .إمكانياله لف طباعة الجداول واألشكال 
 .ال مل على لرز الوقاةق المطبوعة 
 .إمكانياله لف الطباعة ولق م ايير و موادجال مضبوطة 
  .المواصفات المتعلقة باإلحصائيات :8-6

ل طينا اإلحداةيال دورة واضحة عي الخادمال المكلباة اللاف لؤديهاا، والم ارناة بايي الماواد 
المخللجة مي خالل الطلب عليها و دورانها،  كما ل طينا اإلحداةيال ل ديرال كمية عي النج ال 

 و اإليرادال وعالصة المكلبة باألطراف األخرا، وخذا كله يلطلب جملة مي الم ايير خف 
  ،خداءل.اإلإحداةيال لجديلية حاب طبي ة اتصلناء ، شراء، لبادل 
 صلناؤخاا لاف كال اللخدداال الموجاودة، وعلاى حااب أناواع إحداةيال عاي الماواد اللاف لا  ا

 الوقاةق.
 .إحداةيال خادة بمداريف اتصلناء، اللف للمقل لف مداريف الن ل وغيرخا 
  إحداااةيال عااي الوقاااةق اللااف دخلاال المكلبااة ألول ماارة، وعااي الناااخ اللااف أضاايجل للوقاااةق

 الخل. ..ب ضها.ضياع  الموجودة ألاباب ملنوعة اللف للمقل لف ،كقرة الطلب عليها،
 .إحداةيال عي المالجيديي الماجليي بالمكلبة حاب الوظيجة، اللخدص، الجنس، ال مر 
 ...(1)الخل. صدرة الحدول على اإلحداةيال بمخللف الابل ،المطبوعة، على الخط 
 .المواصفات المتعلقة بالهيكلة القاعدية :8-7
 .لحديد عدد الح ول ال ابلة لللكشيف 
  الل رف على إجراءال الل ديل ال اعدية الخادة بالحاتل الطارةة.إمكانية 

                                                      

  (1)  بي ابلف ،عبد المالك. المرجع الاابق.ص 28.



 

 

 ...الخ. الضبط الدصيق لألب اد وال ي  الخادة بالم طيال اللف للمقل لف الح ول، البيانال                                                                                                                                             
 .المواصفات المتعلقة بالمساءالت :8-8

للولر خذ  الموادجال على مجموعة مي ال نادر اللف يالوجب مي الضروري لحديد جملة 
 الم ايير اآللية مي 
 . ال درة على مااءلة الح ول الموجودة لف النظا 
 .م رلة ال مليال المنط ية الملاحة ،و، أو، ماعدال 
 .إمكانية البحط األولف و الملوادل مي خالل البحط على الالة مي الرموز 
  ال درة على منع الحدول على ب   الم لومال غير ضرورية للمالجيد خاالل صياماه ب ملياة

 (1).لبحطا
 الموصفات المتعلقة في قطاع التقارير.  8-9

يشاالرط أي يمكاااي النظااا  ماااي إعاااداد الل ااارير الالزماااة، مااي أجااال ملاب اااة ال ماال لاااف مخللاااف 
 ال طاعال حول 

 . عدد رااةل الخطأ اللف ي رضها النظا 
 .عدد المواد الموجودة بالمكلبة 
 . طلبال المااعد اللف يلل اخا النظا 
  الموجودة بالنظا .عدد اللاجيالل 
 .عدد عمليال البحط المل ددة لف الجهرس 
 .(2)عدد الل ديالل اللف أجريل على اللاجيالل لف مخللف ال طاعال          
 المواصفات المتعلقة بملف المستفيدين.: 8-10

 يشلرط أي يشلمل ملف المالجيديي على ما يلف 
 .رص  خاص بكل مالجيد 

                                                      

  (1)  بي ابلف ، عبد المالك. المرجع الاابق. ص.29- 30.
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  مي المالجيديي.ال يود المجروضة على كل لةة 
 .الراومال والغرامال المجروضة 
 .بيانال الوقاةق الم ارة والمحجوزة 
 .لاريخ انلهاء دالحية لاجيل المالجيد 
 .اا  المالجيد وعنوانه، ووااةل اتلدال به ،رص  الهوالف وعنواي البريد اإللكلرونفل 
 (1).المكلبة أو الجرع الذي ي د  له الخدمة  

 الوثائقيةأنواع البرمجيات -9
ل ااد لنوعاال البرمجيااال الوقاة يااة بلنااوع المهااا  اللااف لؤديهااا لهناااك البرمجيااال الوقاة يااة ذال 
الاانظ  الجرعيااة، الملكاملااة، البرمجيااال ذال المداادر المجلااوح، اإلملالكيااة. وخااذا اللنااوع لاا  يااألف 

 دل ة واحدة بل كاي على مراحل، ومي بيي خذ  األنواع نذكر ما يلف 
 يات الوثائقية ذات النظم الفرعية:البرمج :9-1

خف أولى البرمجيال اللف االخدمل لف المكلبال بكونها لضا  نظاا  لرعاف واحاد، حياط 
اخلمل المكلبال لف بداياة حواابة خادمالها ب ملياة اإلعاارة نظارا لماا للمياز باه ماي لكارار. حياط 

بواااطي، اللااف صاماال صاماال جام ااة لكااااس باااالخدا  أجهاازة البطاصااال المق بااة لاا  أيضااا مكلبااة 
باالخدا  نظا  لرعف لللزويد باالخدا  البطاصال المق بة، ول د لطاورل خاذ  الانظ  الجرعياة بشاكل 

 (2) ملحوظ، بحيط لجاوزل اللطبي ال الخادة بكل نظا  وذلك لف بيةة النظ  المل ددة.
 البرمجيات الوثائقية المتكاملة: :9-2

ل أو ماا Intergrated Library System ،ILSخاف الانظ  اآللياة الملكاملاة للمكلباال 
وكلهاا  لLibrary Management System  ،LMSيطلق عليهاا أحياناا بانظ  إدارة المكلباال 

لشااير إلااى مجموعااة مااي اللطبي ااال ألداء الوظاااةف الجنيااة واإلداريااة بالمكلبااة كاللزويااد، الجهراااة، 
اللداانيف، اإلعااارة... الااخ. وكمااا يمكااي ال ااول أيضااا أي الاانظ  اآلليااة الملكاملااة خااف الاانظ  اللااف 
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انيااة ال يااا  لشاالرك ليهااا كاال مااي الاانظ  الجرعيااة لااف صاعاادة البيانااال البيبليوغراليااة، مااي أجاال إمك
بم ظاااا  الوظاااااةف المرلبطااااة بالجوانااااب اإلداريااااة والماليااااة اللااااف لاااارلبط باااادورخا بال مليااااال الجنيااااة 

 (1) والخدمال بالمكلبال.
 البرمجيات الوثائقية مفتوحة المصدر: :9-3
يمكااااي ل رياااااف البرمجياااااال الوقاة يااااة مجلوحاااااة المدااااادر واللاااااف غالبااااا ماااااا يطلاااااق عليهاااااا   

لف  البرمجية الحرة خف كل برمجية ل د  إلى المال مل اواء بالمجاي أو بالبرمجيال الحرة كما ي
عادة لوزي ها اواء لاف شاكلها األدالف أو ب اد  بالم ابل المادي، مع إمكانية اال مالها وناخها وا 
إجاااراء ل اااديالل عليهاااا، وماااا يمياااز خاااذا الناااوع ماااي أناااواع البرمجياااال الوقاة ياااة، كونهاااا ل اااد  إلاااى 

ل، بحيااط المااال مل خنااا لكااوي لديااه حريااة Coud Sourceجرة مداادرخا ،المااال مل مرل ااة بشاا
 (2) مطل ة لف لحدها ول ديلها بالشكل الذي يلنااب مع احلياجاله الخادة.

البرمجيال مجلوحة المددر خف البرمجيال ذال الدلة والم لرف بها مي صبل مؤااال 
ة للمااال مل وذلااك مااي خااالل البرمجيااال الحاارة، اللااف لشاالرك لااف الااالة مااي الحريااال الممنوحاا

حريااة اااالخدا  البرنااامج ألي غاار  ودرااااة كيجيااة عملااه ول ديلااه، وذلااك للكيااف مااع احلياجااال 
عاااادة لوزياااع ونااااخ اللحااااينال الخاداااة ، الماااالخد  كاااذلك حرياااة لطاااوير البرناااامج ماااع حرياااة وا 
  (3) بالبرنامج.

 البرمجيات الوثائقية اإلمتالكية: :9-4
ة اتحلكاريااة اللااف ت للاايح لمااالخدميها الشااجرة المداادرية، وخااذا خااف البرمجيااال الوقاة ياا

لماان ه  مااي ل ااديلها واااال مالها ألي غاار ، لهااف للملااع بح ااوق الملكيااة الجكريااة باعلبارخااا مااي 
المداانجال المحميااة، إذ ل يااد حريااة المااالخد  الااذي يداابح مجباار عليااه لااف كاال ماارة إلااى اصلناااء 

 ورال الحديقة أو ل ديل خلل ما أو إضالة خدمة.الطب ال الم دلة واللف لالجيب لللط
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لدااج ة اإلملالكيااة ،اتحلكاريااةل ت لل لااق بااالقمي ل ااط، باال لل لااق أيضااا بالشااجرة المداادر. ألي 
يوجااد خنالااك برمجيااال مجانيااة ولكنهااا إملالكيااة يمكااي الحدااول عليهااا دوي م اباال لكااي ت يمكااي 

 (1) الشجرة المددرية لها. الل ديل ليها ولطويرخا، وخذا بابب جهل المالخد 
 البرمجيات الوثائقية:  أنواع أوجه االختالف بين -10

 

 البرمجيات اإلمتالكية  البرمجيات مفتوحة المصدر أوجه االختالف 

 بم ابل مادي أو مجانية مجانية اإللاحة

 م يد ملاح  كود المددر

 م يد ملاح  الل ديل

 للجهة اللف أنشةل البرنامج  للشخص المطور ح وق الملكية

لااااااولر الاااااادع  الجنااااااف بم اباااااال  لولر الدع  الجنف مجانف الدع  الجنف 
 مادي  

 يالغرق وصل طويل  اريع  اللطوير

ملااااااااااااوالرة مااااااااااااي المطااااااااااااور و  أدلة اتالخدا  
 المالخد  

ملاااااوالرة ماااااي طااااارف الشاااااركة 
 المنلجة

وقاة يااااااة مجلوحاااااة المداااااادر والبرمجيااااااال الجااااارق باااااايي البرمجياااااال اليمقاااااال  :01جـــــدول رقــــــم 
   (2)اإلملالكية.
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 خالصة الفصل:
لف نهاية يمكي ال ول كخالدة لهذا الجدل الذي لناولناا لياه مخللاف جواناب البرمجياال  

بداااجة عامااااة والبرمجيااااال الوقاة ياااة بدااااجة خادااااة، اللااااف ل لبااار األداة الج الااااة للرصااااف بمااااالوا 
ي عمليااة ألملااة الخاادمال المكلبيااة ل لضااف برنااامج وقاااة ف الخاادمال المنوطااة بالمكلبااال، لاادا لاال

ملكامل. وم رلة عمي ة لف مجال البرمجيال، وكاذا م رلاة المواداجال والخدااةص اللاف لل لاق 
بهاااا، وخاااذا ماااي أجااال لاااولير الم لوماااال المنااااابة للماااالجيديي ول اااديمها بطري اااة ااااهلة وااااري ة 

 ومنظمة.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اســــتخدام البرمجيــــات الوثائقيــــة فــــي المكتبــــات الفصــــل الثــــاني: 
 .الجامعية

  .تمهيد 
  .تعريف المكتبات الجامعية 
  .أنواع المكتبات الجامعية 
  .أهداف المكتبات الجامعية 
  البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية استخدام دوافع. 
  في المكتبات الجامعية. متطلبات إعداد البرمجيات الوثائقية 
  البرمجيات الوثائقية الفنية اآللية التي تقدمها خدماتال. 
   فــي  ومزايــا اســتخدامها البرمجيــات الوثائقيــةأهميــة وأهــداف

 .المكتبات الجامعية
   المشـــاكل التـــي تواجههـــا البرمجيـــات الوثائقيـــة فـــي المكتبـــات

 الجامعية.
 المكتبات الجامعية.مستخدمة في البرمجيات الوثائقية ال أهم 
 خالصة الفصل 

 



 

 

 تمهيد:
يشااهد ال ااال  اليااو  لطااورا كبياارا للكنولوجيااا الم لومااال لااف ال ديااد مااي المجاااتل، وخادااة 
مجال المكلبال والم لومال، الذي أدا إلى لااابق الكقيار ماي المكلباال بداجة عاماة والجام ياة 

ال لمااف الحااديط، وخااو القااورة اللكنولوجيااة الملمقلااة لااف اااالخدا  بدااجة خادااة إلااى خااذا اللطااور 
ولطبيااق البرمجيااال الوقاة يااة لاادع  شاالى ال مليااال والوظاااةف اللااف ل ماال بكجاااءة وااارعة لاة ااة 
واهولة، ول دي  خدمال م لومال ملنوعة بدصة عالية للمالجيديي، ولف خذا الجدل انلطرق إلى 

اعهاا، والادوالع اللاف أدل بهاا إلاى لطبياق البرمجياال الوقاة ياة. الل ريف بالمكلباال الجام ياة وأنو 
وملطلباااال إعاااداد خاااذ  البرمجياااال، ون اااف علاااى أخميلهاااا، ونبااارز مميزالهاااا وخداةداااها، وكاااذا 

 المشاكل اللف لواجهها، وأخيرا عر  ب   أخ  نماذج عنها.
 تعريف المكتبة الجامعية -1
لربوية، علمية، ل مل على خدمة مجلمع م يي ماي المكلبة الجام ية خف مؤااة ق الية،   

الطلبااة، األاااالذة، الباااحقيي المنلااابيي إلااى الجام ااة أو الم هااد مااا، وذلااك بلزوياادخ  بالم لومااال 
اللاااف يحلاجونهاااا لاااف دراااااله  وأبحااااقه ، ماااي كلاااب والااادوريال وأوعياااة الم لوماااال األخااارا، ب اااد 

      (1)لم لومال المطلوبة.لنظيمها ولدنيجها ولهرالها ولكشجيها لاهيال ل
خاف للااك المكلبااة اللااف لكااوي لاب ااة لجام اة أو كليااة أو م هااد...إلخ، ول ماال خااذ  األخياارة 

 جاخدة على لايير اإللادة بم لنيالها للباحقيي وأعضاء خيةة اللدريس وطالب.
  للمكلبة الجام ية أرب ة أنواع خ  كاآللفأنواع المكتبات الجامعية:  -2
وخاف المكلباة الرةيااية للجام اة، ول او  بهاا  اإلدارة ال اماة للمكلباال المكتبة المركزيـة:  :2-1

الجام يااة واإلشااراف الجنااف الااذي يلمقاال لااف اللاادريب، ولزويااد مكلبااال الم اخااد واألصاااا  بالوقاااةق 
 الضرورية لللبية احلياجال المالجيديي.

                                                      

إبراخي ، الا يد مبروك. المكلبة الجام ية ولحديال مجلمع الم لومال. اإلاكندرية  دار الولاء لدنيا الطباعة  (1) 
 .11. ص. 2009والنشر، 



 

 

 بخدماااة الهيةاااة اللدريااااية لاااف ال اااا  أول اااو  خاااذ  المكلباااة مكتبـــة األقســـام والمعاهـــد:  :2-2
ولنماف مجموعالهاا لخدماة لخدداال خاذ  األصااا ، وصاد لطاور بايي المكلباال الجام ياة لم هد. ا

 (1)للدبح على شكل شبكال محلية.
ول ااو  داخاال الكليااال الجام يااة، ونوجااه مجموعالهااا وخاادمالها للباااحقيي مكتبــة الكليــات:  :2-3

كل مكلبة ملخدداة بلخداص الكلياة، وخاف لشارف علاى مكلباال وال امليي لف الكلية، ولكوي 
 األصاا  اللاب ة للكلية.

 خف نوع مي مكلبال الجام ية، لوجه لخدمةمكتبات مراكز البحث العلمي:  :2-3
جراء لجاربه .       (2) البحوط ال لمية، للهيئ له  المدادر والمراجع اللف لااعدخ  لف بحوقه ، وا 
  الجامعية:وظائف المكتبات  -3

 للمكلبال الجام ية وظاةف عديدة وملنوعة للجلى ليما يلف 
وي ااو  بهااذ  الوظاااةف كاال مااي أماايي المكلبااة بلضااالة إلااى ذلااك : الوظــائف اإلداريــة :3-1

 رؤااء المدالح ولشمل 
 عمليال إعداد الميزانية ولوزي ها.

 .لدريب الموظجيي مي أجل اللخطيط لخدمال جديدة 
  الاجالل المخللجةلنظي  وحجظ. 
 :الوظائف الفنية :3-2
  ،ال ماال علااى اخلااار الماااواد المكلبيااة المخللجااة اللاااف للمقاال لااف كااال مااي ، الكلااب، الااادوريال

 المخطوطال، الخراةط، المواد الام ية البدرية وغيرخال.
 ال درة على لهراة المواد المكلبية ولدنيجها مي أجل إعدادخا لالالخدا .

  المجموعال، وخذا للحجاظ على االملها مي الللف.ديانة ولجليد 
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 :الخدمات المكتبية :3-3
 .ال مل على لشجيع البحط ال لمف ول دي  خدمال اإلعارة بمخللف أنواعها 
  مجموعاال مخللجاةلطوير عالصال الل اوي مع المكلبال والهيةال األخارا اللاف ل او  باصلنااء 

 لف كل اللخددال، واللف لخد  المجلمع األكاديمف.
  ل دي  الخادمال اإلرشاادية للبااحقيي، وخاذا للااهيل الحداول علاى الماواد اللاف يحلاجونهاا لاف

 وكلابة رااةله  اللف ل لبر أاااا لنيل درجاله  ال لمية. ،لحضير أبحاقه 
 .(1) ال مل كمركز للدريب ال امليي لف ح ل المكلبال    
 أهداف المكتبات الجامعية -4

إي أخاااداف المكلباااة الجام ياااة خاااف أخاااداف الجام اااة ذالهاااا، اللاااف لرلكاااز لاااف الل لاااي  ال اااالف 
 واإلعداد الق الف وال لمف، ويمكي للخيص خذ  األخداف ليما يلف 

  لنظي  مجموعال المكلبة وذلك بلعداد الجهارس لها، ووضاع الالللاال اإلرشاادية اللاف لاااعد
 لف الحدول عليها.المالجيديي 

  ل ااادي  الخااادمال المكلبياااة للماااالجيديي واللاااف للمقااال لاااف خدماااة اإلعاااارة بأنواعهاااا والخااادمال
المرج ياااة والببليوغراليااااة، إضااااالة إلااااى ذلااااك إعااااداد باااارامج لللاااادريب المااااالجيديي علااااى كيجيااااة 

 االخدا  المكلبة.
  ومداادر البحاط، ماع ال مل على لايير وااةل البحط والدرااة مي خالل لولير الم لوماال

الم رلااة اللااف يحلاااج إليهااا الطااالب والباااحقوي كاال لااف مجااال لخددااه واللااف يحلاااج إليهااا 
 األاالذة لف إل اء محاضراله  على الطلبة.

  ال اادرة علااى دعاا  ولطااوير الماانهج الدرااااف بالجام ااة، وخااذا عااي طريااق اخليااار وحجااظ المااواد
 المكلبية اللف لرلبط بهذا المنهج.
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. ص. 2011رة للنشر واللوزيع، . عماي  دار المايTypes of Librairesالمدادحة، أحمد نالع. أنواع المكلبال =  
99 – 102. 

 



 

 

   المكلباااااال عاااااي طرياااااق لااااادريب ال اااااامليي، ولشاااااجيع بلصاماااااة الم اااااار  وع اااااد لطاااااوير علااااا
المااؤلمرال، الناادوال مااع إل اااء المحاضاارال والبحااط لااف ماال مااا يااااخ  لااف لطااوير المكلبااال 

 والم لومال.
  المااخمة لف ن ل اللراط لجكري ال لمف وخذا بلبادل األبحاط ال لمية والم لومال اللاف لمكاي

داء راالله ال لمية، وم رلة مدا ما ودلل إليه المجلم اال األخارا الباحط واألالاذ على أ
 مي ل د  لف مجاتل الم رلة المخللجة.     

 .لنمية مجموعال المكلبة 
 .رشاد المكلبف  البحط واللطوير وا 
 .لبادل مدادر الم لومال بمخللف أشكالها وأنواعها 
  الل ليمية والبحط ال لمف.الل اوي بيي المكلبال، واإلاها  لف خدمة ال ملية 
 .(1)اصلناء مدادر الم لومال المخللجة 
 دوافع استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية -5

 دوالااع اااالخدا  البرمجيااال الوقاة يااة لااف المكلباال الجام يااة إلااى مجموعااة مااي ال واماالللناوع 
 اللف نوردخا على النحو اللالف واألاباب 

 الوقاة ياااة لاااف ل ااادي  خااادمال م وماااال ألضااال ألكبااار عااادد ممكاااي ماااي  ااااالخدا  البرمجياااال
 المالجيديي.

  ال اادرة علااى لااولير إمكانيااال ملنوعااة للبحااط مااي خااالل مااداخل ملنوعااة لااف اااجالل الجهاارس
 اآللف.

  لاحلهااا للمااالجيديي مااي مجلمااع مواجهااة الزيااادة الهاةلااة لااف الم لومااال، والاالحك  لااف لاادل ها وا 
 المكلبة.

 (2)الجهارس الورصية اللف ل لنيها ولالجيد منها المكلبة. حج  مي ل ليص    
                                                      

  األاس وال مليال. عماي  دار الدجاء، Library managementعلياي، ربحف مدطجى، إدارة المكلبال=  (1)
 .35. ص. 2008

جروش، أودري، صاا ، حشمل. ل نيال الم لومال لف المكلبال والشبكال. الريا   مكلبة الملك لهد عبد ال زيز  (2)
 .2. ص. 1999ال امة، 



 

 

 .رلع الكجاءة واترلجاع بمالوا لايير ال مل لف ال مليال الجنية المباشرة وغير المباشرة 
 .إلاحة الجهرس اآللف على الخط المباشر للمالجيديي 
 .الحد مي زيادة لف عدد ال امليي 
 (1) إدارة المكلبة. لجميع نوعية مي البيانال للمااعدة لف 
  ال ماال علااى لطااوير األعمااال الرولينيااة لااف المكلبااال ول ااديمها بشااكل جيااد واااريع كبطاصااال

 المال ريي، ولرز البطاصال لف الجهارس ولرليبها.
 الحج  الملزايد للنشاط الذي يل  لف المكلبة 
  عداد الببليوغرالياال الرغبة لف ل دي  خدمال جديدة مقل خدمال البط اتنل اةف للم لومال وا 

   الملخددة، ألي الخدمال مي الد ب ل ديمها لف ظل النظا  اآللف.
 متطلبات إعداد البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية -6
 المتطلبات العامة للبرمجيات الوثائقية :6-1

 يجب مراعاة لوالر الملطلبال اللالية لف البرمجيال الوقاة ية الملمقلة لف كل مي 
 .مكانية صبولها وعرضها  اعلماد اجالل مارك وا 
 .اللكامل بيي األنظمة الجرعية بشكل عا  لف اللطبي ال اللف ل نى بها 
 . ال درة على إعداد اإلحداةيال والل ارير لف مخللف األنظمة الجرعية للنظا 
 لبة.لوالر المرونة ال الية والكالية لف النظا ، وخذا لللبية اتحلياجال المخللجة للمك 
 .ال درة على لجاعل المالجيديي مع النظا  محليا أو عي ب د 
 . ضماي لوالر الدع  الجنف للنظا 
 .اهولة االخدا  النظا  مي صبل ال امليي مي المكلبة، وأيضا المالجيديي 
 .ال درة على لوالر مالويال مل ددة مي ارية وأمي البيانال والم لومال الملوالرة 
  

                                                      
. عماي  دار CDS/ WINISIS، ماجد مدطجى. حوابة المكلبال ومراكز الم لومال واالخدا  البرمجة الدبيس )(1

 .24. ص. 2013الم لز، 



 

 

   للل امااال ماااع مداااادر الم لوماااال بكالاااة أشاااكالها المخللجاااة كلاااب، دورياااال، إمكاناااال النظاااا
 (1) خراةط، مواد إلكلرونية إلى غير ذلك مي المدادر.

 :ليةماالمتطلبات ال :6-2
إلنشااااء برمجياااال وقاة ياااة حديقاااة وااااالغاللها لاااف الم لوماااال يكلاااف الكقيااار ماااي اإلنجااااق 

 المالف منها 
 .لولير ميزانية ملخددة للمشروع 
  ال ماال علااى لداامي  النظااا  ووضاا ه حيااز اللطبيااق، واإلشااراف علااى إدارلااه ولطااوير  للااولير

 خدمال للمالجيديي بدورة ملكاملة وملوادلة.
  اصلناااااء األجهاااازة إلصامااااة مركااااز للحااااااب اآللااااف، وخااااذا للااااايير عمليااااال اللخاااازيي، والبحااااط

علاااى لطاااوير األجهااازة واتاااالرجاع، ولاااأميي ااااالخدا  الواااااةل اللكنولوجياااا الحديقاااة وال مااال 
 للولير خدمال ألضل.

 .جراءال اللشغيل         نشر األدلة الضرورية للوضيح طرق وا 
 المتطلبات المادية :6-3

ولماااس جمياااع الم ااادال المادياااة والماااوارد الماااال ملة لاااف م الجاااة البياناااال اللاااف لخاااص 
 الحواايب. وللمقل ليما يلف 

األخيرة بم الجة البيانال اللف يل  إدخالها لف  ول و  خذ وحدة المعالجة الرئيسية:  :6-3-1
 الحااب اآللف مع مراصبة الوحدال المكونة له واللحك  ليها، وللكوي مي عدة وحدال وخف 

ول و  خذ  الوحدة بدورخا على مراصبة ولوجيه جميع وحدال ومكوناال وحدة التحكم:  :6-3-2
هااا لااف عمليااال الم الجااة اللااف لاال  مااي أجاال لح يااق اللنااايق ليمااا بين الحااااب اآللااف، وخااذا مااي

 طرف الحااب.
خف وحدة ل مل على لخزيي البياناال وم الجلهاا بواااطة وحدة التخزين الرئيسية:  :6-3-3

برامج خادة بها، وكما يمكي ل ااي  خاذ  الوحادة أو الاذاكرة إلاى ذاكارليي وخماا الاذاكرة المؤصلاة و 
                                                      

   دار الم رلة الجام يةاإلاكندريةلجاخال الحديقة لف لكنولوجيا المكلبال والم لومال.اتال لؤاد. إاماعيل، نيه (1)
  . 25 – 21. ص. 2012 للنشر واللوزيع،



 

 

لخاازيي بيانااال لجلاارة أطااول مااي بدايااة لشااغيل الجهاااز اللااداول ال شااواةف، ويمكااي اااالخدامهما لااف 
 إلى غاية إي اله.

  ل مال علاى لنجياذ ال ملياال الحااابية مقال الجماع، الطارح وحدة الحساب والمنطق :6-3-4
إلااى غياار ذلااك، وأيضااا ال مليااال المنط يااة اللاااف لاال  بوااااطلها عمليااال الم ارنااة ك المااة أكبااار 

 يانال اللف يل  م الجلها.وأدغر، ولل  خذ  ال مليال على الب
ولشامل كال األجهازة اللاف لخاص الحاااب اآللاف بااالقناء الوحادة األجهزة الملحقة:  :6-3-5

المركزيااة، اللااف للمقاال لااف كاال مااي أجهاازة اإلدخااال واإلخااراج واللخاازيي ،الااذاكرة القانويااةل ،لوحااة 
األجهازة األخارا اللاف المجاليح، الطب ال، األصراص الضوةية وغيرخا، وكذلك شبكال اتلداال، و 
 (1)لمكي بربط وااةل اتلدال المخللجة، وخذا للولير حاابالية لف المكلبة.

   وخناك ملطلبال مادية أخرا للمقل ليما يلف       
  لولير األجهزة المالةمة والملوص ة مع النظا ، حلى يل  وضع خذ  األجهزة لاف أمااكي منااابة

 المالجيديي.مي أجل خدمة عدد كبير مي 
 .بناء شبكة داخلية لربط جميع األجهزة مع أصاا  المكلبة، وأنظملها المخللجة 
  لااولير شاابكة تااالكية لاللدااال مااي خااالل الحواااايب، وذلااك عااي طريااق ضاابط الاادخول مااي

 خالل كلمة الار واا  المالخد .
 .(2)وضع األجهزة عي صرب مي الكلب، مي أجل الرجوع إليها بارعة وبأصل وصل ممكي    
 المتطلبات البشرية  :6-4

وللمقل خذ  الملطلبال لف كل مي األلاراد الاذيي ي وماوي بلشاغيل خاذا النظاا  وال مال باه، 
 وأيضا المالجيديي منه، ويلكوي مي 

  خاااا  األشااااخاص الااااذيي يداااامموي ويشااااغلوي المختصــــون فــــي اإلعــــالم اآللــــي :6-4-1
الحاااااوب الاااذي ي لبااار ال ندااار األااااااف البرمجياااال الوقاة ياااة، وللكاااوي ماااي محللاااف ومشاااغلف 

                                                      
 .22 -21بوخاري، أ  خانف, المرجع الاابق. ص. (1)
الزول، أحمد الي . الشامل لف حوابة المكلبال ومراكز مدادر الم لومال  نظ  خزي واالرجاع الم لومال  (2)

WINISIS / CDS،5. ص. 2011. اربد  عال  الكلب الحديط. 



 

 

للشااغيل البرمجياااال لياااه، بحياااط ي وماااوا بلداامي  النظاااا  باتاااالناد إلاااى اتحلياجاااال الم لومالياااة 
للمااالجيديي مااي خااذا النظااا ، كمااا ي ومااوي بلعااداد باارامج الحااااوب بناااءا علااى الموادااجال اللااف 

   ي دمها مبرمج النظا .
الم لومال بطري ة غير مباشارة لاف لدامي  البرمجياال يااخ  أخداةف  المكتبيون: :6-4-2

علااى الم لومااال الالزمااة للمكلبااة مقاال نوعيااة الرداايد، المااداخل الااذي  الوقاة يااة، وذلااك بااالل رف
يجضل البحط ليهاا...الخ، وكماا يجاب علاى المكلباة أي لضامي مكلبيايي لاديه  ال ادرة لاف الالحك  

لضروري، وخذا مي أجل وضع خطة مال بلية لل لق الكامل للنظا ، وأي يمللكوي أيضا اللأخيل ا
الوقاة يااة وصاادرلها علااى الل اماال مااع الجهااال الخارجيااة مااي  بلااايير واااالغالل مكونااال البرمجيااال

 (1) صواعد البيانال اللف لضمي لها المشاركة لف مدادر الم لومال المخللجة.
 المتطلبات اإلدارية: :6-5

 اإلدارية ولشمل كل مي  للمقل خذ  الملطلبال لف كل األمور
بحيااط خااذا ال ماال ي ااو  بااه المشاارلوي علااى البرمجيااال الوقاة يااة بلاادريب التــدريب:  :6-5-1

المكلباااايي علااااى كيجيااااة اااااالخدامها واتااااالجادة منهااااا، وصااااد لداااادر الشااااركة اللااااف دااااممل خااااذ  
ماا  البرمجيال دليال خادا أو صردا مضغوطا لشرح كيجية ال مل علاى خاذ  األخيارة، وأيضاا كال

واللاادريب خنااا ت ي لداار علااى المكلباايي ل ااط، باال المااالجيديي كااذلك، بحيااط ل ااو   (2)يل لااق بهااا،
المكلبال الجام ية بل دي  برامج ل ليمية ولدريبية منهاا، لكاف يكوناوا أكقار كجااءة وصادرة وااال اللية 

هاد ممكااي، لاف ااالخدا  البرمجياال الوقاة ياة، اللاف يمكاي أي لاولر لها  الم لوماال بأصال وصال وج
   (3) .ولهذا أدبح اليو  ل لي  ولدريب المالجيديي أمرا ضروريا يجرضه علينا عدر الم لومال

ـــل: :6-5-2 حياااط يجاااب أي يكاااوي خنالاااك إمكانياااة لمويلياااة حااااب جاااودة البرمجياااال  التموي
 الوقاة ية، وكما يجب أي لكوي صليلة الكلجة، لكف لالخدمها أكبر عدد ممكي مي المكلبال.

                                                      
 .   20. ص. 2000الدباا، عماد. نظ  الم لومال  ماخيلها ومكونالها. الدوحة  دار الق الة للنشر واللوزيع،  (1)

  (2) الزول، أحمد الي . المرجع الاابق.ص. 5. 
    .27 ص. بوخاري، أ  خانف. المرجع الاابق. (3)



 

 

للبنااف أي برمجيااة مااي البرمجيااال الوقاة يااة، يجااب أي يكااوي خنالااك لجنااة  اإلشــراف: :6-5-3
لشااارف علاااى خاااذ  األخيااارة، كماااا يجاااب علاااى خاااذ  اللجناااة أي لاااوزع المهاااا  حااااب خطاااة محكماااة 

    (1)ملكاملة األجزاء واضحة الم ال ، وخذا كله مي أجل لاهيل عملية إدخال البيانال.
ال ارو  الاذي ل اد  المكلباة للماورد طلاب بل ادي  ع ادا، وخاذا يشمل طلب الصيانة:  :6-5-4

ماااي أجااال الدااايانة الالزماااة للبرمجياااال واألجهااازة اللاااف ي ااادمها، بماااا يلضااامي الااادع  الهاااالجف ماااع 
    (2) خدمال، إضالة إلى ذلك اللشخيص اإللكلرونف للمشكالل عي ب د.

 الوظيفية للبرمجيات الوثائقية  المتطلبات :6-6
الملطلبال الواجب لوالرخا لف البرمجيال الوقاة ية الجيدة حلى لكوي م ننة وصادرة علاى ومي أخ  

 اللخطيط واللنجيذ.
ــة:  :6-6-1 ــة العربي ــات دعــم اللغ تبااد علااى البرمجيااال الوقاة يااة المخلااارة أي لكااوي متطلب

 لديها كجاءة عالية لف م الجة اللغة ال ربية وخذا مي خالل الخداةص اللالية 
  أي لليح الل امل مع اللغة ال ربية مي أجل لغطية وظاةف إدخال البياناليجب 
 واالرجاعها، وأي لدع  وجو  مادصق إمالةاف للغاة ال ربياة ي لماد علاى صااموس مبناى بالنظاا  ماع  

 ال درة على اإلضالة والل ديل لمحلويال خذا ال اموس.
 يااااة مقاااال، المشاااال ال، للاااايح اااااالخدا  برمجيااااال إضااااالية لاااادع  بحااااط خداااااةص اللغااااة ال رب

 اللرادف، اللضاد... الخل.
  اعااااة الجاااا  الكلاباااة ولغييرخاااا حااااب للااايح ظهاااور الحاااروف ال ربياااة بشاااكلها الداااحيح ماااع مر

 الحاجة.
ل ااااد واجهااااة الماااالجيد مااااي ال ناداااار  User Interfaceواجهــــة المســــتفيد:  :6-6-2

لواجهاة الماالجيد ياؤدي إلاى زياادة األاااية عند اخليار البرمجيال الوقاة ية، ألي اللدمي  الجيد 
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صباول المااالجيديي علاى النظااا  مااع ااهولة وااارعة ااالخدا  النظااا ، وصلااة م ادل أخطاااء اللشااغيل، 
 (1) يل لف وصل اللدريب على اتالخدا .إضالة إلى الل ل

ي اااو  خااذا النظاااا  بجميااع اإلجاااراءال وال مليااال المل ل اااة  النظــام الفرعـــي للتزويـــد: :6-6-3
المجموعال المكلبية بمخللف أشكال اللزويد، الشراء، اللبادل، اإلخداء، اإليداع ال انونفل. بلنمية 

للي خذا النظا  ي و  بالمها  اللالية  لولير أدوال اتخليار، إجراء عمليال اللح ق البيبلياوغرالف، 
راااالها، اخليااار المااورديي، اااالال   المدااادر إداادار المطالبااال واإلشاا ارال مااع أواماار اللوريااد وا 

      (2).الواردة وال يا  بجرزخا ولحدها، ل يي  الم لنيال، لنظي  اتالهداء ولوصيع الجاصال اللبادل
ــــوغرافي: :6-6-4 ي نااااى خااااذا النظااااا  بلنشاااااء  النظــــام الفرعــــي للفهرســــة والضــــبط الببلي

ال اتلدااال اللااجيالل البيبليوغراليااة واتاالنادية مااع داايانلها، اااليرادخا، لدااديرخا طب اا ألشااك
لاحلهااا للبحااط  يااة.الم يار  كمااا ي ااو  خااذا النظااا  كااذلك علااى إنشاااء روابااط باايي خااذ  اللاااجيالل وا 

واتااالرجاع، واللدااجح وال اار ... الااخ، وعليااه أيضااا يجااب علااى خااذا النظااا  أي يراعااف المهااا  
  الذي يلمقل لف ب   األمور اللالية 

 رخااااا وداااايانلها ولاااق أحاااادط طب ااااال صواعااااد إمكانياااة إنشاااااء اللاااااجيالل البيبليوغرالياااة ولحري
أمريكياااة لمخللاااف أوعياااة الم لوماااال مقااال الكلاااب، الااادوريال، المداااادر  -الجهرااااة األنجلاااو

 اإللكلرونية... الخ.
  يلاايح اااالخدا  اللرميااز ال مااودي، البااار كااودل للميااز الكيانااال الماديااة ألوعيااة الم لومااال مااع

  (3) اللدنيف واحدة أو أكقر. لحديد مكاي لواجدخا، ويامح بلدخال رموز خطة
ل OPACي ااو  الجهاارس الملاااح علااى الخااط المباشاار، الفهــرس المتــاى علــى الخــط: :6-6-5

ولرزخاا، طباعلهاا، لحميلهاا، وربطهاا بنداوص األوعياة، ، بلدارة عملية البحط مع عر  النلااةج
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إلاحاااة البحاااط لاااف بناااوك الم طياااال ولهاااارس المكلباااال  إعاااادة لنجياااذخا، بلضاااالة إلاااى حجظهاااا.
              (1)األخرا، وخذا مي أجل إمداد المالجيديي بن اط إلاحة أكقر.

يمكااي ل ريااف المكنااز مااي حيااط الوظيجااة واللكااويي،  المكــانز والضــبط االســتنادي: :6-6-6
الطبي ياة إلاى نظاا  لغاوي لمي حيط الوظيجة ي لبار أداة لحكا  لجظياة لاالخد  لللرجماة ماي اللغاة 

م يد، ومي حيط اللكويي أو البناء، للناه يكاوي عباارة عاي مداطلحال م يادة مل ل اة ماع ب ضاها 
الااب   مااي الناحيااة الدتليااة والل ميميااة، وعليااه تبااد للبرنااامج الوقاااة ف المخلااار أي لكااوي لديااه 

 ال درة على لايير خذ  الوظيجة ويضمي كل مي 
يااة اللكشاايف بمااااعدة صاةمااة اااانادية لااامح بلااايير الكلمااال الملرادلااة، ال اادرة علااى مراصبااة عمل

ومحاولاة إعطااء الباحاط كال المداطلحال اللاف لهااا عالصاة بالكلماة المجلاحياة اللاف صادمها خااالل 
 عملية البحط.

    إمكانيااة إدخااال إضااالال للمقاال لااف مااداخل ال نااواي، الاالااال، رؤوس الموضااوعال... الااخ
لغاء المداخل    اإلانادية.وا 

  إمكانيااة البحااط بالغااال مل ااددة، واااالرجاع اللاااجيالل الببليوغراليااة، واللاااجيالل الخادااة
   بالمداخل مي خالل الكلمال المجلاحية أو البحط بالكلمال أو ال بارال.

ل د النظ  اآللية للاالال مي احدط النظ  اللاف لناوللهاا النظام الفرعي للدوريات:  :6-6-7
 المكلبال، إذ لحلاج خذ  األخيرة إلى برمجيال وقاة ية ل مل على  عملية حوابة

 .ال درة على اللح ق  ليا مي إددارال الاالال اللف لأخر ودولها 
 .ال درة على الل امل مع الاالال بمخللف أشكالها، الدوريال، الدحف، ... الخل 
  (2).للمكلبةإددار صواة  ببليوغرالية إلعال  ال راء بأعداد اللف ودلل حديقا   
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ي ااد خااذا النظاا  مااي أواةاال نظاا  لااف المكلبااال، كمااا ل لباار : النظــام الفرعــي لةعــارة :6-6-8
اإلعارة ال ناة اللف يطلع مي خاللها المالجيد على األرددة المكلبية، واتعلماد علاى البرمجياال 

 الوقاة ية المخلارة يجب عليها أي لليح اإلمكانيال اللالية 
  مدة اإلعارة وعدد الوقاةق الم ارة.إمكانية لحديد 
 .لحديد مكاي الوقي ة لف النظا  وحاللها، خل خف موجودة على الرف أو مج ودة ومللجة 
 .لحديط بيانال اإلعارة لوريا على الخط 
  ال ااادرة علاااى لوجياااه راااااةل اللاااذكير إلاااى الملاااأخريي علاااى إرجااااع الوقااااةق لاااف وصلهاااا المحااادد

 بطري ة لل اةية.
خااف أحااد الوااااةل اللااف ل ااو  ب ياااس نشاااطال المكلبااة، وخااذا  رير اإلحصــائية:التقــا :6-6-9

بل ااااادي  م لوماااااال مل ل اااااة بااااادوراي الردااااايد ماااااع نشااااااطال الماااااالجيديي، ويمكاااااي للخااااايص خاااااذ  
 الخداةص اللف ينبغف لولرخا ليما يلف 

 .إحداةيال عي الوقاةق اللف دخلل المكلبة ألول مرة  
  ،شراء، لبادل، خبة، إيداع صانونفل.إحداةيال حاب طبي ة اتصلناء 
 . ال درة على اللحليل اإلحداةف للمالجيديي بكل لةاله 
  إحدااااةيال عاااي الوقااااةق اللاااف لااا  اصلناؤخاااا خاااالل للااارة زمنياااة م يناااة لاااف كااال اللخدداااال

 (1)الموجودة، وحاب نوعية الوقاةق.
 النظام الفرعي للبحث الوثائقي: :6-6-10
  الكلمال المكشجة.البحط لف النص الكامل، وعي 
 .االخدا  م امالل البحط البوليانف مع البحط بالغة ال ربية 
 اتحلجاظ بم دتل البحط واالخدامها حاب الحاجة، خادة إذا كانل المكلبة لطبق 

 عملية البط اتنل اةف للم لومال لجا  المالجيديي مي خذا النظا .
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  ماااالويال البحاااط ولحدياااد البحاااط لكاااوي ماااااءتل لاااف البحاااط ماااي خاااالل، إمكانياااة اخلياااار
        حاب الم ايير المراد ال مل بها ، نوع الوقي ة، المؤلف، ال نواي، الناشر... الخل.

المالجيديي خ  رواد المكلبة الذيي يلمقلاوي لاف الطلباة، أااالذة  ملف المستفيدين: :6-6-11
 باحقيي، األاالذة. لذا يجب أي لضمي البرمجية المخلارة ما يلف 

 .إمكانية النظا  على إلغاء أاماء المالجيديي ممي عليه  اللزامال إعارة ملأخرة بدورة  لية 
 .لحديد عدد المواد الم ارة للمالجيديي 
 حول المالجيد، رص  خاص، اتا ، ال نواي... مع الل اي  حاب لةاله . م لومال 
 .لحديد الراومال والغرامال المجروضة 
 (1)يديي.انلهاء دالحية لاجيل المالج    
ــــات  :6-6-12 ــــات وقواعــــد البيان ــــي مجــــال المكتب ــــة ف ــــايير الدولي ــــع المع ــــق م التواف

ي ااااد لوحيااااد الم ااااايير مااااي ال ناداااار األاااااااية لااااف جميااااع األنشااااطة ال لميااااة  البيببليوغرافيــــة:
والدناعية للحديد الموادجال الكمياة والنوعياة، اللاف يجاب اتللازا  بهاا لاف لدانيع منلاوج م ايي 

جودلااه، ولن ااا  الم ااايير إلااى قااالط لةااال، م ااايير الشااركال، م ااايير ال وميااة، م ااايير لضااماي 
كاااذلك يمكاااي ل اااايمها أيضاااا حااااب مجااااتل اللطبياااق إلاااى م اااايير خاداااة بالمنلجاااال  الدولياااة

الدناعية و أخرا خادة بأنشطة الخدمال. وي لبر لوحيد الم ايير لف مجال لنظي  الم لومال 
 ل ليما يلف ذال أخمية كبيرة للمق

 .ال درة على ن ل الجهارس والم لومال المخزنة على الحااب مي نظا  آلخر باهولة 
  ال اادرة علااى اااالخدا  الجهااارس اإللكلرونيااة لااف لحمياال لهااارس الناشااريي، ولهااارس المكلبااال

 األخرا.
  إمكانيااة إنلاااج بطاصااال ولهااارس بمخللااف أشااكالها للااولر علااى م اااييس موحاادة، يل اماال م هااا

  (2)ع ال امليي لف المكلبة.جمي
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 .التي تقدمها البرمجيات الوثائقية اآللية الخدمات -7
 وللمقل خذ  األخيرة لف كل مي الخدمال الجنية اآللية غير المباشرة والخدمال المباشر

خااف للااك ال مليااال واإلجااراءال اللااف ينجزخااا الخــدمات الفنيــة اآلليــة غيــر مباشــرة:  :7-1
ماي حيااط ت يااراخ  الماالجيد ولكنااه لاف الح ي ااة يااالجيد ماي النااالج النهاااةف الموظجاوي بالمكلبااال، 

لهذ  الخدمال، ومي خنا يمكي ال ول بأي خذا النوع مي الخدمال  إلى لهدف إلاى لهيةاة األوعياة 
 للمقل أخ  خذ  الخدمال ليما يلف و المكلبية.

ل عملياااال اللزوياااد خاااو ااااالخدا  الحاااااوب لل ياااا  بااالجراءاخدمـــة التزويـــد اآللـــي:  :7-1-1
جااراءال اللزويااد الياادوي إلااى إجااراءال  ليااة مااي طاارف  الل لياادي، أي خااو لحااول كالااة عمليااال وا 
الحاااااب اآللاااف، ماااي أجااال لطاااوير ولنمياااة المجموعاااال المكلبياااة للحداااول علاااى ماااواد منشاااورة  

  (1)بمخللف أشكالها وأنواعها وموضوعالها اللف لخد  المالجيد مي المكلبة.
 للكوي خذ  ال مليال ليما يلف  إجراءات التزويد اآللي: :7-1-1-1
وخنااا تبااد مااي وجاود ملااف ملكاماال لجاال األوعيااة  Ordering Functionل الياة الطلبااال   -1

المكلبية بمخللف أنواعها وأشكالها، حياط يال  لادصيق خاذا الملاف عناد كال طلاب جدياد لللأكاد ماي 
ل الكلاب إلى المكلباة، يجاب أي يؤشار ذلاك عد  وجود  ضمي المجموعال المكلبية، وعند ودو 

 مع لاريخ الدخول.
ويلضاامي إراااال مرااااالل إلااى مااورديي الكلااب،  Claiming Functionملاب ااة الطلبااال   -2

ل رر   Clai Date Fieldولف حالة لأخر اتالال  يل  لحديد ح ل خاص لف ال اعدة ي رف ب 
المكلبة يحدد ليه لاريخ م يي إلعداد مراااالل الملاب اة، لكاف يمكاي إجاراء ال ملياة يادويا للادصيق 

 ملجال الطلبال ولحديد ما خف الكلب الملأخرة.
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خف مجموعة مي الح ول ل كس ودول الماادة،   Receiving Functionاالال  الطلبال  -3
األوعيااة دوي شااراء، وذلااك عااي طريااق اللبااادل أو  لااريخ الودااول، ألي المكلبااة لااالل  الكقياار مااي

 الهبة.
بحياط يمكاي إلغااء ب ا  الطلباال إذا كانال   Cancellation Functionإلغااء الطلباال  -4

 غير ملولرة مي طرف المورديي.
لاف ب ا  األحيااي ل او  المكلباة بلعاادة ب ا   Returning Functionإرجااع الطلباال    -5

ب وداولها إلاى المكلباة لاف حالاة ضاياع أو أنهاا غيار مطلوباة ولايس األوعية إلاى الماورديي بااب
 عناوينها مدرجة لف الجالورة.

خف كل المخرجال اللف يمكي الحدول ليما يل لق بكل  Statisticsاإلحداةيال والل ارير  -6
ل اليااال اللزويااد مقاال  عاادد الطلبااال اللااف لاا  إلغاةهااا أو إرجاعهااا، عاادد الطلبااال لااف للاارة زمنيااة 

  (1)محددة، عدد الطلبال اللف ل  االالمها.
ي اد الجارد اآللاف ماي الوظااةف والخادمال األااااية اللاف ل او   خدمة الجرد اآللـي: :7-1-2

بهاااا المكلباااال، حياااط ي اااو  النظاااا  الجرعاااف للجااارد بماااااعدة ولااااهيل عمااال المكلبااايي بل ااادي  خاااذ  
الخدماااة علاااى أحااااي ماااا يااارا ، حياااط يشااالرط أي يكاااوي  مااارلبط مباشااارة بجهااارس المكلباااة وبنظاااا  

 الجرعف ل عارة، وذلك 
م اارة، المج ااودة، ماي أجال إمكانيااة إعاداد الل اارير الدوريااة عاي حالاة م لنيااال المكلبية،الجديادة، ال

عداد الل ارير النوعية لكل الوقاةق الموجودة والمج ودة م ا.   (2)اللالجة، اللجليد... الخل، وا 
اللداانيف خااو لجميااع األشااياء الملشااابهة م ااا، وعرضااها خدمــة التصــنيف اآللــي:  :7-1-3

للداانيف بجاناب  ب ضاها الااب  ، خاذا اللدانيف خااو بنااء صاعاادة أاااس ل اةماة بيانااال أااااية 
الموضااوعال ضاامي عناااويي رةياااية ولرعيااة، لااف لركيااب خرمااف يلاادرج مااي ال ناااويي األعاا  إلااى 
األخص، إضاالة إلاى ااالخدا  الحاااب اآللاف لل ياا  بهاذا ال مال بهادف لاايير الوداول إلاى أي 
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موضاااوع يرياااد  الماااالجيد. والغاياااة ماااي اللدااانيف خاااو إباااراز وعااار  الوقااااةق الموجاااودة بالمكلباااة 
 (1) يح الودول إليها بارعة وبأصل وصل ممكي.بطري ة لل

 مميزات التصنيف اآللي: :7-1-1-3
 .يااعد الباحقيي للودول إلى ما يحلاجونه مي الم لومال باهولة ويار 
  اللدنيف اآللف ي مل على لجميع مدادر الم لوماال الخاداة بالموضاوع الواحاد لاف مكااي

    (2)م لنيال المكلبة. واحد. وكما ي و  أيضا بلاهيل عملية جرد مدادر
 .المرونة لف اتال مال واللدرج مي ال ا  إلى الخاص 
 .الارعة والدصة لف لحديد موضوع الوقي ة 
 . .ال درة لف االرجاع كل الوقاةق الملدلة بموضوع م يي 
خااف لطبيااق لمجهااو  وحاادة اللاااجيلية البيبليوغراليااة، حيااط  خدمــة الفهرســة اآلليــة: :7-1-4

أنواع بطاصال الجهراة الخاداة بأوعياة الم لوماال المخللجاة. بم ناى أنهاا عملياة يمكي إنلاج كل 
إدخاااال وم الجاااة وااااالرجاع البياناااال البيبليوغرالياااة ولاااق إطاااار ال اااا  للم اااايير وال واعاااد الم نناااة 
الم لمااد عليهااا مااع اااالقمار البرمجيااال الوقاة يااة والحواااايب اآلليااة لضااماي منالااذ أكقاار مرونااة 

                   (3)مي المكلبة.للمالجيديي 
 On Line public   الفهرسـة اآلليـة المتاحـة للجمهـور علـى الخـط: :7-1-5

Acces-Catalogage ،ويااااااامى أيضاااااااOPAC  ل وي لمااااااد خااااااذا الجهاااااارس علااااااى اااااااالخدا
الحواايب ولكنولوجيا اتلدال عبار الخاط المباشار إلدخاال البياناال البيبليوغرالياة إلاى الجهاارس 

 أقناء بناء لحديقه. مباشرة
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 للميز الجهراة اآللية ب دة مميزال وخف مميزات الفهرسة اآللية:  :7-1-5-1
 .إعداد وادجال أو كلمال مجلاحية 
  الودااول إلااى اللاااجيالل مااي خااالل ح ااول الجهراااة، المؤلااف، ال نااواي، رصاا  اللداانيف

 وبيانال النشر والالالة... الخل.
  مقل صاةمة الوقاةق، صاةمة المورديي... الخ.ال درة على طبع وقاةق مل ددة 
 عاااد  لكااارار  إنلااااج بطاصاااال الجهرااااة الخاداااة بلااااجيالل المخزناااة لاااف الحاااااوب ماااع

اللاجيالل اللف أدخلل ااب ا للنظا ، ألناه يشاير إلاى ذلاك ب باارة أي اللااجيلة موجاودة 
     (1) داخل النظا .

البياناال البيبليوغرالياة المخللجاة والمل ل اة ي مل علاى لجرياغ  خدمة التكشيف اآللي: :7-1-6
بالوقي اااة، حياااط ي اااو  باخلياااار الكلماااال الدالاااة ماااي الوقي اااة بطااارق  لياااة للكاااويي رؤوس لماااداخل 
الكشاف، وصد شجع على االخدا  الحااب اآللف مجموعة ماي ال وامال كالاااع ولاوالر نداوص 

الحااارص علاااى المااادا الزمناااف  الوقااااةق لاااف شاااكل صابااال لللاااداول بواااااطة الحاااااب اآللاااف، كاااذلك
الجاداال باايي داادور الوقي اااة وداادور أدوال الل ريااف بهااا، وصلاااة ال نداار البشااري ال ااادر علاااى 
مماراة عملية اللكشيف، وبذلك دخل الحااب اآللف مع البارامج الوقاة ياة مجاال اللكشايف وكااي 

ظرا لل جز الاذي له  الدور الج ال لف م الجة ندوص اللغة الطبي ية إلغرا  اللكشيف اآللف ن
ويمكاااي الحداااول علاااى الماااادة المكشاااجة ماااي خاااالل البرياااد اإللكلروناااف   عرللاااه الااانظ  الل ليدياااة.

       للباحط.
 مميزات التكشيف اآللي: :7-1-6-1
  ال درة على اللواع حيط يمكي إضالة ح ول جديدة أو الحذف أو الل ديل بشكل يحالظ على

 بنية ملجاناة داخل صواعد البيانال.
 . الاهولة لف االرجاع البيانال بمخللف الطرق وأكقر مي شكل ولق رؤية المالخد 

                                                      
ندا، بوجاجة. اخلدادف الم لومال بالمكلبال الجام ية وعملية الحوابة  األدوار والوظاةف المنلظرة  درااة  (1)
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  .ال درة على المشاركة أكقر مي مالخد  لف الودول إلى البيانال والل امل م ها 
 .صابلية لاجيل عدد غير محدود مي المواد المكشجة 
 .يغطف نابة جيدة مي الموضوعال اللف له  المالجيديي مي المكلبة 
 .اهولة اتالخدا  واللداول مي طرف المالجيديي 
 .(1)الارية واللحك  لف الم لومة   
إي عملية اتالخالص اآللف ماا خاف إت عملياة اصلبااس  :خدمة االستخالص اآللي :7-1-7

ل بارال م ينة ومهمة مي الوقي ة لل بار عاي محلواخاا. ويال  لحدياد ال باارال الم لبااة بنااءا علاى 
 ومي ذلك على ابيل المقال م ايير محددة، 

 لها، وذلك عي طريق برمجة الحااب برمجة الحااب اآللف ل راءة الوقي ة وكلابة مالخلص 
اآللف تخليار جملة م ينة مي الوقي ة. ويمكي أي يل  ذلك اعلمادا على لكرار كلماال م يناة 

 لف الجملة، ولرليبها ول ا للكرار ورود الكلمال.
 لل ااط ال باارال الرةيااية وذال أخمياة، مقال الجمال األولاى واألخيارة برمجية الحاااب اآللاف ت

 لف الج رة.
 .لخزينه لف الحااب اآللف، ويااعد على لحديد الجمل والكلمال المهمة اللف يل  اصلبااها 
 مميزات االستخالص اآللي: :7-1-7-1
  صراءلاه بم ادل اتصلداد لاف الوصال  يمكاي اتاالخالص اآللاف للماالجيد ماي مضااعجة نطااق

 عشرة أض اف مي الوصل الذي ينج ه لف صراءة الوقاةق األدلية.
  ،اتصلداااد لااف لكلجااة البحااط  حيااط يااؤدي لااف اصلداااد وصاال الباحااط المااالغرق لااف ال ااراءة

 إضالة إلى ذلك اتصلداد لف اللكلجة اللف صد لؤدي إلى لجنب لكرار البحوط.
  الباحط لف اخليار الوقاةق المالةمة تحلياجاله.لايير اتنل اء  صد لاهل خذ  األخيرة على 
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  لخطف الحواجز اللغوية  لجيد المالخلدال لف اللغلب علاى مشاكلة الحاواجز اللغوياة، ألنهاا
لااااعد الماااالجيد علااى لجناااب الرجااوع للوقي اااة األداالية ماااع انل اااء الوقااااةق اللااف يحلااااج إلاااى 

 لرجملها.
  اترلجاااع بماااالوا كجاااءة اللكشااايف  ل ماال المالخلداااال علااى زياااادة أداء الكشااالال بم ااادل    

 (1)الض ف، وصد لؤدي الحاجة إلى إنجاز مالخلدال لوقاةق بلغال يد ب الل امل م ها.
خف للك األعمال والخدمال المكلبية اللاف لهاا عالصاة الخدمات الفنية اآللية المباشرة:  :7-2

 الجيد، ومي أخ  خذ  الخدمال ما يلف مباشرة مع الم
ل لبر خذ  الخدماة ماي أخا  الخادمال اللاف لهاا عالصاة مباشارة خدمة اإلعارة اآللية:  :7-2-1

بالمالجيديي مي المكلبة، كما ل د خذ  الخدمة مي أواةل ال مليال اللف عرللها المكلبة، إذ أدبح 
ي منطلاق أي الحاااب اآللاف لدياه ال ادرة مي الد ب اللحك  لف خاذ  ال ملياة باالطرق الل ليدياة ما

الكاملة على لخزيي البيانال والارعة لف م الجلها، واللحك  لف لداول مدادر الم لومال بدصة، 
حيااط ي ااو  النظااا  اآللااف ب ااراءة الملح ااال اللااف لحماال شااجرال أو رمااوز م ااروءة  ليااا لقباال علااى 

لاف عملياة اإلعاارة، ي او  النظاا  مباشارة  الوقاةق وبطاصال المال ريي، وعند ااال مال خاذا النظاا 
بطلب منك إدخال رص  المال ير ب د ذلك ي و  بلظهار بيانال المال ير، ق  ب د ذلك إدخاال رصا  
اجل الوقي ة، وعليه ي و  بلظهاار بياناال الكلااب وب اد المطاب اة يال  إدخاال لااريخ اإلرجااع ويال  

ياي ي و  الماال ير بلرجااع الوقي اة لاف اللااريخ لخزيي إعارة الوقي ة على النظا ، ولف ب   األح
غير المحدد، للي النظا  اآللف لاف خاذ  الحالاة ي او  بلدادار مطالباال لاه بلرجااع الوقي اة، وب اد 
ذلك ي و  النظا  بوضاع ااا  الشاخص الاذي لاأخر لاف عملياة اإلرجااع لاف صاةماة الممناوعيي ماي 

لااى أي الوقي ااة المالجااار عنهااا موجااودة داخاال اإلعااارة إلااى للاارة م ينااة. وكمااا ياادل خااذا األخياار ع
وعنااد انلهااء المااالجيد ماي اإلطااالع علاى الوقي اة خنااا ي او  ماااةول عاي صااا   (2)المكلباة أو م اارة.
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دخال رص  الاجل الخاص بها لي و  النظا  ب ر  راالة خاداة بنظاا   اإلعارة باالال  الوقي ة وا 
 .بللما  عملية اإلرجاع

 مي أخ  مميزال االخدا  اإلعارة اآللية ما يلف مميزات اإلعارة اآللية:  :7-2-1-1
   .إمكانية اتالجاار عي الوقي ة الم ارة وذلك باا  المؤلف أو ال نواي... الخ 
 .زيادة ارعة أداء إجراءال اإلعارة، والل ليل مي عدد ال امليي لف صا  اإلعارة 
  كالة اللااؤتل حول جوانب اإلعارة.ال درة على إعطاء الم لومال الالزمة عي 
 .أداء وظاةف جديدة ت يمكي الحدول عليها مي األنظمة اليدوية 
 .إددار الش ارال اللأخير ولر  الغرامال 
  دصة إعداد الااجالل الخاداة بضابط حركاة اإلعاارة ونادرة حادوط األخطااء م ارناة ليماا كااي

 عليه الحال لف األنظمة اليدوية.
  اإلحداةية ولاجيل المال ريي غير المللزميي.لولير البيانال 
  م رلة المواضيع األكقر اال مات وباللالف مااعدة صا  اللزويد لم رلة اتحلياجال لكل مادة

 لكرية.
 .اتحلجاظ بملف المال ريي مع إمكانية لحديقه وملاب له باالمرار 
  .(1)اتحلجاظ بملف الوقاةق الم ارة والملأخرة واللف أرج ل   
 ل ااادرة علاااى الااالحك  لاااف م اااايير وشاااروط اإلعاااارة، وذلاااك حااااب أداااناف الماااالجيديي ومااادة ا

 اإلعارة مع عدد الكلب الماموح إعارلها.
  إمكانيااة لااولير مدااادر الم لومااال للمااالجيديي مااي مكلبااال أخاارا لكونهااا غياار ملااولرة لاااف

 المكلبة.
 جيديي.ل دي  م لومال كاملة ولورية عي اإلش ارال اللف لرال إلى المال 
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اإلحاطاااة الجارياااة خاااف األخباااار الماااالمر علاااى دل اااال خدمـــة اإلحاطـــة الجاريـــة:  :7-2-2
لجمهور المالجيديي بما يدل إلى المكلبة مي أوعية جديدة، حيط ي و  النظا  اآللف ب مل صاةمة 
بأاااماء كاال مجموعااة مااي المااالجيديي، وب ااد ذلااك ي ااو  بلعااداد صاةمااة بكاال الكلااب اللااف وداالل 

 المكلبة
خالل لاريخ م يي، ولرلب خذ  ال اةمة حاب لاريخ ورودخا خجاةيا، وعند نهاياة خاذ  الخدماة يال  

 .اتلدال بالمالجيديي عي طريق البريد اإللكلرونف
خاااو عباااارة عاااي شاااكل ملطاااور ماااي أشاااكال  خدمـــة البـــث االنتقـــائي للمعلومـــات: :7-2-3

بااالمواد اللااف للبااف احلياجالااه وميولااه اإلحاطااة الجاريااة، لالبااط اتنل اااةف ي نااى بلحاطااة مااالجيد 
بمجااارد وداااولها، وصاااد يكاااوي الماااالجيد لااارد أو جماعاااة ذال اااامال مشااالركة، وياااالخد  الحاااااب 
اآللااف لااف خااذ  ال مليااال المدااطلحال اللااف ل باار عااي محلويااال أوعيااة الم لومااال اللااف دخلاال 

. وذلااك تخليااار المكلبااة حااديقاي بالمدااطلحال الموجااودة لااف ح اال موضااوعال اخلمااا  المااالجيد
أوعية الم لومال اللف لطابق للك المدطلحال. وب د ذلك يل  ل دي  صاةمة لهذ  األوعية الجديادة 
لف شكل مطبوع أو إلكلرونف. إي خدمة البط اتنل اةف للم لومال مرلبطة ارلباطا وطيادا بنظاا  

لة ح لايي يال  عاي اإلعارة اآللية ألي خناك لاجيلة خادة بكال ماال ير. أحاد ح اول خاذ  اللااجي
 طري هما ل دي  خذ  الخدمة وخما 

خدمة ح ل موضاوعال اخلماا  الماالجيد  ماي خاالل خاذا الح ال يال  إعاداد ولحضاير ل اارير  -1
الباااط اتنل ااااةف للم لوماااال عاااي طرياااق مطاب اااة النظاااا  الموضاااوع، الاااذي لااا  لحدياااد  ماااي طااارف 

  علاااى كلماااال مطاب اااة لهاااا لاااف الماااالجيد ماااع موضاااوعال الوقااااةق الجديااادة، وعناااد عقاااور النظاااا
ال ناويي والموضوعال، وب د ذلك ي و  بلاجيلها مباشرة لاف ل ريار الماالجيد. وخكاذا حلاى ينلهاف 
بلاااجيل كاال األوعياااة اللااف وردل حاااديقا إلااى المكلباااة، وب ااد ذلاااك ي ااو  النظاااا  باااالخراج ل ريااار 

 البريد اإللكلرونف. مطبوع يل  إرااله للمالجيد مي المكلبة، أو ي و  بلعالمه مي خالل
خدمااة ح اال لةااة المااالجيد  بالنااابة لهااذا الح اال لاالي أخميلااه ل ااود لااف اااالخدا  خااذا الح اال  -2

للحديد لةال المالجيديي الذيي ال د  له  خذ  األخيرة. وب د ذلك ي و  النظا  بل دي  مجموعة مي 
 اإلحداةيال الخادة بخدمال الم لومال وللمقل ليما يلف 



 

 

 ل ارير اإلحاطة الجارية اللف ل  إراالها إلى المالجيديي. إحداةية ب دد 
 .إحداةية كل عدد المالجيديي مع ل ارير البط اتنل اةف للم لومال اللف ل  إراالها 
 .إحداةية ب دد ل ارير البط اتنل اةف لمالجيد واحد خالل للرة محددة 

خادمال الم لومالياة اللاف ل مال وكل خذ  اإلحداةيال الاذي ااب ا ذكرخاا لجياد لاف صيااس األداء لل
 (1)المكلبة جاخدة لف ل ديمها.

 أهمية البرمجيات الوثائقية -8
ل د ل بال البرمجياال الوقاة ياة دوورا كبيارا لاف عملياة لطاوير ال ملياال الجنياة اللاف لال  داخال 

 المكلبال، ومي أبرزخا ما يلف 
 .ربط صواعد البيانال الببليوغرالية اللف لخص نظا  اإلعارة 
 .لولير الجهارس المحابة لف المكلبال 
 .ألملل إجراءال الشراء، المطالبال، اإلرجاع، اللالي ... الخ 
 .المااعدة لف ضبط عملية اإلعارة لف المكلبال 
 .الم الجة الجنية اإللكلرونية 
 .إلاحة برامج لشغيل األوعية 
  إلحاطة الجارية.   للم لومال مع ا اتنل اةفألملل نظا  خدمال الم لومال، وخدمة البط 
 (2).إلاحة صواعد البيانال عبر مخللف الشبكال 
 البرمجيات الوثائقية استخدام أهدافمزايا و  -9

 للبرمجيال الوقاة ية عدة مزايا وأخداف اللف يمكي للخيدها ليما يلف 
 ،الل ليل مي اللكاليف والجهود المبذولة لف ال مليال اليدوية 
  أنظمة المكلبال األخرا.إلاحة الجردة للل اوي مع 
 .ل دي  الم لومال ألكبر عدد ممكي مي المالجيديي 
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 225. ص. 2013لكنولوجف. صانطينة، وأبحاط لف الم لومال واللوقيق ال لمف وال



 

 

 .المشاركة لف مجموعال المكلبال األخرا 
 .اللددي لالنججار الم لومالف، واللحك  ليه 
 .إلاحة الجهرس اآللف على الخط المباشر 
 .ال مل على لوحيد عملية الجهراة باالخدا  الجهراة اآللية  
  امليي على ال مل لف بيةة م لومالية إلكلرونية.لأخيل ولدريب ال 
 .الحد مي االخدا  الم امالل الورصية، واالبدالها باإللكلرونية 
 .(1)إلاحة مداخل مل ددة للبحط لف الجهرس اآللف  

 خناك مجموعة مي المزايا اللف يح  ها االخدا  النظ  اآللية، يمكي للخيدها ليما يلف 
  إدخال البيانال والحد مي عمليال اللكرار.لولير الوصل والجهد لف 
  اللجاعلياة لااف الل امال مااع البياناال لبمجاارد إدخاال البيانااال إلاى النظااا  يمكاي اتااالجادة منهااا

ألغاارا  مل ااددة كالبحااط لااف الجهااارس واتااال ال  عااي حالااة الوقي ااة مااي اإلعااارة، والموصااف 
 وعية واتال ارال... الخ.مي اللزويد والحدول على الل ارير المخللجة عي حج  األ

 .الحد مي عمليال اللكرار لف إدخال البيانال ليما بيي النظ  الجرعية 
 .لحايي الخدمال الم دمة وزيادة ل اليلها، وال مل لف الحجاظ على اللاجيالل وديانلها 
 .ال درة على المشاركة لف الموارد مع المكلبال األخرا 
  الل ارير عي مخللف وظاةف النظا .إمكانية الحدول على ال ديد مي 
 .(2)لحايي إلاحة الم لومال مع إمكانية لحديط اللاجيالل باهولة ويار  
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 المشاكل التي تواجهها البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية -10 
الملمقلااة بااالرغ  مااي المزايااا ال دياادة للبرمجيااال الوقاة يااة، إت أنهااا لواجااه الكقياار مااي المشاااكل 

 ليما يلف 
   اللطور الاريع لف لكنولوجيا الم لومال الذي يمقال لحادي للانظ  اآللياة، بحياط للغيار الانظ

 المبنية على الحااب اآللف ب د للرة ولدبح صديمة، لهذا يلطلب مالح ة اللغيرال بارعة.
 يف.الن ص الكبير لف ال مالة الجنية مي مبرمجف النظا  مما يؤدي إلى زيادة اللكال 
  وجااود ب اا  الم لومااال الهامااة اللااف ت يمكااي إدخالهااا لااف النظااا ، وذلااك لداا وبة الل بياار

دخالها لف النظ  اآللية.  عنها، أي د وبة لحويل ب   األمور إلى صي  كمية وا 
   اللطااورال اللكنولوجيااا للطلااب لغيياارا مااالمر لااف ال مالااة لمواكبلهااا، لااذا تبااد مااي لطااوير خااذ

    (1) بالحدول على دورال لكوينية على للرال زمنية مخللجة.ال وا ال املة 
 .ضمانال أمي وكمال وارية الم ومال غير كالية لف ب   األحياي 
  عد  ق ة ال اامليي لاف الانظ  اآللياة اللاف صاد لنشاأ ل ادة أااباب، خاوله  ماي إحاالل الحااابال

   (2)اآللية محله  وباللالف احلمال ل رضه  لالال باد.
  غ  مي وجود عدد كبير مي البرمجيال الوقاة ية اللف لولر حلاوت مخللجاة تحلياجاال على الر

المكلبال، إت أي أا ار خذ  األخيرة ل لبر باخظة بالنابة إلمكانيال المكلبال اللف غالبا ما 
 لكوي ملواض ة.

  ايااة اتنغاالق ماي طارف ماوردي ومنلجاف البرمجياال الوقاة ياة، بحياط ت يمكاي للمكلباال
أي لااخ  لف لطويرخا ول ديلها بالشكل الاذي يالالء  ماع احلياجالهاا باابب عاد  إلاحاة شاجرة 

 المددر.
  على الرغ  مي لحديد المكلبال الملطلبال الوظيجياة للبرمجياال الوقاة ياة بداجة دصي اة ضامي

 دللر األعباء عند اصلناء البرمجية، إت أنه لف أغلب األحياي ت لالجيب خاذ  األخيارة بداجة
                                                      

ال ياشف، بدر الديي. خدمال أنظمة الم لومال اإللكلرونية ودرخا لف للبية احلياجال المالجيديي.  مذكرة اللخرج  (1)
   .34. ص. 2012، 02الماجيالر  عل  المكلبال. صانطينة  جام ة منلوري لنيل شهادة 

. 2001البنداري، إبراخي  داوصف. النظ  المحابة لف المكلبال ومراكز الم لومال. اإلاكندرية  دار الق الة ال لمية،  (2)
    .83ص. 



 

 

كاملاااة إلاااى اتحلياجاااال الم بااار عنهاااا، ولاااف خاااذ  الحالاااة لضاااطر المكلباااال علاااى ااااالغالل 
ماي إمكانياال البرمجياال الوقاة ياة، ألنهاا ت للماشاى ماع ملطلباال ال مال بهاا   60%نداف
 ككل.

  رغاااا  لغيياااار احلياجااااال وطاااارق ال ماااال بالمكلبااااال، إت أي نجااااد البرمجيااااال المااااال ملة لااااف
اللطااور الحاداال، باابب الاابطء الكبيار لااف إداادار نااخ جدياادة مااي المكلباال ت لااااير خاذا 

          (1)طرف المنلجيي.
 .عد  لوالق المكلبال الجام ية على ال مل لحل نظا   لف موحد 
  عد  خضوع ال مال والمالجيديي م ا لل يا  بدورال لدريبية على كيجية ااالخدا  النظاا  اآللاف

 المالخد  لف المكلبة.
 البرمجيات الوثائقية المستخدمة في المكتبات الجامعية أهم -11

خناك ال ديد مي نماذج البرمجيال الوقاة ية المالخدمة لف المكلباال الجام ياة ناذكر مناه ماا 
 يلف 
خو عبارة عي برنامج يمكي أي يالخد  لف المكلبال ال اماة : KOHAبرمجية نظام  :11-1

وحلاى المكلبااال الشخداية، وي اود لااريخ خاذا البرنااامج والمكلباال الجام ياة والمكلباال الملااحف 
، وصااد دااممل خااذ  الناااخة اللجريبيااة مااي خااذا البرنااامج لاالالء  قااالط مكلبااال 1999إلااى عااا  
مجلاااد، وكانااال خاااذ  النااااخة ت لااادع   80000ماااواطي، ويبلاااغ حجااا  م لنيالهاااا  30000لخاااد  
ذا البرناااامج، حياااط صامااال . وماااي خاااذا المنطلاااق بااادأ اتخلماااا  بهاااZ39.50وم ياااار MARCنظاااا 

    (2) ال ديد مي المكلبال ال امة لف انجللرا وكندا باالخدا  خذا البرنامج.
ل لبر خذ  البرمجية مي ألضل البرمجيال الحرة وأكقر انلشارا لف ال ال  وخف بمقابة وخاف بمقاباة 

أنشاأل لاف  اللاف ةنظا  ملكامل للايير المكلبال تحلواةها على كل اللطبي ال الوقاة ياة الم رولا
لااف إطااار مناصدااة تصلناااء برمجيااة مااي   Kitapo Communicationمااي صباال  1999ااانة 

                                                      
ة بمؤااال الل لي  ال الف صانطينة. مذكرة لنيل نذير، غان . الخدمال اإللكلرونية بالمكلبال الجام ية  درااة ميداني (1)

 . 237. ص2. مج.02شهادة الدكلورا . عل  المكلبال. صانطينة  جام ة منلوري 
 .78غرارمف، وخيبة. المرجع الاابق. ص.  (2)
    



 

 

، لحدااالل خاااذ  البرمجياااة علاااى أحااااي برمجياااة حااارة وخاااذا لاااف عاااا  Horoweniaطاارف مكلباااة 
2003. 

 الخصائص التقنية: :11-1-1
   نظا  اللشغيلWindows/ Linux  
  22وليرة اللحييي  ظهور إددارال جديدة بدجة مالمرة أخرخا Koha. 
 .لغة البرمجة  اللغة اإلنجليزية، الجرناية 
  ملطلبااال اللقبياال واتااال مال  للطلااب م رلااة جياادة ومل دمااة لللطبي ااال الحااااوبية، خادااة

     Apache/ Html.  للك المل ل ة ببرامج
  البرمجية. أو اللجوء إلى خدمال الشاركال الملخدداة الديانة  يمكي اتال انة بمدممف

 لف البرمجيال.
 الوظائف الوثائقية: :11-1-2
  اإلعارة  إجراء عمليال اإلعارة، الحجز، الل رف علىCoud Barre. 
 الودف البيبليوغرالف  احلرا  المودجال ،Unimarc/ Marc21.ل    
  إجراء البحط المل د .وظاةف البحط  إمكانية كل ح ول ال اعدة مع إمكانية 
 .اتصلناء  ال درة على لايير عمليال اللزويد، لاير ملجال المورديي، الميزانية، الطلبال 
  وضااع الجهاارس لااف نظااا  شاابكف  إمكانياااة وضااع الجهاارس علااى الخااطOpac  ضاامي شااابكة

 محلية، أو على شبكة اتنلرنل.
 (1)حداةيال.اإلحداةيال  وجود عدة طرق للحدول على مخللف الل ارير واإل     

 :Syngebبرمجية نظام  :11-2
خاااو النظاااا  الم ااايس للاااايير المكلباااال دااام  ماااي صبااال مركاااز البحاااط لاااف اإلعاااال  اآللاااف 

، وخااو نظااا  ملكاماال، وأداة للااايير المكلبااال بمخللااف أنواعهااا وأحجامهااا، كمااا Ceristوالل نااف 
يااامح خااذا األخياار بلنشاااء صواعااد وم طيااال بيبليوغراليااة لمخللااف أوعيااة الم لومااال، وخااو نظااا  

، وأعطيال Window 95/98صابل لللطوير واللغيير، مزدوج اللغة ، عربف، لرنافل ي مل ولق 
                                                      

  .243 -241غان ، نذير. المرجع الاابق. ص.  (1)



 

 

ال المياااة الشاااكل ال اااالمف للجهرااااة  Unimarcااااالخدامه للركيباااة  داااجة الل يااايس للنظاااا  باااابب
رغا  النجااح الناابف  1996لف عاا   Dosالم روءة  ليا، كاي نظا  الانجاب يشلغل لحل نظا  

الااااذي ح  ااااه، إت كاااااي لديااااه ب اااا  الن اااااةص، لاااال  لشااااغيل طب ااااة جدياااادة لشاااالغل لحاااال نظااااا  
Windows. (1)   

الملكاملة والملطورة وال ادرة على الايطرة واللحك  لف مخللاف وي د نظا  انجاب مي البرمجيال 
أنواع الوقااةق، وذلاك ولاق للم اايير الدولياة ردماك. كماا أناه يضامي الوظااةف الرةيااية للمكلباة ، 
اللزويااد، الجهراااة، اإلعااارة... الااخل، وخااذا باااخلالف أنااواع المكلبااال ، مكلبااال جام يااة، مكلبااال 

   ... الخل.مراكز البحط، مكلبال عامة
 :Syngebوظائف نظام  :11-2-1
 .إدارة الم لنيال  الطلبال، اتشلراكال، اإلخداء، اللبادل... الخ 
 .إدارة صاةمة الجرد مع نشر صاةمة الكلب غير الموجودة 
 .دارة وملاب ة الدوريال  لهراة مخللف أنواع الوقاةق، وا 
  ،المؤلجيي، الناشريي.إدارة صواة  الضبط والمراج ة  الكلمال المجلاحية 
  ال ااادرة علاااى نشااار كااال ماااي الجهااارس اللحليلاااف والوداااجف، وكاااذلك اإلحدااااةيال عاااي اللزوياااد

 واإلعارة.
  إدارة اإلعاااارة الداخلياااة والخارجياااة باإلضاااالة إلاااى اإلعاااارة بااايي المكلباااال ويااال  اللااااجيل عاااي

 طريق صارئ شجرة األعمدة أو لوحة المجاليح.
 (2)كلمة ال نواي، المؤلف، رؤوس الموضوعال... الخ. البحط مل دد الم ايير عي طريق

خو نظا  لايير المكلباال، وخاو منلاوج صاا  الاالة : Syngebخصائص نظام  :11-2-2 
، واللف Ceristم الجة، نشر خذا النظا  مي طرف مركز البحط عي الم لومال ال لمية والل نية 

والل نيااة. لااه وظاااةف خادااة بالمكلبااة وللمقاال خاادلها األاااااف لجميااع ونشاار الم لومااال ال لميااة 
خاااذ  األخيااارة لاااف البحاااط المكلباااف، اللخطااايط، إدارة الداااادرال والاااواردال ماااي الكلاااب، طباعاااة 
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يحلااوي علااى نجااس خداااةص البرمجيااال المااال ملة لااف المكلبااال  البطاصااال والوقاااةق اإلداريااة.
  (1)الملطورة.

ــة نظــام  :11-3 خااذ  البرمجيااة مااي طاارف المكلبااف  ي ااود الجضاال لااف لداامي  :PMBبرمجي
 Pmb Services، حيااط للااولى شااركة 2002لااف عااا    François Lemarchandالجرنااف 

لطوير وديانة خاذ  البرمجياة اللاف ل لبار بمقاباة نظاا  ملكامال للاايير المكلباال تحلواةهاا علاى 
كل الوظاةف اإلدارية والجنية اللاف ل او  بهاا المكلباة، إضاالة علاى اعلمادخاا لللطبي اال المرلبطاة 

  (2)للايير صواعد البيانال.  MySQL، ولغة PHP، لغة البرمجة Apacheبالويب  مقل موزع
 Pourويطلق عليهاا أيضاا لاامية  PHP My Biblioخو  Pmbاتا  الكامل لبرمجية 

Ma Bibliothèque.(3)   جاءل لكرة إنشاء برمجيةPmb  نليجة لاب   المشااكل اللاف عرللهاا
البرمجيااااال اللجاريااااة اللاااااف للطلااااب لكاااااليف باخظاااااة مااااي أجاااال دااااايانلها، ممااااا دلااااع باااااالمكلبف 

ى لدامي  خاذ  البرمجياة إليجااد الحلاول للمشااكل اللاف " إلاFrançois Lemarchandالجرنااف"
 لدااادله، وذلااك بمااااعدة لرصااة ملخددااة لااف اإلعااال  اآللااف، وصااد لاا  اتعلااراف الرااامف بهااذا

. اللف جااءل ب ادخا عادة طب اال 1.0مع ظهور طب له األولى  2003المشروع لف أواخر عا  
 (4) لهذ  البرمجية.

                                                      
ل لف لاهيل الودول إلى الرديد الوقاة ف  3مجيدة، غرمول، راضية، عبادة. دور نظا  الانجاب الطب ة األخيرة،ط. (1)

درااة ميدانية بالمكلبة المركزية لجام ة أ  البواصف. مذكرة لنيل شهادة ماالر. عل  المكلبال. صانطينة  جام ة منلوري 
 .62. ص. 2011، 02
 .244اابق. ص. غان ، نذير. المرجع ال (2)

(3) Évaluation de quelques logiciels libres destinés aux professionnels de l’information. 
[En ligne].consulté le:30/03/2017.a:16h25.Disponible sur: 
http://bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=133 

شباب، لاطمة. الجهارس اآللية الملاحة عبر شبكة اتنلرنل  درااة ماحية ل ويمية لجهارس مكلبال مؤااال الل لي   (4)
. مذكرة لنيل شهادة ماجيالر. عل  المكلبال. الجزاةر  جام ة بوزري ة، لIFLAال الف على ضوء إرشادال اإللال ،

        .111. ص. 2008

http://bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=133


 

 

، لادخل ضامي األنظماة الملطاورة Logiciel Open Sourceخف برمجية مجلوحاة المدادر 
، حيط لمكي مي لايير المجموعاال علاى اخالالف أنواعهاا، كماا أيضاا SIGBللايير المكلبال 

       (1) ل لبر مي البرمجيال الحرة والملطورة.
بلطبيااق مجموعااة مااي الوظاااةف   PMBل ااو  برمجيااة: PMBوظــائف برمجيــة  :11-3-1

 نذكر منها ما يلف 
  إمكانيااة لكااويي مجموعااال م ينااة مااي المااالجيديي وماانحه  امليااازال، وح ااوق مخللجااة ل عااارة

 حاب لةاله  واحلياجاله .
  لااااولير إمكانيااااال واااااا ة للبحااااط  البحااااط حاااااب نااااوع الوقي ااااة، المؤلااااف، ال نااااواي، الكلمااااال

 المجلاحية... الخ.
  وضع الجهرس لف نظا  شبكف ، لهرس على الخطOPAC.ل 
  (2) ق للحدول على مخللف الل ارير واإلحداةيال.وجود عدة طر   
 .لايير اإلعارة  إجراء عملية اإلعارة، الحجز 
 .(3) لولير محرك بحط مل دد الم ايير وي مل بالمنطق البولونف  
  لوالر محدد لرددال الموجال الالالكيةRFID. 
 .لليح للمالجيديي البحط واتال را  ولق خيرال مل ددة 
 داد الدوريال.إمكانية ضبط أع 
  لامح البرمجية بلاجيل ميول واخلماماال الماالجيديي، وخاذا ماي خاالل وحادة الباط اتنل ااةف

 للم لومال.

                                                      
(1) PMB service.les fonctionnalites essentifielles. [En linge] PMB consulté le: 29/03/2017 
.a :15h15. Disponible sur    
http://www.sigb.net/index.php?lvl=cmspage&pageid=2&id_logiciel=18 
 

  .245غان ، نذير. المرجع الاابق. ص.  (2)
  .111لاطمة. المرجع الاابق. ص.  شباب، (3)



 

 

  لولر البرمجية وحدة لهراة ملكاملاة. وكاذلك وحادة لزوياد ملكاملاة أيضاا بشاكل لاا  ماع بااصف
  اتشااالراكال أصااااا  النظاااا ، حياااط لحلاااوي علاااى الجاااوالير والميزانياااة وصاعااادة الماااورديي، صاااواة

  (1)والطلبال، اتالال  والدلع واصلراحال الشراء.
 ال درة على ال يا  ب ملية اللكشيف واالخالص النص الكامل للوقي ة. 

 يلميز خذا البرنامج بالميزال الل نية اللالية : PMBخصائص ومميزات برمجية  :11-3-2
 .مطابق للم ايير الدولية لف مجال عل  المكلبال 
  لم يار مارك الموحد، إذ يمكي مي لددير ولوريد لااجيالل لاف شاكل ماارك الموحاد مطابق

  (2)مي لهارس عالمية.
 .يشلغل النظا  لف إطار شبكة 
   يشلغل على كل النظLinux, Macos, Windows. 
  ملاااولر لاااف أواااااط مكلباااال ال اااال ، وارلجااااع عااادد الماااالخدميي يومياااا يج ااال النظاااا  يلطاااور

  (3)لراحال عدد كبير مي المالخدميي.باالمرار نليجة تص
 .مل دد اللغال لف واجهة اتالخدا  ولف البيانال المدخلة 
  ي لمد على برلوكولZ39.50 وم يار .Unicode. 
   ل  لطوير النظا  باتعلماد على الل نيال اللاليةMYSQL, PHP وباللاالف يكجاف المكلباة ،

منااابة، ويمكاي حلاى للمكلبيايي لشاغيل البرناامج تالخدا  البرنامج محليا لقبلاه ولاق البيةاة ال
 (4) .بللباع دليل اللنديب أو اتال انة بمهندس كمبيولر إذا لل وا د وبال

                                                      
. ]على الخط[. PDFإلدارة المكلبال وحوابلها. مركز خدمال المكلبال والم لومال. Pmbلريق ال مل. نظا   (1)

   http://www.arlisc.com. ملاح على الرابط  45 20. على الااعة  27/03/2017لاريخ الزيارة  
 (2) PMB: Open Source Integrated Library System ( ILS ). [En linge] .Visited 
:01/04/2017. 20h22. available at: http://www.extradrm.com/blog/?p=30 

  درااة ل ييمية مي وجهة نظر المكلبييي. مذكرة 2دريدي، وليد، بوحبل، عماد. الجهارس اآللية بجام ة صانطينة  (3)
 .      34. ص. 2015، 02نة  جام ة منلوري لنيل شهادة ماالر. عل  المكلبال. صانطي

29/03/2017. . Consulté le :cubat Pmb introduction générale [En linge]RIE, M –ANNE  (4)

a :10h17. Disponible sur :  
generale.pdf-intro-content/uploads/pmb-http://amcubat.be/docpmb/wp    

http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf
http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-intro-generale.pdf


 

 

 خالصة الفصل:
وكخالدااة لهااذا الجداال يمكنااا ال ااول أي ال الصااة اللااف لااربط نظاا  الم لومااال، والخاادمال  

المكلبية خف عالصة لكاملية، للطبيق واالخدا  البرمجيال الوقاة ية لف المكلبال الجام ية مكنل 
مااي اترل اااء بمااالوا الخاادمال، وخااذا مااي خااالل صاادرلها علااى لنظااي  وم الجااة مخللااف مدااادر 

لاحاااة ماااداخل مل اااددة للبحاااط كالجهاااارس الم لوماااال وال ااااهولة والاااارعة لاااف بقهاااا للماااالجيديي، وا 
وكشاااالال ال نااااويي والماااؤلجيي والكلماااال الدالاااة، خاداااة لاااف ظااال لاااداخل الم لوماااال والم اااارف 
واللخددال المكملة لب ضها الاب  ، لضاال عاي مواكباة اللطاور اللكنولاوجف ولااهيل ولوحياد 

رمجيال الوقاة ية اللف لاااعد المكلباال الجام ياة علاى ل ادي  خاذ  اإلجراءال، إذ نجد مي خذ  الب
  ، نظرا للميزال والخداةص اللف للولر عليها.     PMBالوظاةف برمجية 

      
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لاااف ظااال الخااادمال  PMBواصاااع ااااالخدا  برمجيااة  :الـــثالفصـــل الث
اآلليااااة بمكلبااااة كليااااة ال لااااو  اتصلدااااادية وال لااااو  اللجاريااااة وال لااااو  

   اللايير لجام ة د. "الطاخر موتي" ا يدة
  .لمهيد 
  الل ريف بمكاي الدرااة. 
   الهيكل اللنظيمف للمكلبة. 
  مدالح وأصاا  المكلبة. 
 وظاةف المكلبة. 
 أخداف المكلبة. 
 الرديد الوقاة ف للمكلبة. 
 النظا  اآللف المطبق لف المكلبة. 
 .نلاةج الدرااة الميدانية 
 لحليل نلاةج الدرااة الميدانية. 
 .لحليل نلاةج اتالبياي والم ابلة 
 .النلاةج ال امة 
 النلاةج ال امة على ضوء الجرضيال. 
 خالدة الجدل 
 .اإلصلراحال واللوديال 

 



 

 

 تمهيد:
للبحوط ال لمية لكملة ولدعي  للخلجية النظرية للبحط، وخاذا ماي ماا  ةالميداني ل د الدرااة

يمكي اللودل إليه مي نلاةج علمية وعملية ل كس ولجار الواصع المدروس وخذا عي طريق إلباع 
وعي طريق جمع البياناال الدصي اة باعلمااد ولبناف أنااب األدوال  منهج مالة  للظاخرة المدرواة،
خاااالل خاااذا الجدااال اللطبي اااف ااااوف نلطااارق إلاااى إجاااراءال الدراااااة واألاااااليب المنهجياااة وماااي 

الميدانية الملب ة لف البحط على دور البرمجيال الوقاة ية وما ل دمه مي خدمال ملطورة بمكلباة 
كلية ال لو  اتصلدادية لجام ة د. " الطاخر موتي" با يدة، وخذا انطالصاا ماي البياناال الماال اة 

 لم لمدة على االمارة اتالبانة كوايلة أاااية والم ابلة.مي الدرااة الميدانية، ا
 التعريف بمكان الدراسة الميدانية. -1
كليــة العلــوم االقتصــادية والتجاريـــة وعلــوم التســيير لجامعــة د. " الطـــاهر نشــأة : 1-2

 موالي" سعيدة.
الماؤر  لاف جماادا القانياة  279/ 31نشأة خذ  األخيرة بم لضى المراو  اللنجياذي رصا   

. الذي يحدد مها  الجام ة وال واعد الخادة بلنظيمها 2003أول  23ه الموالق لا  1424عا  
ماااي صاااانوي إي الكلياااة خاااف وحااادة ل لاااي  وبحاااط  32ولااااييرخا حااااب ماااا جااااءل باااه الماااادة رصااا  

أي لكاوي مل اددة اللخدداال.  33ل ل  والم رلة، كما لضمنل المادة رصا  بالجام ة لف ميداي ا
علاى أي للشااكل الكلياة ماي عاادة أصااا  ولحلاوي علااى مكلباة منظمااة  34وكماا لحلاوي المااادة رصا  

 لف شكل مدالح ولروع.  
 .لجامعـة د مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسـييرونشأة  تعريف: 1-3

 الي" بسعيدة.الطاهر مو 
مكلبية كلية ال لو  اتصلدادية واللجارياة وعلاو  اللاايير، لجام اة د. الطااخر ماوتي" ل د 

ا يدة أكبر وأخ  مكلبة على ماالوا الجام اة، ومؤاااة ذال طاابع علماف ولق يجاف، ل مال علاى 
اةق مي كلاب خدمة الطلبة الباحقيي، األاالذة، الذيي ينلموي إلى خذ  الكلية، وخذا بلزويدخ  بالوق

ودورياااال، إلاااى غيااار ذلاااك ماااي الم لوماااال اللاااف يحلاجونهاااا خاااالل مااااارخ  الدراااااف لاااف إعاااداد 
بحوقه  ومذكراله ، مي أجل خدمة أخداف وأغرا  الكلياة. نشاأة خاذ  األخيارة بم لضاى المرااو  



 

 

أول      23ه الموالاااااق لااااااا  1424الماااااؤر  لاااااف جماااااادا القانياااااة عاااااا   279/ 31اللنجياااااذي رصااااا  
على أي للشكل الكلية مي عدة أصاا  ولحلوي على مكلباة منظماة  34وبم لضى المادة ، 2003

لف شكل مدالح ولروع. كما لحلوي على قالط أصاا  رةياية وخف صا  ال لو  اتصلدادية، صا  
ال لااو  اللجاريااة، وأخياارا صااا  علااو  اللااايير، إذ لحلااوي علااى رداايد وقاااة ف جااد خااا  مااي كلااب، 

 لف لايير أرددلها الوقاة ية. PMB ية، بحيط للبنى خذ  المكلبة برمجية دوريال، رااةل جام
 الهيكل التنظيم للمكتبة:: 1-4

  

ق. القـــــــــــــــراءة   بنك اإلعارة
 واالنترنت

ق. الدوريات  
 والمراجع

ق. المطالعة  
 الداخلية

  
 

مصـــــلحة تســـــيير 
 الرصيد الوثائقي

مصــــــــــــــلحة البحــــــــــــــث  
 البيبليوغرافي

 مصلحة التوجيه  

                                         
 

 اإلعالم اآللي  الفهرسة   التصنيف  التزويد

 محافظة المكتبة

 

 األمانة العامة 

 

 أقسام الخدمات  المصالح الفنية والتقنية



 

 

مكتبـة كليـة العلـوم االقتصـادية والعلـوم التجاريـة وعلـوم التسـيير لجامعـة  مصالح: 1-5
 د." الطاهر موالي" سعيدة. 

ل ناى خاذ  المدالحة علاى اصلاراح ولنجياذ أنجااح مصـلحة تسـيير الرصـيد الوثـائقي: : 1-5-1
الااابل لم الجااة ولااايير الرداايد الوقاااة ف، ولااق م ااايير الودااف البيبليااوغرالف المل ااارف عليااه 
عالميا، وكذا لدنيجه اعلماد على نظاا  لدانيف عاالمف، يمكاي ماي ااالرجاع الم لوماال بشاكل 

 ل ال، ليض ها لف ملناول المالجيديي ل لادة منها.
لاهر خذ  المدلحة على الرلع مي ماالوا البحاط  مصلحة البحث البيبليوغرافي:: 1-5-2

ه  ال لمية، مي خاالل اللحايي الماالمر البيبليوغرالف لدا المالجيديي ومااعدله  لف انجاز بحوق
عاااداد الجهاااارس والكشاااالال، وكاااذا ال مااال علاااى لكاااويي  ل اااواة  اتشااالراك لاااف الااادوريال ال لمياااة، وا 

  المالجيديي على كيجية البحط عي الم لومال لف المدادر والمراجع الملولرة.
  المكلبااة، لاااهر خااذ  المداالحة لااف لوجيااه المااالجيديي تااالخدامصــلحة التوجيــه: : 1-5-3

وماارال له  لااف عمليااة البحااط عااي المراجااع ولضااا ها لحاال لداارله ، ولااا ى أيضااا للااولير كااال 
الظروف المالةمة له  للمطال ة والبحط، كما للكجل كذلك بلاجيل كل الوقاةق الم ارة ماع لاولير 

 اإلحداةيال والم لومال عي الديد الوقاة ف الملداول مي طرف ال راء.
لية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلـوم التسـيير لجامعـة د." مكتبة كأقسام : 1-6

 الطاهر موالي" سعيدة.
ل د عملية اللزويد مي أخ  الخدمال داخل المكلبة، حيط خذ  ال ملية قسم التزويد: : 1-6-1

 للوتخااا ماااؤولة المكلبااة مااع األخااذ ب اايي اتعلبااار م لرحااال الطلبااة واألاااالذة، ولاال  خااذ  ال مليااة
 عي طريق الشراء، اإلخداء، اللبادل ما بيي المكلبال.  

بلاداء ماي بداياة األاابوع وخاذا علاى الاااعة احياط يجالح بناك اإلعاارة قسم اإلعـارة: : 1-6-2
إلااااى غايااااة  30 13، ولااااف الجلاااارة المااااااةية علااااى الااااااعة 00 12دااااباحا إلااااى غايااااة  00 08
اااال بال الطلبااة باااالظهار بطاصااة المكلبااة عااي ، وخكااذا إلااى غايااة نهايااة األااابوع، وياال  00 16

 الدخول إلى بنك اإلعارة.



 

 

ــدوريات:: 1-6-3 يوجااد بهااذا ال ااا  عاادد كبياار مااي الاادوريال الدااادرة مااي الجام ااة  قســم ال
 وخارجها، وخف بالغليي ال ربية والجرناية. 

 لوجااااد خااااذ  ال اعااااة لااااف الطااااابق القااااانف للمكلبااااة مااااي صاااارب صاعااااة قســــم االنترنــــت:: 1-6-4
المطال ة، وخف مخددة للطلبة انوال اللخرج واألاالذة، وخف مهيأة للطال ة الرصمية على ماي 
خااالل البحااط المباشاار الدوليااة، إذ يااالطيع الباحااط مااي خاللهااا الاادخول إلااى المواصااع لالااالجادة 

 واالرجاع الم لومال.
مكيجاة، ولحلاوي لوجد خاذ  ال اعاة لاف الطاابق القاانف للمكلباة وخاف  قاعة المطالعة:: 1-6-5

م  د، يوجد بها الحوااايب المخدداة للبحاط اآللاف ماي خاالل برمجياة  160طاولة و 40على 
PMB. 

 وظائف المكتبة -2
خف الوظااةف اللاف ل او  بهاا المكلباة والخادمال اللاف ل ادمها لروادخاا عاي طرياق مخللاف 
وااةل البحط الملاحة لديها مقل الجهاارس اآللياة والجهاارس الورصياة، وخاذا ماي أجال حاجاة لاايير 

 ولنظي  الموارد المادية والمالية والبشرية لها. 
 .لولير وااةل بحط اليدوية واإللكلرونية 
 حماية الرديد الوقاة ف مي أنواع اللأقيرال. ال مل على 
  ال يااااا  بال مليااااال الجنيااااة وال لميااااة المخللجااااة لم الجااااة الرداااايد الوقاااااة ف كاتصلناااااء والجهراااااة

 واللزويد.
 .المشاركة لف إقراء الرديد الوقاة ف لللأقير لف ايااة اتصلناء 
 .عارة داخلية وخدمال مرج ية  إعارة خارجية طيلة األابوع وا 
 عي  بال واة  البيبليوغرالية الجديدة.لد 
 .ديانة المجموعال وضبطها وحجظها 
 .لوايع داةرة الم رلة للهيةال اللدرياية والطالب، وذلك بلولير المراجع والمواد المكلبية 
 .لااخ  المكلبة مااخمة ل الة لف بناء الطالب الدحيح والنشيط 

 



 

 

 أهداف المكتبة -3
 المالجيد والمكلبفدال وطيدة بيي خلق عالصة ال. 
 لخ.ال كما وكيجا مي كلب ودوريال... اإقراء ولحديط المجموع 
 .لبنف منهجية صاةمة على م ايير دولية مطب ة لف مجال عل  المكلبال والم لومال 
  ال يا  بمخللف الخدمال المكلبية والبيبليوغرالية اللوقي ية واإللكلرونية، مي أجل لياير انلجااع

 م لومال المخللجة. الطلبة بمدادر ال
  لهيةاااة الجااارص وخلاااق كااال الواااااةل الجنياااة األدبياااة والمادياااة للاااولير البيةاااة الالزماااة، ماااي أجااال

 لاهيل مماراة نشاط أعضاء الهيةة اللدرياية والباحقيي.
 الرصيد الوثائقي بالمكتبة.  -4
 الرصيد الوثائقي للمكتبة بالغة العربية  :4-1

 التخصص عدد العناوين                  عدد النسخ
 اإلدارة ال امة 36 147
 ال مل اصلداديال 16 64

 إحداء 198 795
 المنظمال 90 363
 اإلعال  21 84

 المكالب إدارة 34 139
 الدولية و ال المية اللجارة 40 163
 الدولف اتصلداد 74 296
 الجزةف اتصلداد 61 245
 الكلف اتصلداد 72 290
 و اياحة لنمية 175 700

 األعمال الدناعية إدارة 748 2992
 عا  اصلداد 644 2576



 

 

 عامة إدارة 843 3373
 رياضيالال 104 418

 المالية 292 1171
 محاابة 458 1834
 اللاويق 427 1708
 اللجارة 175 700

 المال اصلداديال 390 1561
 عامة ق الة 100 400

 المجموع 4908 20019
 يمثل الرصيد الوثائقي للمكتبة بالغة العربية (:01الجدول رقم ) 
 الرصيد الوثائقي للمكتبة بالغة الفرنسية :4-2

Spécialité Nombre Des titres Nombre Des ouvrages 

Gestion 128 515 

Mathématique 86 345 

Informatique 13 56 

Administration 80 325 

Statistique 82 334 

Economie 401 1614 

Comptabilité 243 975 

Marketing 180 724 

Totale 1213 4888 

 .بالغة الفرنسية (: يمثل الرصيد الوثائقي للمكتبة02الجدول رقم ) 
 



 

 

 الدوريات: 4-5

 نوع الدوريات عدد العناوين                      عدد النسخ  
 الرااةل الجام ية 478 956
 الم اج  20 155

 المجموع 498 1111
 (: يمثل عدد الدوريات بالمكتبة.03الجدول رقم )    

 
 (: يوضح عدد المستفيدين المسجلين بالمكتبة.01الشكل رقم ) 
 النظام اآللي المطبق في المكتبة. -5

نهدف لف خذا الجدل إلى الل ريف بالنظا  اآللاف الملباع بمكلباة كلياة ال لاو  اتصلداادية  
. اللاايير لجام اة د." الطااخر ماوتي" اا يدة، باعلباار  نظاا   لاف ملطاوروال لو  اللجارياة وعلاو  

 يااعد على لايير ولنظي  المكلبة.
 .PMB التعريف ببرمجية: 5-1
 تسميته:: 5-1-1

       POUR MA BIBIOTHEQUE     مي أجل مكلبلف  PMBي دد بكلمة  
 PMBتعريف ببرمجية : 5-1-2

ولمقاال نظااا   لااف ملكاماال للااايير المكلبااال ومراكااز خااف برمجيااة حاارة مجلوحااة المداادر،  
الم لومال، ل مل لاف بيةاة لشاابكية ماي خاالل شابكة اتنلرنال، كماا لضا  ب ا  الل نياال. لكاف 
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لاحلهاا ول ااا  لااهل إيداال واااالرجاع الوقااةق، وكااذا لناايق ولااايير الم لوماال، مااي أجال بقهااا وا 
 للم ايير الدولية الموحدة.

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  بمكتبة PMBبرمجية بدايات تطبيق : 5-1-3
 علوم التسيير لجامعة د." الطاهر موالي" سعيدة.الو 

إي لوجاااه مكلباااة كلياااة ال لاااو  اتصلداااادية وال لاااو  اللجارياااة وعلاااو  اللاااايير لجام اااة د."  
طااارف مااادير الطااااخر ماااوتي" اااا يدة. نحاااو لبناااف خاااذ  البرمجياااة، جااااء بنااااءا علاااى ل ليماااة ماااي 

 .2014الجام ة، حيط كاي االخدا  خذ  البرمجية لف شهر ماي 
 نتائج الدراسة الميدانية: -6
 البيانات العامة عن المبحوثين: 6-1
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: 6-1-1

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %43،68 45 ذكور
 %56،32 58 إناث

 %100 103 المجموع
 العينة حسب الجنس أفراد توزيع يمثل(: 02الجدول )

ماااالجيد أي  45ماااي خاااالل البياناااال الملحدااال عليهاااا، والمدرجاااة لاااف الجااادول يلبااايي أي 
 %56،32مالجيدة مي المكلبة أي بنابة  58مي ألراد ال ينة خ  ذكور، بينما  %43،68بنابة 

النااوي لاف المجلماع لف ذلك إلاى ارلجااع ناابة ال ندار والابب راجع ، خ  إناط مي ألراد ال ينة
  و حضاور مالحظايي ي مي خالل النزول إلى الميداي وكنليجة وجاود اخلماايبدجة عامة كما لب
 بة.ارلياد خذ  الجةة للمكللدا الطالبال و 



 

 

 

 .توزيع العينة حسب الجنس (: يمثل02الشكل رقم )  
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الجامعي.    : 6-1-2

 النسبة المئوية التكرار  المستوى الجامعي 
  %23،30  24 الانة األولى لاانس
 %20،39  21 الانة القانية لاانس

 33%  34 الانة القالقة لاانس
 %5،82 06 الانة األولى ماالر
 %14،56 15 الانة القانية ماالر 

    %2،91 03 درااال عليا
 %100 103 المجموع 

 توزيع أفراد العينة حسب مستوى الجامعي. يمثل(:03الجدول رقم )
 الاانة خا  طلباة الجدول أعال  أي أغلاب ألاراد ال يناة الاذيي يرلادوي علاى المكلباة  ي كس

، والابب راجع ربما إلصباله  على لحضير ماذكرال اللخارج، قا  لليهاا 33%القالقة لاانس بنابة 
طلباة الاانة القانياة اللاف  ب اد ذلاك، الملمقلة لف طلبة الاانة األولاى لااانس، قا  %23،30نابة 

لااااى ال اااادد الكبياااار مااااي الطلبااااة مااااي خااااذا المااااالوا وحلااااى ويرجااااع إ، %20،39ل اااادر نااااابلها بااااا 
، مي طلبة الانة القانية مااالر، أكقار %14،56ب وة لف المكلبة، لف حيي نجد نابة  الماجليي

كلااف بهااا طالااب خااذا مااي ال ينااة اللااف اااوف نوردخااا ليمااا ب ااد، وخااذا راجااع إلااى األعمااال اللااف ي

43،68%56،32%
ذكور

إناث



 

 

المااالوا باعلبااار  باحااط عااي الم لومااة مااي الدرجااة القانيااة وإلصبالااه أيضااا علااى لحضااير مااذكرال 
والاابب خناا راجاع  %5،82اللخرج، أما الانة األولى ماالر اللف كانل نابلها صليلاة والم ادرة باا 

 لبااة الدرااااال ال لياااعنااد ل ااايمنا لالااالبياي لاا  يكااوي دورخاا  لااف اااالخدا  المكلبااة، وأخياارا نجااد ط
لااى ال اادد ال لياال مااي ال ينااال اللااف ااابق ذكرخااا، وذلااك راجااع إ ،%2،91بااا  اللااف لمقاال اصاال نااابة

  .الماجلة لف المكلبة لهذ  الجةة

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص.: 6-1-3
 توزيع أفراد العينة حسب التخصص. يمثل(: 04الجدول ) 

علااو  ل لخددااال المااالجيديي أياي نجااد أكباار ناابة للخدااص 03يوضاح الجاادول رصا  ،
الملمقلاااة لاااف علاااو  مالياااة، قااا  ناااابة  %20.39، للااايه  ناااابة  %23.30 لجارياااة والم ااادرة باااا 

اللااف لخااص علااو  لااايير، قاا  يلب هااا ب ااد ذلااك لخدااص علااو  اصلدااادية اللااف ل اادر  17.47%
، وكاال خااذ  اللخددااال اللااف ااابق ذكرخااا، ملمقلااة لااف الااانة األولااى إلااى %15.53نااابلها بااا 

ماااي عيناااة الدراااااة، أماااا بالناااابة  %76.70لااااانس اللاااف كانااال ناااابلها باااا غاياااة الاااانة القالقاااة 
لللخداااص الااادكلورا  ومااااالر ل اااد نجاااد لخداااص إدارة اإلنلااااج وال ملياااال اللاااف ل ااادر ناااابله باااا 

، %8.74إدارة بنااوك الم اادر بااا ، قاا  يليهااا لخدااص  خاار كاناال نااابله صليلااة أت وخااو 14.56%
          اللف للردد على المكلبة، م ظمها طلبة لاانس. والمالحظ أي أغلبية ال ينة المدرواة 
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 توزيع أفراد العينة حسب التخصص. يوضح(:04الشكل ) 
 المحور األول: دور البرمجيات الوثائقية في ظل الخدمات اآللية.: 6-2
 مدى تردد المستفيدين على المكتبة.: 6-2-1

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
  %9،70  10 داةما
  %66،99   69 أحيانا
  %23،30 24 نادرا 

 %100 103 المجموع

 مدى تردد المستفيدين على المكتبة. يمثل(:05الجدول رقم )
لل اااب المكلباااة دورا مهماااا لاااف ق الاااة الجااارد، وي لبااار اللاااردد علاااى المكلباااة وااااال مالها ماااي 

إذا كاااي ألااراد ال ينااة يااال ملوي دااجال المجلمااع ال ااارئ والملحضاار، لااذلك حاولنااا الل اارف عمااا 
مااي ألااراد ال ينااة  %66،99ل أي مااا ي ااادل نااابة 03المكلبااة بشااكل عااا . يوضااح الجاادول رصاا  ،

للردد على المكلبة أحيانا وخذا، مي أجل لحضير البحوط الموجهة إليه ، واعلمادخ  أيضاا علاى 
المكلبااة، وذلاك إلصباااله  بداجة داةمااة علاى  %9،70اتنلرنال كمرجاع رةياااف. بينماا للااردد ناابة 

للاردد  %23،30على إعداد مذكرال اللخرج وحاجاله  إلى المراجع، بينما لب اى ماا ي اادل ناابة 
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أو ربمااا لغياااب الااوعف الم لومااالف لاادا المكلبااة بدااجة نااادرة، وخااذا راجااع تنشااغاتله  اليوميااة، 
 .الطلبة وعد  إدراكه  ألخمية المكلبة كمددر أاااف للم لومال

    

 
 مدى تردد المستفيدين على المكتبة. يوضح (:05الشكل رقم )

 أغراض تردد المستفيدين على المكتبة.: 6-2-3

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
الحدول على مراجع 
 لدع  المناخج الدرااية 

19 18،44% 

 %38،83 40 لحضير البحوط 
 %34،95 36 لحضير مذكرال اللخرج

 %5،82 06 المطال ة اال ارة الكلب و
 %1،94 02 أغرا  أخرا

 %100 103 المجموع 
 (: يوضح أغراض تردد المستفيدين على المكتبة.06الجدول رقم )

مي خالل ما تحظنا  لف اؤالنا حول أغرا  لردد المالجيديي علاى المكلباة، كااي الغار  
ألي الطالاب الجاام ف  %38،83األول والرةياف خو لحضير البحوط، واللف بلغل أعلى نابة با 

مجبر عليه خادة لف الجام ة بل دي  البحاوط، لهاذا وجادنا ناابة كبيارة للاردد علاى المكلباة، لليهاا 
وخذا كوي المكلبة للاردد عليهاا لةاة ماي البااحقيي،  %34،95نابة لحضير مذكرال اللخرج بنابة 

لخاص الباااحقيي الم بلاايي علااى لحضاير مااذكرال اللخاارج، قاا  يليهاا غاار   خاار أت وخااو الحدااول 

9،70%

66،99%

23،30%
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، قاا  يلب هااا عاار  إعااارة الكلااب والمطال ااة الااذي %18،44علااى المراجااع لاادع  المناااخج بنااابة 
ةماة للمكلباة ماي الهادوء ولنظاي ، وكماا أناه ، وذلاك للاولير الظاروف المال%5،82للمقال ناابله بااااااا 

لج ال الماالجيديي يلارددوي علاى المكلباة  %1،94خناك أغرا  أخرا كانل نابلها صليلاة جادا باا 
   منها المراج ة لالملحانال، وأيضا كلابة ولحضير البحوط الموجهة إليه .   

 
 أغراض تردد المستفيدين على المكتبة. يوضح(: 06الشكل رقم )

 أنواع طرق البحث التي يستعملها المستفيد للحصول على الوثائق.: 6-2-4

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
 %23،30 24 الجهرس الورصف 
 %58،25 60 الجهرس اآللف 

 %10،67 11 االشارة المكلبف 
 %7،76 08 طرق أخرا 

 %100 103 المجموع 

البحث التي يستعملها المستفيد للحصول على أنواع طرق يمثل (: 07الجدول رقم ) 
 الوثائق.

ماااي الماااالجيديي ياااالخدموي  %58،25ل اااد وجااادنا ماااي خاااالل ااااؤالنا خاااذا أي ماااا ي اااادل 
الجهرس اآللف لف بحقه  عي المراجع، وخذا راجع لاف األاااس إلاى لميياز النظاا  اآللاف بالاارعة 

جد نجاه غيار م ياد عناد ااال ماله، وخاذا والدصة ول دد مداخل البحط ليه، كما نجد أي المالجيد ي
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يجضااالوي الجهااارس الاااورصف  %23،30ماااا ياااولر  الجهااارس اآللاااف، لاااف حااايي نجاااد ماااا ي اااادل ناااابة 
للحدااول علاااى الوقاااةق، وخاااذا راجااع ل اااد  الاالمكي ماااي اااالخدا  الجهااارس اآللااف، قااا  يليهااا ناااابة 

ردايد الموجاود داخال يجضلوي االشارة المكلبف، كاوي أي المكلباف لدياه دراياة علاى ال 10،67%
زمالء الاامنهااا  %7،76المكلبااة، وخناااك طاارق أخاارا يجضاالها المااالجيدوي اللااف للمقاال نااابلها بااا 

 يه  خبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة.          دالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيي لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
أنـواع طــرق البحــث التــي يسـتعملها المســتفيد للحصــول علــى  يوضــح(: 07الشـكل رقــم )

 الوثائق.
 المطبقة في المكتبة.قدرة المستفيد في التعامل مع البرمجية : 6-2-5

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
 %83،50 86 ن   
 %16،50 17 ت

 %100 103 المجموع
 قدرة المستفيد في التعامل مع البرمجية المطبقة في المكتبة. يمثل(: 08الجدول رقم )

لاديه   %60،20مي خالل الجدول نالحظ أي األغلبية الااح ة مي األلراد ال ينة بناابة 
ال درة على الل امل مع البرمجية، وخاذا راجاع لباااطة النظاا  والواجهاة الااهلة والواضاحة، والاذي 

 مي الجةة ليس  %39،80يالطيع أي مالخد  الل امل م ه باهولة، لف حيي نجد نابة أصل 
 ليه.لديه  ال درة على الل امل مع النظا ، وخذا راجع إلى عد  االخدامه واإلطالع ع
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المطبقــة فــي  الوثائقيــة المســتفيد فــي التعامــل مــع البرمجيــة يوضــح(: 08الشــكل رقــم )
 المكتبة.

حاجة المستفيد إلـى تكـوين يؤهلـه السـتخدام البرمجيـة الوثائقيـة المطبقـة فـي : 6-2-6
 المكتبة.

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
  %24،28  25 ن   
  %75،72  78 ت

 %100 103 المجموع
حاجة المستفيد إلى تكوين يؤهله السـتخدام البرمجيـة الوثائقيـة  يمثل(: 09الجدول رقم )

 المطبقة في المكتبة.
مااي المااالجيديي لاايس  %75،72مااي خااالل مااا تحظنااا  لااف الجاادول أي مااا ي اماال نااابة 

بحاجااة إلااى لكااويي يااؤخله  تااالخدا  البرمجيااة، وخااذا بااابب ل ااامله  مااع النظااا  بكقاارة، لااف حاايي 
لحلاج إلى لكاويي أو لادريب علاى ااالخدا  خاذا النظاا ، خاداة المااجليي  %24،28نجد نابة 

  دورال الجااادد بمكلباااة الكلياااة، حياااط لااا  ياااابق الل امااال ماااع خاااذا النظاااا ، ومناااه لالباااد ماااي لنظاااي
 لكوينية حول كيجية االخدا  خذ  البرمجية.
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حاجة المستفيد إلى تكوين يؤهله الستخدام البرمجية الوثائقيـة  يوضح(: 09الشكل رقم )
 المطبقة في المكتبة.

مــدى اســتفادة المســتفيد مــن دورات تكوينيــة حــول كيفيــة اســتخدام البرمجيــة : 6-2-7
 الوثائقية للمكتبة.

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
    %00  00 ن   
    %100   103 ت

 %100 103 المجموع
 مـــدى اســـتفادة المســـتفيد مـــن دورات تكوينيـــة حـــول كيفيـــة يمثـــل(: 10الجـــدول رقـــم )

 استخدام البرمجية الوثائقية المطبقة في المكتبة.
ألااراد ال ينااة  مااي خااالل النلاااةج الملحداال عليهااا لااف الجاادول أعااال  يلضااح لنااا، أي كاال

المدروااااة لااا  يحدااالوا علاااى دورال لكوينياااة ليماااا يخاااص ااااالخدا  البرمجياااة المطب اااة، وخاااذا ماااا 
علااى الاارغ  مااي لولرخااا علااى نظااا  م لومااال حااديط لللبيااة احلياجااال  %100عباارل عنااه نااابة 

علاى  المالجيديي، إت أي مكلبة كلية ال لو  اتصلدادية ت لهل  بلنظي  لكاويي ولادريب ماالجيديها
       لخدا  البرمجية الملاحة بالمكلبة.كيجية اا
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مـــدى اســـتفادة المســـتفيد مـــن دورات تكوينيـــة حـــول كيفيـــة  يوضـــح(: 10الشـــكل رقـــم )

 استخدام البرمجية الوثائقية المطبقة في المكتبة.
 إجراءات اإلعارة اآللية.: 6-2-8

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
 %56،31 58 عادية 
 %18،44 19 م  دة 

 %25،24 26 للطلب وصل
 %100 103 المجموع 

 إجراءات اإلعارة اآللية. يمثل(: 11الجدول رقم )
نالحااظ مااي خااالل الجاادول الموضااح أعااال  أي أكقاار مااي ندااف المااالجيديي بمكلبااة كليااة   

عاديااة، أي إجااراءال اإلعااارة اآلليااة لاال  بطري ااة يااروي  %56،31ال لااو  اتصلدااادية، أي بنااابة 
 %25،24وذلااك راجااع لبااااطة واجهااة النظااا  ووضااوحها بالدرجااة األولااى، لااف حاايي نجااد نااابة 

للطلاااب وصااال، وخاااذا الاااابب راجاااع ل لاااة الحوااااايب مماااا يج لهااا  ينلظاااروي دورخااا  لل ياااا  ب ملياااة 
 %18،44البحااط، واتن طاااع الملكاارر لشاابكة اتنلرناال أيضااا، لااف حاايي نجااد مااا ي ااادل نااابة 

 اءال م  دة، ربما نجد خذ  النابة ل  للدرب أاااا على النظا . يروي خذ  اإلجر 
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 إجراءات اإلعارة اآللية. (: يوضح11الشكل رقم )
 االحتياجات التي تلبيها شبكة االنترنت للمستفيد.: 6-2-9

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
     %76،70  79 ن   

     %23،30    24 ت 

 %100 103 المجموع
 االحتياجات التي تلبيها شبكة االنترنت للمستفيد. يمثل(: 12الجدول رقم )

ل د  شابكة اتنلرنال للماالجيد لرداة اتلداال بمداادر الم لوماال المخللجاة، لاف جمياع 
مجاتل الم رلة البشرية لف كل أنحاء ال ال ، ومكلبة كلية ال لو  اتصلداادية ماي بايي المكلباال 

مااالجيديها، ألنهااا لااالطيع مااي خاللهااا الل ريااف بخاادمالها وكااذا الل ريااف اللااف لااولر خااذ  خدمااة ل
ماااي عيناااة  %76،70بردااايدخا الوقااااة ف، وحااااب النلااااةج اللاااف يوضاااحها الجااادول نالحاااظ أي 

الدرااااة راضااوي عااي شاابكة اتنلرناال الملاحااة بمكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية، ألنهااا لااولر خااذ  
ماي ألاراد ال يناة اللاف  24مخللجة الملاحة بها، إت أي وجادنا الخدمة احلياجاله  مي الم لومال ال

غير راضوي بهذ  الخدمة الملاحاة بالمكلباة، وخاذا راجاع لاف ذلاك إلاى  %23،30لمقل نابله  با 
الة ل اد  لاولير المكلباة صلة الحواايب المخددة لهذا الغر ، واتن طاع الملكارر للشابكة، إضا

 ل.WIFIخدمة ،
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 يمثل االحتياجات التي تلبيها شبكة االنترنت للمستفيد.(: 12الشكل رقم ) 
  االحتياجات التي تلبيها خدمة االنترنت بكثرة للمستفيد.: 6-2-10

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
الجهرس اآللف الملاح على 

 الخط
66             64،08%   

   %31،06  32 الل لي  عي ب د  
  %4،86  05 احلياجال أخرا  

 %100 103 المجموع 

 (: يوضح االحتياجات التي تلبيها خدمة االنترنت بكثرة للمستفيد.13الجدول رقم )
ل نالحاظ أي أكقار اتحلياجاال والخادمال، 12مي خالل النااب الموضاحة لاف الجادول ،

عبارل اللف لولرخا خدماة اتنلرنال الملاحاة بالمكلباة، الجهارس اآللاف الملااح علاى الخاط وخاذا ماا 
ألناااه ي اااد الواااايلة الوحيااادة اللاااف لاااااعد الماااالجيد للوداااول إلاااى الردااايد  %64،08عناااه ناااابة 

الوقاة ف اللف لملكه المكلبة بارعة وبأصل وصل ممكي، ولف أي مكاي دوي الاذخاب إلاى المكلباة. 
باعلباار خاذ  الخدماة منداة ماي  %31،06ق  يليها خدمة الل لي  عي ب د اللاف عبارل ناابله باا 

لمقلال كلهاا لاف الحاجاة  %4،86ل الل لي ، وأخيرا احلياجال أخرا كانل نابلها صليلاة باا مندا
إلى لحميل البرامج، وربما خذا راجع إلى ض ف شبكة اتنلرنل، ألي عملية اللحميل لحلااج إلاى 

 لدلق كبير للشبكة.    
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 االحتياجات التي تلبيها خدمة االنترنت بكثرة للمستفيدين.  (: يمثل13الشكل رقم )

 إعالم المكتبة بمختلف المقتنيات الجديدة للمستفيد.: 6-2-11

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
  %84،46  87 ن   
      %15،54    16 ت 

 %100 103 المجموع
 المقتنيات الجديدة للمستفيد.(: يوضح إعالم المكتبة بمختلف 14الجدول رقم )

مااااي خااااالل الجاااادول الموضااااح أعااااال ، نالحااااظ أي األغلبيااااة الااااااح ة مااااي ال ينااااة بنااااابة 
ي روي بأي المكلبة ل و  بلعالمه  بمخللف الم لنيال الجديادة اللاف ل لنيهاا. وخاذا ماي  84،46%

اةح للجاال خااالل عاادة طاارق اللااف للمقاال لااف عاار  لااواةح اإلعالنااال بماادخل المكلبااة، وخااذ  اللااو 
اتنلبا  لكل زاةر المكلبة، وخذا للمكيي المالجيد مي اتطالع عليهاا. لاف حايي نجاد ماا لب اى ماي 

ل ر ب د  صيا  المكلبة بلعالمه  بمخللف الم لنيال  %15،53عينة الدرااة اللف لمقل نابله  با 
ا المكلباة، أو عاد  الجديدة، وخذا راجع ربما ل د  انلباخه  لمخللف وااةل اإلعال  اللف لاالخدمه

لااارددخ  علاااى المكلباااة بكقااارة، أو ربماااا يجضااالوي واااااةل إعاااال  أخااارا للل ااارف علاااى الم لنياااال 
 الجديدة.     
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 (: يمثل إعالم المكتبة بمختلف المقتنيات الجديدة للمستفيد.14الشكل رقم )

ــا المكتبــة بعــرض المقتنيــات الجديــدة : 6-2-12 أنــواع الطــرق التــي تقــوم مــن خالله
 للمستفيد.

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
  %26،21  27 م ار    

 %69،90  72 لواةح اإلعالنال 
    %3،88  04 عي طريق البريد اإللكلرونف  

  %00 00 طرق أخرا 
 %100 103 المجموع 

(: يوضح أنواع الطرق التي تقوم من خاللها المكتبة بعرض المقتنيـات 15الجدول رقم )
 الجديدة للمستفيد.

مي خالل النلاةج الواردة لف الجدول أعال ، يلبيي لنا أي أغلبية ألراد ال ينة يال  إعالمها  
. وذلاك %69،90بمخللف الم لنيال الجديدة، عي طريق لاواةح اإلعالناال اللاف لمقال ناابلها باا 

مخللااااف راجاااع إلاااى شاشاااة اإلعالنااااال اللاااف لوجاااد بماااادخل المكلباااة، اللاااف ل اااار  ماااي خاللهاااا 
الم لنيااال الجدياادة، وكااذا الباارامج النشاااطال علااى ماادار الااانة، قاا  لليهااا طري ااة أخاارا أت وخااف 

، وخاااذا ماااي خاااالل لنظاااي  ب ااا  الم اااار  خديداااا لهاااذا %26،21واااايلة الم اااار  بناااابة 
الغاار ، ووضااع مخللااف الم لنيااال الجدياادة بخاازاةي عاار  دوارة عنااد ماادخل المكلبااة، مااي أجاال 

يد، ق  لليها طري ة أخرا وخف عي طرياق البرياد اإللكلروناف اللاف كانال ناابلها لجل انلبا  المالج
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، وخذا راجاع باأي المكلباة لمانح خاذ  الواايلة لألااالذة ول اط، ولاف األخيار طارق %3،88صليلة با 
، وخاذا الاابب راجاع ربماا أي الماالجيد وجاد خاذ  الواااةل %00أخرا اللاف كانال ناابله من دماة 

 .            كالية بالنابة إليه

أنـواع الطـرق التـي تقـوم مـن خاللهـا المكتبـة بعـرض المقتنيـات  يمثـل(: 15الشكل رقم )
 الجديدة للمستفيد. 

ـــــاني: : 6-3 لاااااف لحاااااايي خااااادمال م لومالياااااة ل الاااااة  PMBماااااااخمة برمجياااااة المحـــــور الث
 للمالجيديي.

 التي هي مطبقة في المكتبة. PMBالدراية )تسمية( بوجود برمجية : 6-3-1

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
  %14،56  15 ن   
       %85،44     88 ت 

 %100 103 المجموع
التـي هـي مطبقـة فـي  PMB(: يوضـح العلـم )تسـمية( بوجـود برمجيـة 16الجدول رقـم )

 المكتبة. 
نالحظ مي خالل الجدول أي األغلبياة الاااح ة ماي ال يناة لايس لاديه  دراياة بوجاود نظاا  

PMB  د اياااة اإلشاهار لجاا  ، والابب راجاع إلاى المكلباة ألنهاا ت ل لما%85،44وذلك بنابة
وعاااد  لنظاااي  دورال  كماااا أي الطلباااة لااايس لاااديه  حاااب اإلطاااالع علاااى الماااالحدقال، خاااذا النظاااا 

أمااا الااذيي أجااابوا باان   بنااابة  لااوي علااى البرمجيااة دوي م رللهااا. ي ملكوينيااة للمااالجيديي، ألنهاا  
، لالاااابب خناااا راجاااع إلاااى ارلياااادخ  علاااى المكلباااة ومحاولاااة الم رلاااة ماااي خاااالل طااارح 14،56%

 األاةلة على المكلبييي عي كل األمور الجديدة اللف لدخل المكلبة.

26.21%

69.90%

3.88%

00%

معارض 

لوائح اإلعالنات

البريد اإللكتروني

طرق اخرى



 

 

التــي هــي مطبقــة فــي  PMBالعلــم )تســمية( بوجــود برمجيــة  يوضــح(: 16)الشــكل رقــم 
 المكتبة. 

 .PMBرأي المستفيد في واجهة برمجية : 6-3-2

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
  %88،35  91 واجهة بايطة 
       %11،65      12 واجهة م  دة

 %100 103 المجموع
 .PMBرأي المستفيد في واجهة برمجية  يمثل(: 17الجدول رقم )

مااي خااالل الجاادول الموضااح أعااال  نالحااظ أي م ظاا  ألااراد ال ينااة اللااف ل اادر نااابله  بااا 
م  دة، وخذا راجع إلاى ااهولة وياار الواجهاة  ر، أي البرمجية ذال واجهة بايطة وغي88،35%

لهااا  يرونهاااا بأنهاااا م  ااادة إلاااى أي ماااالوا ااااالخدا   %11،65ووضااوحها، لاااف حااايي نجاااد ناااابة 
 االحااوب لهذ  الجةة ربما لكوي ض يجة ما حال  عاد  ااال ماله  للبرمجياة، أو عاد  الل امال م ها

 بكقرة. 

 . PMBرأي المستفيد في واجهة برمجية  يوضح(: 17الشكل رقم )  
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 .PMBالعمل الجيد على استخدام برمجية : 6-3-3

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
   %86،41  89 ن   
    %13،59  14 ت 

 %100 103 المجموع
 .PMBالعمل الجيد على استخدام برمجية  يمثل(: 18الجدول رقم )

 %86،41ماااي خاااالل النلااااةج الملحدااال عليهاااا، يلضاااح أي أغلبياااة ألاااراد ال يناااة بناااابة 
يجيدوي ال مل علاى ااالخدا  النظاا ، وخاذا راجاع إلاى ال ادرة اللاف يملكونهاا تاالخدا  الحاااوب، 
مااع ب اا  اتالجاااارال اللااف يطرحونهااا علااى المكلبياايي، إضااالة إلااى اللوجيهااال الم دمااة إلاايه ، 

اتاالخدا . أماا ب يال ال يناة صاد أجاابوا باا ،تل  دمي أجل إزالة ب ا  الغماو  اللاف لاواجهه  عنا
، والااابب راجااع إلااى المااالجيد الااذي ت يجيااد اااالخدا  الحااااوب، إضااالة %13،59وذلااك بنااابة 

إلى ذلك ت يحاول اتالجاار عي الشفء الذي يجهله حول اتالخدا ، وكما ربما ت ي مل علاى 
 خذ  البرمجية أدال.

 . PMBالعمل الجيد على استخدام برمجية  يوضح(: 18الشكل رقم )
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مــن أجــل   PMBالمســاعدات التــي يتلقاهــا المســتفيد عنــد اســتخدام برمجيــة: 6-3-4
 الوصول إلى الرصيد الوثائقي.

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
     %25،24  26 ن   
      %74،76   77 ت 

 %100 103 المجموع
 PMBالمساعدات التي يتلقاها المستفيد عند استخدام برمجية يمثل(: 19الجدول رقم )

 من أجل الوصول إلى الرصيد الوثائقي. 
ل، أي أكقر مي ندف ناابة ال يناة 18نالحظ مي خالل النلاةج المبنية لف الجدول رص  ،

أجابوا با ،تل، بأنه  ت يلل وي مااعدال خالل االخدا  النظا  للوداول  %74،76اللف نابلها 
ى الرديد الوقاة ف، والابب لف خذا األمر الن ص الجادح لف المكلبييي، إضالة إلاى ذلاك عاد  إل

وجود المكلبييي لف الوصل الذي يحلاج إليه الماالجيد للماااعدة، أماا ال يناة اللاف أجابال باا ،ن ا ل 
 ، له  يلل وي مااعدال، وذلك مي خالل الزمالء الذيي يجيدوي االخدا %25،24واللف نابلها 

 خذ  البرمجية والذيي لديه  خبرة لف الل امل م ها.

المســـــاعدات التـــــي يتلقاهـــــا المســـــتفيد عنـــــد اســـــتخدام  يوضـــــح (:19الشـــــكل رقـــــم ) 
 من أجل الوصول إلى الرصيد الوثائقي.   PMBبرمجية
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 سرعة النظام في تقديم الخدمات.: 6-3-5

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
   %30،10 31 بطيةة 

  %52،43  54 ملواطة 
  %17،47 18 اري ة 

 %100 103 المجموع 
 سرعة النظام في تقديم الخدمات. يمثل( 20الجدول رقم )

يجاااب علاااى أي نظاااا  كااااي أي يلمياااز بالاااارعة والدصاااة لاااف ل ااادي  الم لوماااال المطلوباااة، 
 %52،43نابلها با وحاب الجدول الموضح أعال  يلبيي لنا أي أغلبية عينة الدرااة اللف لمقل 

ارعله ملواطة وم بولة نوعاا ماا خاذا ت يان ص ماي صيماة  ذال أنه  يروي أي النظا  الم مول به
، الذيي يروي أي ارعله لف ل دي  الخدمال بطيةة. وذلك بابب %30،10النظا ، ق  لليها نابة 

الخادمال، أنه  يرونه اريع لف ل ادي   %17،47ض ف شبكة اتنلرنل، ولف األخير نجد نابة 
وخااذا راجااع ربمااا عنااد اااالخدامه لكااوي شاابكة اتنلرناال اااري ة، خادااة عنااد اااال ماله لااف الجلاارة 

 الدباحية. وخذا يدل على رضاخ  عي النظا .

 
 سرعة النظام في تقديم الخدمات. يوضح(: 20الشكل رقم )

 
 
 

بطيئة

متوسطة
سريعة

0

20

40

60

بطيئة 
متوسطة

سريعة

30.10%

53.43%

17.47% بطيئة

متوسطة

سريعة



 

 

 لطلبات المستفيد من المعلومات. PMBمدى تلبية برمجية : 6-3-6

 النسبة المئوية التكرار  االحتياجات 
   %84،47  87 ن   
    %15،53  16 ت 

 %100 103 المجموع
طلبـات المسـتفيد أداة كافيـة لسـد  PMBبرمجية  فيما إذا كانت يمثل(: 21الجدول رقم )

 من المعلومات.
ماااي خاااالل النلااااةج الملحداااال عليهاااا ماااي خاااالل الجاااادول، يلبااايي لناااا أي أغلبياااة ال ينااااة 

اللااف لااالخدمها المكلبااة  PMB، يااروي أي برمجيااة %84،47اللااف ل اادر نااابله  بااا  المااالجوبيي
يرونهااا أيضااا أنهااا أداة بحااط كالياة، وذلااك راجااع إلااى ااارعة  اللباف طلباااله  مااي الم لومااال، وكما

الودااول إلااى الم لومااال باعلبارخااا األداة الوحياادة المخلدااة لااف خااذا المجااال، أمااا النااابة األصاال 
خاااذ  البرمجياااة ت للباااف طلبااااله  ماااي الم لوماااال، وخاااذا راجاااع ربماااا إلاااى  ، لياااروي أي15،53%

إت  PMBمي الم لوماال. وأي برمجياة   أنها صد للبف طلباله اةل أخرا يرونهااتعلماد على وا
 وايلة مكملة ول ط لاد طلبال المالجيد. 

أداة كافية لسد طلبـات المسـتفيد  PMBفيما إذا كانت برمجية  يوضح(: 21الشكل رقم )
 من المعلومات.
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 .PMBالمشاكل التي تعيق المستفيد في استخدام نظام : 6-3-7

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
   %9،7   10 مشاكل لغوية  
  %63،11   65 ن ص الكجاءة  

ضاااااااااااااا ف منهجيااااااااااااااة 
 البحط 

28  27،19%   

 %100 103 المجموع 
 .PMBالمشاكل التي تعيق المستفيد في استخدام نظام  يمثل(: 22الجدول رقم )

نالحظ مي خالل النلاةج الملحدل عليها مي طارف الجادول الموضاح أعاال ، أي م ظا  
والمشااكل  %63،11ألااراد ال ينااة يشاالكوي مااي ن ااص الكجاااءة واللكااويي، وخااذا مااا لوضااحه النااابة 

خنا يرجع للمكلبة اللف كاي عليها مي المجرو  ال يا  بدورال لدريبياة للماالجيديي لكاف يلمكناوي 
مي االخدا  النظا  على أحاي ما يرا ، ق  يليها مشكل  خر يلمقل لاف ضا ف منهجياة البحاط، 

االجيد، وخذا المشكل يرجع إلى الطالب، ألي خنااك طارق كيجياة البحاط الملنوعاة اللاف يجهلهاا الم
خااو مشااكل كبياار بالنااابة لهاا ، خادااة الااذيي ت يل نااوي  %9،7أمااا المشااكل اللغااوي اللااف نااابله 

اللغة اللف للولر عليها البرمجياة ماي غيار اللغاة ال ربياة، وربماا نجاد أي ب ا  األشاخاص لاديه  
 ع دة مي اللغال األجنبية أدال.

 .PMBستخدام نظام المشاكل التي تعيق المستفيد في ا يوضح(: 22الشكل رقم )
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المشاكل التي تواجه المستفيد عند اسـتعماله للفهـرس اآللـي أثنـاء بحثـه عـن : 6-3-8
 الوثائق.

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 
   % 75،73  78 ن ص الحواايب 

كقاااارة اااااال ماله مااااي 
 طرف الطلبة  

25  24،27%   

 %100 103 المجموع 
المشـاكل التـي تواجـه المسـتفيد عنـد اسـتعماله للفهـرس اآللـي  يمثـل(: 23الجدول رقـم )

 أثناء بحثه عن الوثائق.
مااي ألااراد ال ينااة يشاالكوي وي ااانوي مااي % 75،73نالحااظ مااي خااالل الجاادول أي نااابة 

 ، وخذا مي خالل ما تحظنا  نحاي أيضاا.الن ص المجرط لف الحواايب المخددة لهذا الغر 
يااروي كقاارة اااال ماله مااي طاارف الطلبااة، والااابب راجااع إلااى عااد   %24،27أمااا النااابة األخاارا 

 .ولخديص األوصال باأليا  لكل لخصلنظي  الوصل، 

المشاكل التي تواجـه المسـتفيد عنـد اسـتعماله للفهـرس اآللـي  (: يوضح23الشكل رقم ) 
 .أثناء بحثه عن الوثائق

 المكتبة الجامعية.في  PMB ما يقوله المستفيد في موضوع استخدام نظام: 6-3-9
ي ولااوي أغلبيااة ال ينااة أي اااالخدا  خااذا النظااا  لااف المكلبااة الجام يااة، ولاار الوصاال والجهااد 

صضاى علاى ااالخدا  الجهارس الل ليادي، وكماا إلى الم لومال، منه  مي صاال أناه الكبير للودول 
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أخاارا مااي  صاادمل خااذ  ال ينااة اللااف أجابلنااا علااى خااذا الاااؤال، اصلراحااال للمقاال لااف زيااادة خاادمال
طاارف خااذ  البرمجيااة ولطويرخااا، والزيااادة لااف نوعيااة وكيجيااة الحواااايب. والرلااع مااي لاادلق شاابكة 

 اتنلرنل.
 تحليل نتائج المقابلة. -7

  ما خو ال دد اإلجمالف ل مال مكلبة ال لو  اتصلدادية؟ -1س
تي" اا يدة ال دد اإلجمالف لموظجف مكلبة كلية ال لو  اتصلدادية لجام ة د. "الطاخر ماو  -1ج

 وظف مبينة مي خالل الجدول اللالف م 16خ   

 عدد العمال نوعية المنصب  
 01 ملحق بالمكلبال مي المالوا القانف
 01 ملحق بالمكلبال مي المالوا األول

 04 مااعد بالمكلبال الجام ية 
 03 عوي ل نف بالمكلبال الجام ية
  02 ل نف اامف لف اإلعال  اآللف

 02 عوي إدارة
 03 عوي حجظ البيانال

 16 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 (: يوضح العدد اإلجمالي لعمال المكتبة.24الجدول رقم )
لوزيع حاب نوعية المنادب اللف يشغلونها عمال المكلبة، إذ يلضح يوضح لنا الجدول  

لف مجال عل  المكلباال صليال جادا، وخاذا ماا أكدلاه لنا أي نابة ال مال مي أخل اتخلداص 
 الل الم ابلة اللف أجريل م ها.  أيضا ماؤولة المكلبة، مي خ

 بمكلبلك ؟ PMBملى ل  إدخال برمجية  -2س
 .15/05/2014بالمكلبة لف  PMBل  إدخال برمجية  -2ج



 

 

المطب ااة حاليااا خااف أول نظااا  اااالخدمله المكلبااة، أ  اااب ه اااالخدا   PMBخاال برمجيااة  -3س
 برمجية أخرا؟

اللف كاي  ، أت وخف برمجية الانجابPMBل د ابق االخدا  برمجية أخرا صبل برمجية  -3ج
، وخااااذا النظااااا  كاااااي م لاااارح مااااي طاااارف الااااوزارة لااااف لااااايير المكلبااااال 2010لطبي هااااا لااااف ااااانة 

 الجام ية.
  ؟PMB األاباب والدوالع وراء لبنف برمجيةما خف  -4س
  لكاناال حاااب ماااؤولة المكلبااة PMBأمااا بالنااابة لألاااباب والاادوالع وراء لبنااف برمجيااة  -4ج

إلاى ايااااية الاالطة أو الل ليمااال اللاف لخضااع لهاا المكلبااة وخاذا مااي طارف إدارة الجام ااة، ألي 
بادوي دراااة أولياة للطبياق خاذ   PMBكاي نظا  الانجاب مطبق مي صبل، إذ لا  لغيار  ببرمجياة 

، خااااو زيااااادة لااااف لأليااااة PMBالبرمجيااااة، أمااااا الااااابب القااااانف والرةياااااف مااااي وراء لبنااااف برمجيااااة 
اإلجراءال والخدمال المكلبية م ارنة ببرمجية الانجاب اللف كانل مطب ة ااب ا، وذلك مي أجال 

المشاااكل أبرزخااا  لاااهيل الودااول إلااى الم لومااال لااف أصاال وصاال ممكااي، إضااالة إلااى حاال ب اا  
وصاال اإلعااارة، حاال مشااكل لكاارار إدخااال البيانااال لااف اإلجااراءال الجنيااة، إمكانيااة حجااز الوقاااةق 

 صدد إعارلها لف الجهرس اآللف.
  ؟ PMBكيف ل  اخليار برمجية  -5س
، جااااء ولاااق ل ليماااال داااادرة عاااي إدارة PMBكماااا اااابق الاااذكر أي عملياااة اخلياااار نظاااا   _5ج

النظااا  بالمكلبااة، ممااا ي نااف أنااه خناااك لردااة ت يمكااي أي للجاوزخااا إدارة الجام ااة للطبيااق خااذا 
 الجام ة لف اصلناء خذا النظا .

    خل ل  االشارة المكلبييي لف عملية اتخليار؟ أ  كاي ب رار إداري؟ -6س 
المطباااق حالياااا، وكماااا اااابق الاااذكر  PMBحياااط أكااادل لناااا مااااؤولة المكلباااة أي برمجياااة   -6ج

أيضا، ليما يخص عملية اتخلياار جااء ولاق صارار إداري ملاز  لطبي اه ماي طارف إدارة الجام اة. 
دارة الجام ااة، ومااي دوي االشااارة المكلبياايي  ولاا  يكااي ب اارار جماااعف مشاالرك باايي إدارة المكلبااة وا 

 برمجيال اللف لخص المكلبة.الذيي خ  األولى واألحق خادة لف عملية اخليار نوع مي خذ  ال



 

 

  ما خف الموادجال اللف ل  اتعلماد عليها أقناء اصلناء البرمجية؟ -7س
البرمجياة خاف   أما ليما يخص الموادجال اللاف لا  اتعلمااد عليهاا، ماي أجال اصلنااء خاذ  -7ج

 لاااعد حياط لكانال ماي المواداجال األااااية، Unimarcمدممة ولاق م ياار الجهرااة  كونها
لف الل امل مع مخللف المكلبال اللف لاالخد  الم اايير الدولياة. إضاالة إلاى ل ل هاا  خذ  األخيرة

مقل ، الموادجال المل ل ة  بمخللف الموادجال اللف لشمل كل ال طاعال اللف يلملع بها النظا 
مضبوطة  مي أجل لايير األرددة الوقاة ية بطري ةإلخل، وخذا  .باللزويد، اإلعارة، الجهراة، ...

 .أيضا مخللف وظاةف اللف ل و  بها المكلبةومحكمة، و 
 نظا   لف ملكامل؟ PMBخل برمجية  -8س
، ألنه ي و  بلدعي  األنظمة المل ل ة بكل مي  عبارة عي نظا   لف ملكامل PMBبرمجية  -8ج

حل الجهرااة، اللزوياد، اإلعاارة، البحااط، وخاذ  األنظماة الجرعياة ل ماال بطري اة مدمجاة، كماا أوضاا
لنا ماؤولة المكلبة أيضا أنه يال  إدخاال البياناال البيبليوغرالياة مارة واحادة، بماا يمكاي ااالخدامها 
 لف جميع األنظمة الجرعية اللف للضمنها البرمجية، مع لمكيننا مي الل رف على دوراي الوقاةق.

 ما خف الملطلبال اللف لرونها تزمة إلنجاح عمل البرمجيال؟  -9س
تباد ماي لاوالر ماوارد  الالزمة لنجاح عمل البرمجية حاب رأي الماؤولة لهف  الملطلبال -9ج

بشاارية ذو كجاااءة وخباارة لااف اااالخدا  البرمجيااة، إضااالة إلااى الملطلبااال الماديااة اللااف للمقاال لااف 
أجهاازة الحواااايب ذال ااارعة عاليااة وصاادرة اااالي اب ولخاازيي الكبياار، والملطلبااال اإلداريااة اللااف 

جياااة المل ل اااة لشااامل كااال ماااي اإلشاااراف، الدااايانة، اللمويااال. زياااادة علاااى ذلاااك الملطلباااال الوظي
بالبرمجية، المكونة مي كل األنظمة اللف لشلمل عليها انطالصا مي نظ  اللدنيف البيبلياوغرالف، 

 اإلعارة، الجهراة، اللزويد، اتصلناء... إلخ. 
 ما خف الخدمال اآللية اللف ل دمها البرمجية الوقاة ية المطب ة؟ وخل خف كالية؟ -10س
دمة مي طرف البرمجية الوقاة ية المطب اة لاف كال  اللدانيف للمقل الخدمال اآللية الم  -10ج

خدماة اإلحاطاة الجارياة. وخاذ  الخادمال اللاف اابق ذكرخاا  ،، اإلعارة اآللياةاآللف، الجهراة اآللية
غياار كاليااة بالنااابة للخاادمال اآلليااة اللااف للااوالر علااى خااذ  البرمجيااة بحااد ذالهااا، وخااذا حاااب مااا 

ناااك خاادمال ضاارورية يجااب لولرخااا كخدمااة حجااز الوقاااةق داارحل بااه ماااؤولة المكلبااة، ألي خ



 

 

صدااد إعارلهااا لااف الجهاارس اآللااف إلااى غياار ذلااك مااي الخاادمال اآلليااة، اللااف لح ااق بحااط اااهل 
 واريع للمالجيديي.

 ما خف المشاكل اللف ل يق االخدا  البرمجية المطب ة؟ -11س
أما ليما يخص المشاكل اللف ل يق االخدا  البرمجية خف  ض ف شابكة اتنلرنال وخاو  -11ج

المشاكل األول والرةياااف، ون ااص الكجاااءة ماي صباال المكلبياايي، خادااة الاذيي لاا  يخضاا وا لللكااويي 
على كيجية االخدا  خذ  البرمجية، إضالة إلى عد  مانح كال ماا لحلوياه خاذ  البرمجياة ماي نوالاذ 

لف ال مل على أحااي وجاه، ول ادي  خدماة ل الاة ماي طارف خاذ  األخيارة، وخاذا ماا اللف لااعدنا 
لاف حالاة  المنالج غيار ملاولر ماي صبال الدايانةضاماي  ينااب احلياجال المكلبة، كما أنه أيضاا

، زيااادة علااى ذلااك عااد  حاادوط عطااب، كااذلك ن ااص لااف لكااويي الملخدداايي مااي طاارف المناالج
بب عاد  امالالك الشاجرة المدادرية ماي طارف المنالج. وكال ال درة على الل ديل لف البرمجياة. باا

ل اااادا أماااا  ااااالخدا  خاااذ  خاااذ  المشااااكل اللاااف اااابق ذكرخاااا لااارا أي مااااؤولة المكلباااة، أنهاااا وصجااا
 البرمجية كما يرا .

 خل لكرل  لف لغييرخا؟ لطويرخا؟ ل ديلها؟ -12س
مكلبة خاو ماا عليناا إت كما ابق الذكر للمشاكل اللف ل يق االخدا  خذ  البرمجية لف ال -12ج

اللجكير لف ل ديلها ولطويرخا أيضا، وخذا ال مل يجب أي يكوي مشالرك بايي منالج خاذ  البرمجياة 
            والمكلبف.

اااااااخمل لاااااف لطاااااوير خااااادمال مكلباااااة كلياااااة ال لاااااو   PMBخااااال ل ل اااااد أي برمجياااااة  -13س
 اتصلدادية بجام ة د. " الطاخر موتي" بوتية ا يدة؟

لاااااف لطاااااوير خااااادمال مهماااااة جااااادا لمكلباااااة كلياااااة ال لاااااو   PMBل اااااد اااااااخمل برمجياااااة  -13ج
الجهاارس الملاااح علااى الخااط، الااذي  OPAC، كخدمااة وال لااو  اللجاريااة وعلااو  لااايير اتصلدااادية

ااااااهل علاااااى المكلباااااة اتلداااااال بماااااالجيديها ول ااااادي  خااااادمال لهااااا  عاااااي ب اااااد، وخدماااااة الوداااااف 
وأيضااا أاااليب البحااط الجدياادة والملنوعااة  ،ف المكلبااةالبيبلياوغرالف الاادصيق لمدااادر الم لوماال لاا

كمااا صاادمل أيضاا إضااالال علااى الماالوا الخاادمالف كالحدااول . اللاف ي اادمها النظااا  للماالجيديي



 

 

علااى مخللااف الل ااارير واإلحداااةيال عااي الرداايد الم لومااالف للمكلبااة وعااي جميااع المااالجيديي، 
مكانية اإلشراك لف صواعد البيانال، وأخيرا ال   ضاء على األعمال الرولينية.وا 

     ما خف المشاريع المال بلية اللف للطلع لها المكلبة؟  -14س
ليما يخص المشاريع المال بلية اللف للطلع لها المكلبة خاف  ال ياا  بلدامي  بواباة علاى  -14ج

شاابكة اتنلرناال، ل ااو  المكلبااة مااي خاللهااا بااالل ريف علااى كاال مااا يحاايط بهااا، مااي م ااار  اللااف 
لكاااوي منظماااة ماااي طرلهاااا، ال ياااا  بااادورال لكوينياااة للماااالجيديي، إعالناااال، وحلاااى الااادروس اللاااف 

ب أي لكوي ملولرة على خذ  البوابة. أما ليما يخص البرمجية المطب ة ال يا  أو لخص الطلبة يج
الاادخول لااف دورال لكوينيااة لكاال مااي يااالخد  خااذ  البرمجيااة، وكمااا لااا ى المكلبااة أيضااا للطبيااق 

 ناخة ملطورة لهذ  البرمجية.
 للدراسة الميدانية  النتائج العامة -8

الدراااة الملمقلايي لاف الماالجيديي المااجليي  انطالصا مي األااةلة اللاف وزعال علاى عيناة 
، ومااي خااالل خااذا الجهااد الملواضااع، لاا  لااف المكلبااة، والم ابلااة اللااف أجرياال مااع ماااؤولة المكلبااة

 الخروج بنلاةج ملمقلة لف 
يلجق جل عينة الدرااة أي لديه  ال درة على الل امل مع البرمجية الوقاة ية المطب ة وخاذا ماا   -1

 .%83،50ل  بنابة 08الجزةية الموضحة لف الجدول أعال  رص  ،لوضحه النليجة 
باااااطة البرمجياااة الوقاة ياااة المطب اااة، وااااهولة ااااالخدامها ماااي طااارف الماااالجيديي، خاااذا ماااا   -2

، وخاذا ماا %58،25يج له  يجضلوي ااالخدا  الجهارس اآللاف للحداول علاى الوقااةق بناابة 
 ل.07يوضحه النليجة الجزةية لف الجدول رص  ،

بلنظااي  أي دورال  ،لاااييرال لااو  الل اا  مكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية وال لااو  اللجاريااة و لاا    -3
لدريبية للمالجيديي حول ااالخدا  البرمجياة الوقاة ياة الملاحاة بالمكلباة، وخاذا ماا عبارل علياه 

 ل.10، الموضحة لف الجدول رص  ،%100نابة 
بلعال  روادخا بمخللف  رية وال لو  اللايير،وال لو  اللجا ل و  مكلبة كلية ال لو  اتصلدادية  -4

      ل.        14الموضحة لف الجدول رص  ،، %84،46الم لنيال الجديدة وخذا ما عبرل عليه نابة 



 

 

لطبيااق المشااروع، يشااكل  مراحاال ، دوي مراعاااةSyngebعااو  نظااا   PMBلطبيااق نظااا    -5
كال  ما أجبار علاى المكلباة عاد  ااالغالل عدة د وبال، اللف للمقل لف ضيق الوصل، وخذا

      اآللية اللف يولرخا النظا  كخدمة الحجز إلى غير ذلك مي الخدمال. والوظاةف الخدمال
    باااالخدا  خااذ  البرمجيااة. ألضاال للمااالجيد الداا وبة اللااف لواجااه المكلبااة لااف ل اادي  خاادمال  -6

الجهارس اآللاف، وخاذا لؤكاد  النليجاة  البحاط بواااطة ن اص الحوااايب اللاف ل رصال عملياةخو 
شابكة ل، وأيضاا ن اص لاف لادلق 23، الموضاحة لاف الجادول رصا  ،%75،73الجزةياة بناابة 

رصا   ماؤولة المكلبة لف اإلجاباة لنا ا أكدلهلف الملخدديي، وخذا م الن ص وكذا اتنلرنل،
 ل.01،

حيااط ل لداار الخاادمال الم دمااة مااي  ،اللااف لولرخااا البرمجيااة اآلليااة كاال الوظاااةفعااد  اااالغالل  -7
وخاذا ماا لؤكاد  اإلجاباة الموضاحة  ،علاى الجهارس اآللاف PMBالمكلباة بااالخدا  برمجياة  طارف

المكلباة لخادمال اللاف لليحهاا اإلنلرنال لاف حيط أكد المالجيدوي أي أخ  ا ،ل07رص  ، لف الشكل
 ل.13،الجدول رص ، الملمقلة لف %64،08بنابة  بوااطة الجهرس اآللف  خف البحط

 النتائج على ضوء الفرضيات: -9
ماي خاالل أدوال جماع  النلاةج الملحدل عليها لف الدرااة الميدانياة، ب د لحليل ولجاير

 ا مااي أجاال م رلااة ماادا لح ااق كاال منهااايمكااي عاار  نلاااةج الجرضاايال الااقالط، وخااذ البيانااال،
 اةج المؤشرال المل ل ة بكل لرضية.حاب ما لمليه نل

م  ر ا  PMB ان كاس االخدا  برمجيةخذ  الجرضية اللف مجادخا " الفرضية األولى:: 9-1

وخااذا " صاد لح  اال. الرلااع ماي مااالوا الخادمال المكلبيااة الم دماة للمااالجيدمكتباتنال مكعام  نن  فنني 
وكااذلك  ،المطب ااة الوقاة يااة ال اادرة علااى الل اماال مااع البرمجيااة ل،01لؤكااد  النليجااة ال امااة رصاا  ،

ل، باااااطة البرمجياااة الوقاة ياااة المطب اااة وااااهولة ااااالخدامها ماااي طااارف 02النليجاااة ال اماااة رصااا  ،
  المالجيديي، خذا ما يج له  يجضلوي االخدا  الجهرس اآللف للحدول على الوقاةق. 

 المطب ة لف PMB لمكي البرمجيةخذ  الجرضية اللف مجادخا " الفرضية الثانية:: 9-2
لايير لجام ة د. "الطاخر ال لو  الالمكلبة الجام ية لكلية ال لو  اتصلدادية وال لو  اللجارية و 

وخذا ما لؤكد  النليجة  " ل  للح ق.كالة الخدمال اآللية للمالجيديي موتي" با يدة مي ل دي 
، دوي مراعاة مراحل لطبيق Syngebعو  نظا   PMBلطبيق نظا   ل،05ال امة رص  ،



 

 

المشروع، يشكل عدة د وبال، اللف للمقل لف ضيق الوصل، وخذا ما أجبر على المكلبة عد  
ل، عد  االغالل كل 07النليجة ال امة رص  ، وكذااالغالل كل الخدمال والوظاةف اآللية، 

 ل ط.اآللف  على الجهرس الخدمال اآللية اللف لولرخا البرمجية، بحيط ل لدر خذ  الخدمال
لوجد د وبال لحد مي اتالخدا  الج ال خذ  الجرضية اللف "مجادخا  الفرضية الثالثة:: 9-3

لايير ال لو  اللف المكلبة الجام ية لكلية ال لو  اتصلدادية وال لو  اللجارية و  PMB لبرمجية
لطبيق  ل،05،" لح  ل. وخذا ما لؤكد النليجة ال امة رص  لجام ة د. "الطاخر موتي" با يدة

، دوي مراعاة مراحل لطبيق المشروع، شكل عدة عراصيل Syngebعو  نظا   PMBنظا  
 لف ل، ن ص06لف االخدا  الج ال للبرمجية الوقاة ية المطب ة، وأيضا النليجة ال امة رص  ،

الملطلبال المادية اللف للمقل لف ن ص الحواايب اللف ل رصل عملية البحط بوااطة الجهرس 
، ون ص لف لدلق شبكة اإلنلرنل، وكذلك الملطلبال البشرية الملمقلة لف ن ص اآللف

  الملخدديي والكجاءة م ا. 
 خالصة:
إي ااااالخدا  البرمجياااال الوقاة ياااة لاااف المكلباااال الجام ياااة أدااابح إلزاماااا عليهاااا، لمواكباااة  

ة احلياجاال اللطورال اللكنولوجية الحادلة لاف مجاال علا  المكلباال والم لوماال، ماي أجال للبيا
المخللجااة للمااالجيديي، حيااط لااااخ  خااذ  األخياارة لااف ال يااا  باااإلجراءال الجنيااة بطري ااة  ليااة، اللااف 
لاااااعد الاااارعة والدصاااة لاااف ال ياااا  باااذلك، لاااف م ابااال ذلاااك ل ااادي  خااادمال للناااااب ماااع احلياجاااال 

ضاماي  المالجيديي وخو الهدف الذي لا ى المكلبال الجام ية للح ي ه بشلى الطرق، وماي أجال
  مكانها.    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 االقتراحات والتوصيات:
مااااي خااااالل النلاااااةج ال امااااة الملحداااال عليهااااا لااااف خااااذ  الدرااااااة ارلأينااااا أي ن ااااد  ب اااا   

ذا مااا أخااذل ب اايي اتعلبااار حاااب رأيينااا للنهااا الااااعد المكلبااة لااف  اتصلراحااال واللوداايال، وا 
 ل دي  خدمال م لومالية ل الة للمالجيديي، مي خالل اتالجادة أكقر مي النظا  اآللف المطبق. 

لنظااي  المكلبااة لاادورال لكوينيااة ولدريبيااة للمااالجيديي، خادااة الجاادد الااذيي لااا  ال ماال علااى  -1
 يابق له  الل امل مع البرمجية الوقاة ية بالمكلبة.

 ال مل على لوظيف المكلبة لذوي اتخلداص لف مجال عل  المكلبال. -2
 مشاركة المكلبف لف عملية اصلناء البرمجيال الوقاة ية. -3
خااادمال النظاااا  اآللاااف، وخاااذا للح ياااق أكبااار ااااالجادة ماااي النظاااا  ال مااال علاااى لج يااال جمياااع  -4

خادة ليما يخص خدمة الحجز على الجهرس اآللف، وغيرخا ماي الخادمال األخارا اللاف لا  
 لطبق.

لاف لحديط الحواايب ذال ارعة عالياة وصادرة ااالي اب ولخازيي كبيارة، واصلنااء المزياد منهاا  -5
 جدا.المكلبة، ألي الحواايب الموجودة صليلة 

 ال ماال علااى لحااايي ولطااوير لااف مااالوا لاادلق اتنلرناال، للمكاايي المااالجيديي مااي اإلطااالع -6
علاى الجهارس اآللاف الملااح علاى الخاط، وال ادرة علاى لحميال البارامج بطري اة ااري ة وااهلة. 

 داخل المكلبة للمالجيديي. WIFIبلضالة إلى إلاحة خدمة 
 لر  دورال لكوينية لكل المكلبييي على الجهة المنلجة للبرمجية الوقاة ية. -7
 لنظي  دورال لكوينية ل مال المكلبة بشكل منلظ  حول البرمجية المطب ة. -8
 لجايد خدمة الديانة مي طرف الجهة المنلجة. -9
ياااة لوظياااف األنظماااة اآللياااة الحديقاااة لاااف مخللاااف خااادمال اللاااف للبيهاااا المكلباااة، كلطبياااق ل ن-8

RFID.وذلك للاهيل إجراءال اإلعارة اآللية ، 
منح لردة الل ديل لف البرمجية لما خو منااب مع احلياجال والخدمال اآللية اللاف ل ادمها -9

 المكلبة.
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة



 

 

 خاتمة:
ل اااد المكلباااال الجام ياااة ماااي المؤاااااال الق الياااة أكقااار حاجاااة إلاااى ااااالخدا  البرمجياااال  

مي مالوا خدمالها، ومع اللطاور الاذي يشاهد ال دار الحاديط لاف لنظاي  ولاايير الوقاة ية لرلع 
مؤااااال البحااط ال لمااف والم اخااد ال لميااة ااااللز  ذلااك، ومااع عداار الم لومااال لاا  ي ااد ممكنااا 
يدال الم لومال بالطرق الل ليدية، كما أي اللطاورال الملااارعة لجار   اتالمرار لف م الجة وا 

خيااارا واحاادا ت بااديل عنااه، خااو نبنااف واعلماااد الل نيااال الحديقااة للحااالظ علااى المكلبااال الجام يااة 
 على مكانلها ولح يق وللبية احلياجال مالجيديها.

وللبرمجيال الوقاة ية المطب ة لف المكلبال الجام ية دورا كبيارا خاداة ماي ناحياة لااريع  
دة لل ااى االحااااي ؤدي إلااى ل اادي  خاادمال ألضاال وذال جااو ، ممااا لااإجااراءال وعمليااال المكلبيااة

خااذ  البرمجيااال اللااف مااي شااأنها  .المااالجيد مااي المكلبااة، وذلااك مااي خااالل الوظاااةف الماازودة بهااا
 لج ل مي خدمال المكلبة أكقر ارعة ول الية.

ومااي خااالل مااا لاا  اللطاارق إليااه لااف دراااالنا خااذ  حااول البرمجيااال الوقاة يااة ودورخااا لااف  
 لااو  البمكلبااة كليااة ال لااو  اتصلدااادية وال لااو  اللجاريااة و خدمااة المااالجيديي بالمكلبااال الجام يااة 

ا يدة، حيط وجدنا أي المالجيديي الم نيوي بالدراااة ياروي بلايير لجام ة د." الطاخر موتي" ال
 ماي خاالل الجهارس اآللاف. ااخمل لف لاهيل الودول إلى الرديد الوقاة ف PMBبأي برمجية 

صلداال واااهلل عمليااة  PMBوظيجااة مااي وظاااةف برمجيااة  وكااذا خدمااة اإلعااارة اآلليااة باعلبارخااا
مي طرف المكلبف  PMBاإلعارة، ولف الم ابل ودلنا أي خناك صلة اللكويي للل امل مع برمجية 

 والمالجيد، وخذا مما ين كس البا على جودة الخدمال الم دمة مي طرف المكلبة.
إت أننا نأمال ونحاي لاف خلاا  وبالرغ  مي الد وبال اللف وجهلنا لف ال يا  بهذ  الدرااة  

حاطلاااه بالدراااااة  خاااذ  الدراااااة أي نكاااوي صاااد أااااهمنا ولاااو باااالجزء اليااااير لاااف إقاااراء الموضاااوع وا 
الشاملة، أملنا أي لكوي خذ  الدرااة إضالة ملواض ة لماا ااب ها وأي لكاوي محطاة أخارا لدراااة 

    تح ة حول الموضوع.         
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 :بالغة العربية ملخصال
أخميااة لااف المكلبااال الجام يااة، و لهاادف خااذ  الدرااااة إلااى إبااراز دور البرمجيااال الوقاة يااة  
   إلاى ماخياة البرمجياال الوقاة ياة.لطرصنا لف دراالنا خاذوصد  ،الم دمة مي طرلها اآللية الخدمال
لطورخااا اللاااريخف، وكااذا موادااجالها وأنواعهااا. بلضااالة إلااى إبااراز دوالااع اااالخدامها لااف  وباادايال

الم دماة ماي طرلهاا والمشااكل  ، دوي اإلغجاال علاى أخا  الوظااةفكلبال الجام ية و ملطلبالهاالم
وخااذا مااا دل ناااا إلااى ال يااا  بهاااذ   .أمااا  للبيااة احلياجاااال المااالجيديياللااف لواجههااا ول ااف حااااجز 

كمحاولاااة لل ااارف علاااى البرمجياااال الوقاة ياااة ودورخاااا لاااف خدماااة الماااالجيديي بالمكلباااال  الدراااااة
، وذلك ماي خاالل إجراءناا للدراااة الميدانياة بالمكلباة الجام ياة لكلياة ال لاو  اتصلداادية الجام ية

  وال لو  اللجارية وال لو  اللايير لجام ة د. "الطاخر موتي" ا يدة. كنموذج عي ذلك.
 المالحظااة و إجااراء الدرااااة الميدانيااة ولحلياال البيانااال الملحداال عليهااا مااي خاااللوب ااد 

البرمجياااال  ااااالمارة اتاااالبياي وال ابلاااة، لودااالنا إلاااى إقباااال ب ااا  لرضااايال البحاااط، حياااط أي
اجاااال لاااف إلاحااة ول ااادي  وللبيااة احلي كبياارا المكلباااال الجام يااة لل اااب دورالوقاة يااة المطب اااة لااف 

ولكاااي يجاااب عليهاااا أي ل اااو  بااااالغالل كااال الوظااااةف الملاااولرة لاااف  المخللجاااة، الماااالجيد بأشاااكالها
  البرمجية الوقاة ية لل دي  خدمال ألضل بكقير. 

 الكلمات المفتاحية:
 .الخدمال الجنية اآللية -المالجيديي -المكلبال الجام ية -  pmbبرمجية -البرمجيال الوقاة ية

                  
 
  

       
 
 
 



 

 

  :Résumé                                                 بالغة الفرنسية: الملخص
 Cette étude vise à mettre en evidence le role du logiciel dans 
les bibliothèques universitaires documentaires, et l'importance des 
services fournis par le mécanisme de sa pointe, et nous en avons parlé 
dans notre étude, ce que le logiciel documentaire. Et les débuts de leur 
développement historique, ainsi que les spécifications et les types. 
Ajout de mettre en évidence les motifs utilisés dans les bibliothèques 
universitaires et les exigences, Sans omission sur les fonctions les plus 
importantes fournies par sa pointe et les problèmes auxquels ils font 
face et se dressent une barrière pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires. Voilà ce qui nous a incité à faire cette étude comme une 
tentative d'identifier le logiciel documentaire et son rôle dans les 
bénéficiaires de services de bibliothèques universitaires, à travers 
l'étude que nous menons bibliothèque universitaire.     
Mots-clés: 
logiciel documentaire - logiciel PMB - bibliothèques universitaires – 
bénéficiaires - Mécanisme Services techniques 
 


