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 شكر و تقدير
  

 أوال نشكر اهلل سبحانو و تعالى الذي وفقنا ال تمام ىذا العمل   

ثم الشكر و كل الشكر إلى الوالدين المذان عممونا و سيروا عمى تربيتنا و إيصالنا 

 الى ىذا اليوم، الذين سيضمون دوما شرفا و فخرا لنا ما حيينا.

الجامعة و نخص  رفا منذ بداية مشوارنا الدراسي إلى كل أساتذةالى كل من عممنا ح

" و نوجو شكرنا الخاص الى كل المبحوثين بالذكر األستاذ المؤطر " لزرق ىواري

الذين ساعدونا في انجاز ىذه الدراسة و الى كل من ساىم في إعداد ىذا العمل من 

ال قد يكون بمثابة قريب أو من بعيد و في األخير نأمل أن نكون قد قدمنا عم

 انطالق ألعمال أخرى تساىم في خدمة البحث العممي و شكرا. 

 
 



 اإلهداء:   
إلى من حبي ليا ال يزول إلى من رضاىا من رضا ربي و الرسول إلى من ال تمل 
عيني من رؤيتيا و ال لساني من النطق باسميا و قمبي من الشوق الى حضنيا.. 

 أمي الحنونة

 إلى أعز و أروع إنسان في الوجود أبي العزيز و الغالي

 إلى أخواتي :

 و صييبعميا أمينة و زوجيا " بمعباس محمد" و أبناءىم 

و الى الصغير الذي سيد أحمد خديجة و زوجيا " كريديمي عمر" و أبنائيم لطيفة و 
 لم يرى النور بد الذي مازال في بطن أمو

 ي كريم"فاطمة الزىراء و زوجيا "بصحراو 

 إلى إخوتي: عمر و عبد القادر

إلى كل صديقاتي و باألخص صديقة العمر ، الصديقة الوفية التي أعتبرىا أكثر من 
 صديقة فيي أختي التي لم تمدىا أمي " فوزية" و كامل عائمتيا التي أعتبرىا عائمتي

دراسي  إلى أستاذي المشرف الذي لم يبخل عمينا بنصائحو و توجيياتو طوال العام ال
 " لزرق ىواري"

 الى كل من حممتيم الذاكرة و لم تحمميم المذكرة.  

 أمال                                     



 اإلىداء
 الحمد هلل والشكر ولو الفضل عمى إحسانو أما بعد 

ثمرة نجاحي لمن أعزىم اهلل عز وجل وقال فييما " وقل ربي ارحميما  أىدي
 كما ربياني صغيرا"

ن قرن اهلل عز وجل اسمو باسميا من فوق سبع طباق وأوصى ببرىا إلى م
إلى أعز وأغمى ما في من سابع سماء ووضع أعز ما نطمب تحت قدمييا 

 الكون " أمي الحبيبة " 
إلى من كان سببا في وجودي إلى من بذل النفس النفيس من أجل إسعادي 

 إلى من أعتبره قدوتي في الحياة إلى " أبي الحبيب" 
 ى جدتي أرجو من اهلل أن يشفييا ويطيل في عمرىا إل

 إلى روح جدي نسئل اهلل عز وجل أن يتغمده برحمتو ويدخمو فسيح جنانو 
 إلى إخوتي محجوبة؛ عمر؛  سفيان؛ إلياس؛ وكتكوتو شيرين  
 إلى من جمعني القدر بيا إلى أعز صديقة في الوجود أمال 

 إلى كل عائمة بصحراوي كبيرىا وصغيرىا.  
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 مقدمة:

فيي تعتبر نقطة وصل تحظى المكتبات بمكانة فريدا وىامة في المعرفة و الثقافة 
ي تسعى إلى المعرفة من جية أخرى فيوبين القارئ و  القارئ من جيةبين الكتاب و 

ىا لى المعمومة باعتبار صول القارئ إتقديم أرقى الخدمات وأجودىا من أجل تسييل و 
مم وبتطورىا ثقافي لألرث حضاري و الشعوب لما تحتويو من إياس لحضارة األمم و مق

 مم من بعضيا البعض تقرب األعبر العصور استطاعت أن تتخطى حواجز المغة و 

صبحت العمود الفقري في معظم المؤسسات نذكر منيا المدارس نظرا ألىميتيا أو 
 الجامعات الوالية البمديات 

رتقاء الجامعات و تطورىا حيث تعتبر ة المعيار الوحيد في إت الجامعيتعد المكتبا
ف و التدريس القمب النابض الذي يمبي متطمبات الجامعية في البحث العممي و التثقي

وعية معمومات مختمفة حيث سعت ىذه المكتبات الى تطوير و ذلك لما توفره من أ
ت و ذلك بإدخال ا  في ذلك مع التطور التكنولوجي لممعموماتخدماتيا متماشي

        ي( من حاسبات ألية كتبمال العمل أتمتو)المكتبات ىذه لى قات األلية إالتطبي
جل توصيل المعمومة في قالب سيل و سريع و برمجيات و أنظمة.. إلخ وذلك من أ

 .و تسييل العمل المكتبي بالنسبة لمعمال لممستفيدين 

و دورىا في تفعيل خدمات المكتبات  حيث أن موضوع دراستنا ىو التطبيقات األليةب 
ة ونظرا لقمالجامعية: المكتبة المركزية عبد الحميد بن باديس مستغانم نموذجا 

الدراسات حول ىذا الموضوع أردنا أن نسمط الضوء عميو و ذلك باإلتباع الخطة 
 التالية :

      دافيابداية بالفصل المنيجي الذي تناولنا فيو إشكالية الدراسة و فرضياتيا و أى
 ىميتيا و ضبط المفاىيم و دراسات سابقةو أ
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أما الفصل األول الذي كان بعنوان تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في خدمات 
أولية  ث مباحث األول تحت عنوان مفاىيمالمكتبات الجامعية و الذي قسمناه الى ثال

ات المكتبات خدمما المبحث الثاني فكان تحت عنوان حول المكتبات الجامعية ، أ
 الجامعية و المبحث الثالث تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية

ي المكتبات لية المستخدمة فكان تحت عنوان أىم التطبيقات األ أما الفصل الثاني
 الحاسوب حث األول بعنوان استخدامالمب، لى أربع مباحث الجامعية و الذي قسم إ
الثاني تحت عنوان قواعد البيانات، أما المبحث الثالث كان و  في المكتبات الجامعية

تحت عنوان النظم االلية المطبقة في المكتبات الجامعية و اخيرا المبحث الرابع تحت 
 عنوان البرمجيات الوثائقية المطبقة في المكتبات الجامعية.

ة عبد و أخيرا الفصل التطبيقي الذي أعطينا فيو تعريف المكتبة المركزية لجامع
  الحميد بن باديس مستغانم و موظفوىا و نظاميا الداخمي و قمنا بتحميل االستمارة 

 راسة و المقابالت و أعطينا نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات و النتائج العامة لمد
  و ختمناىا بخاتمة مممة لمحتوى الدراسة.
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 : إشكالية الدراسة-1

     ادة اليائمة في االنتاج الفكري لممعموماتأىم ما يميز عصر المعمومات ىو الزي

باإلضافة إلى زيادة التخصصات في المعرفة ، شمولية تغطيتياو  ،سرعة تداولياو 

نسانية كل تمك المؤشرات جعمت عممية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في اإل

بحكم ىذه و بيذا فقد تغير مفيوم العمل في ىذه المرافق ، المكتبات حتمية مؤكدة

ر تبعا لذلك ظي،التطورات الحديثة في مجال خدمات المعمومات و استرجاعيا وبثيا 

صبحت معطيات التكنولوجيا الحديثة بدائل ضرورية خدمات ووظائف جديدة أ

 نتاجية.في المكتبات و الرفع من مستوى األداء و اإللتفصيل العمل 

المكتبات الجامعية التي ، حديثةمن بين المكتبات التي تبنت وسائل التكنولوجيا ال

التي من شانيا ان تمعب دورا بارزا في تحسين ، تعتبر من بين المرافق الحضارية

و ذلك تبعا ، و تطوير البحث العممي من جية أخرى، المستوى الجامعي من جية

فقد أصبح عمييا ، لمتطورات التي عرفتيا في وظائفيا و أعماليا عبر مرور الزمن

صارت حية نشطة متجددة و مركز ضروري في ، متغيرات العصرالتماشي مع 

 عمميات حفظ المعمومات و تنظيميا و تحميميا و نشرىا عمى المستوى الجامعي.

فقد بدأت العديد من المكتبات الجامعية بإدخال التطبيقات األلية )أتمتو عمميا( من 

خدماتيا من الشكل  فقد طورت، أجل تسييل وصول لممستفيد الحتياجاتو المعموماتية
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حث البيبميوغرافي البو ، االعارة األلية التكشيف األلي: التقميدي الى الشكل االلي مثل

 لية .عبر الفيارس األ

لية لم تظير فان فوائد و مزايا التطبيقات األ، ننا في القرن الحادي و العشرينبما أ

 : التالين نطرح االشكال لذا يمكن أ، بشكل واضح في المكتبات الجامعية

ساهمت في تمبية ية نجاحا في المكتبات الجامعية و لحققت التطبيقات ال هل 

 ؟ حاجيات المستفيد

 تساؤالت الدراسة: -2

 ؟ لية و ىل يجيد استخدامياتوعب المستفيد فكرة التطبيقات األىل يس 

 ىل يتمتع المكتبي بالكفاءة الالزمة لتسير ىذه التطبيقات ؟ 

 ي حل المشكالت التي تعاني منيا المكتبات ىل ساىمت ىذه التطبيقات ف

 الجامعية في النظام التقميدي ؟

 : فرضيات الدراسة -3

 . يستوعب المستفيد فكرة التطبيقات األلية و يجيد استخداميا 

  تسير ىذه التطبيقات .لحسن  يتمتع المكتبي بالكفاءة و الخبرة الالزمة 

 كانت تعاني منيا المكتبات  لقد ساىمت ىذه التطبيقات في حل المشكالت التي

 الجامعية في النظام التقميدي .
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 : منهج الدراسة -4

الشك أن أية دراسة عممية ال تخمو من االعتماد عمى منيج محدد يختاره الباحث 

  لموضوع دراستو فالمنيج ىو الطريق الذي يسمكو الباحث لموصول الى نتائج دقيقة

 و عممية.

ىذه و  ،ات و خصائص تمتاز بيا عن غيرىاكما أن لكل ظاىرة أو مشكمة صف

أن اختيار المنيج تفرضو  الصفات ىي التي تفرض عمى البحث منيجا معين أي

 1طبيعة الموضوع المبحوث.نوعية و 

التحميل الذي ي الذي يعتمد عمى تقنيتي الوصف و ليذا اعتمدنا عمى المنيج التفسير و 

 2ات مطبقة عمى مجتمع البحث.جراءكطريقة تتناول موضوع بحث بإتباع إينظر اليو 

 : أساليب جمع البيانات-5

إن طبيعة الموضوع ىي التي تحدد نوع األداة التي يجب  : ستبياناال 5-1

 االستعانة بيا لموصول إلى المعمومات الدقيقة .

كبر قدر مى تقنية االستمارة باعتبارىا األداة المثمى لمحصول عمى أليذا اعتمدنا عو 

كل مطبوع تكون االستمارة عمى " شو ، ول الظاىرة المدروسةممكن من المعطيات ح

                                                           
1
مؤسسة : ةالمفاىيم و المنيجيات. اإلسكندري: عمي إحسان. طرق البحث العمميشوكت، ، فوزي، عبد الخالق 

 .75.ص2007؛الثقافة الجامعية
. ت ر: صحراوي ،بوزيدّ ؛ بوشرف، عموم االنسانية : تدريبات عمميةموريس. منيجية البحث و ال،س ر أنج  2

 .150. ص. 2004؛ون، سعيد. الجزائر: دار القصبةعبكمال؛ س
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فراد العينة المدروسة حول تحتوي عمى مجموعة من األسئمة الموجية الى أ

 1الموضوع".

فقد قمنا بتقسيم االستمارة عمى طمبة المكتبة المركزية لوالية مستغانم و قمنا بتقسيم 

 :وىي إلى محورين االستمارة 

 بمدى تردد الطمبة الى المكتبة المركزية.خاص األول: المحور 

لية يدين عمى الخدمات و التطبيقات األخاص بمدى رضى المستفالثاني :المحور 

 المتواجدة بالمكتبة المركزية لوالية مستغانم.

عة أشخاص شخص أخر أو مجمو ىي عممية تتم بين الباحث و  : المقابمة 5-2

 2عمى تمك األسئمة المطروحة  يتم تسجيل إجابتيمتطرح من خالليا أسئمة و 

مقابمتين األولى مع محافظ المكتبة المركزية عبد الحميد بن باديس قمنا بإجراء  

 مستغانم أما الثانية فكانت مع ميندس في اإلعالم األلي.

من المعموم أنو ال يمكن إجراء دراسة ميدانية عمى كل مجتمع  : عينة الدراسة 5-3

صمي تمثمو تمثيال سميما ألن ختيار عينة من المجتمع األبد من االبحث نظرا لذلك ال

 االختيار الدقيق لمعينة يساعد عمى نجاح نتائج الدراسة.

                                                           
1
 .187ص. ،ت()د.؛عالم الكتب  :محمد. بحوث االعالم االسس و المبادئ. القاىرة ،حسن سمير 

الدار الدولية لمنشر  : القاىرة .معجم مصطمحات نظم تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت.مفتاح ، دياب محمد 2
 .207ص..1995؛و التوزيع
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عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة  : فالعينة ىي

تعميميا عمى كل مجتمع عمييا ثم استخدام تمك النتائج و  جراء الدراسةو إ ،معينة

 1االصمي. البحث

لتي ىي نوع من أنواع العينة عمى العينة القصدية ا ختيارناعمى ىذا األساس وقع ا 

   2و التي تعرف بعدة أسماء أخرى كالفرضية أو العمرية أو النمطية. حتماليةاغير 

ىداف ة بالتدخل الشخصي مع ما يتوافق واألىي تسمح باختيار العناصر الممثمو 

 المسطرة مسبقا.

 : الدراسة الميدانيةحدود  5-4

االستبيان عمى طمبة تخصصات العموم  ستمارةوزعت ا : الحدود البشرية 5-4-1

   االجتماعية و العموم االنسانية و المغات االجنبية لممكتبة المركزية لوالية مستغانم 

 . لي في المكتبةمع ىندس إعالم األو  جريت المقابمة مع مدير المكتبةأو 

  يتناول استخدام التطبيقات األلية  موضوع الدراسة : وعيةالحدود الموض 5-4-2

في المكتبة المركزية لجامعة عبد  تفعيل خدمات المكتبات الجامعية و دورىا في

 الحميد بن باديس مستغانم .

تمثل مكان الدراسة في المكتبة المركزية لجامعة عبد  : الحدود الجغرافية 5-4-3

 الحميد بن باديس مستغانم .
                                                           

1 weisber, gherberth. The total surveryerrorqpptoach. Press: university of 
chikago;2005.p233. 
2 Angers, Maurice .pratique a la méthodologie. Alger : casbbah ;1999.p.237. 
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 2018جانفي  18تمت عممية توزيع نسخ االستبيان يوم  : الحدود الزمنية 5-4-4

سئمة يعيا في نفس اليوم و ذلك لسيولة أابتداء من الساعة الواحدة زواال و تم تجم

المكتبة  ما المقابمة التي اجريت مع محافظ أ االستبيان فقد كانت في متناول الجميع

 .2018 مارس 20يوم  لي بالمكتبة و ميندس االعالم األ

 : أهمية الدراسة-6

تكمن أىمية دراستنا في معرفة التطبيقات األلية المتواجدة عمى مستوى المكتبات 

  الجامعية و مدى إسياميا في حل المشكالت التي كانت تعاني منيا ىذه المكتبات

ما إذا كانت تسعى إلى رفع مستوى خدماتيا لممستفيدين دون الحاجة الى زيادة و 

ال عن تسير و مدى خبرة العاممين في استخداميا أو في تسيرىا فض،اممين فيياالع

مكانية تحديثيا لية و امتيازىا بالدقة والسرعة و بناء الفيارس األاإلجراءات الفيرسية و  ا 

 بشكل سريع و مستمر و كذلك في تقديم خدمات سريعة و جديدة يصعب الوصول 

 تقديميا بالطرق التقميدية .و 

كتبات الجامعية في م من استخدام التطبيقات األلية في العديد من المعمى الرغ

منظم العاممة في مجال ن معظم ىذا االستخدام لم تسبقو دراسات جادة لالجزائر  إال أ

يط بشكل جدي الستثمار التخطومات بيدف اختيار المناسب منيا و المعمالمكتبات و 

موب تحقيقيا في ىذه العممية مما نتج البرمجيات التي تمبي األىداف المطالحواسيب و 

 عنيا العديد من المشكالت التي تعترض مسيرة ىذه التطبيقات في تمك المكتبات
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في تشخيص المشكالت التي  ومن ىنا تأتي اىمية دراستنا التي يمكن أن تسيم

الحمول  قتراحاالمكتبات الجامعية و العمل عمى  ما تزال تواجو أتمتوواجيت و 

ا. كما أنيا يمكن أن تساعد المكتبات الجامعية الحديثة في بدء عممية المناسبة لي

مواكبة و األتمتة وفق أسس عممية سممية لغرض تحقيق االستمرارية و النجاح 

االساليب العممية المتقدمة المستخدمة في المكتبات الجامعية الحديثة عمى النطاق 

 العالي.

 : هداف الدراسةأ -7

 : األىداف التاليةتسعى دراستنا إلى تحقيق 

 . معرفة مدى استخدام المكتبة المركزية لتكنولوجيا المعمومات 

  تقويم تجربة استخدام التطبيقات األلية في المكتبة الجامعية لموالية مستغانم التي

مضى عمى البدء بيا وقت طويل . لغرض تحديد مدى كفاءة استخدام الحواسيب 

 في تمك المكتبات .

 ت االلية المستخدمة حاليا في المكتبة الجامعية و مدى التعريف بالتطبيقا

مساىمتيا في حل المشكالت التي كانت تعاني منيا تمك المكتبة في النظام 

 التقميدي .

  التعريف بنظم المكتبات التقميدية و النظم الفرعية المنبثقة عنو و التي يجب

 تحويميا الى النظام المحوسب.
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 الدراسات السابقة -8

 :الولىالدراسة ا

 عنوان الدراسة:

أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبية : دراسة ميدانية لممكتبة 

 مستغانم. ITAالمركزية 

 إسم الباحثتين:

 يوسف سبع خديجة و العباس فتيحة

 : ماسترأطروحة

 االطار الزماني و المكاني لمدراسة:

مستغانم لوجيا و التوثيق ،جامعة عبد الحميد بن باديس تخصص عموم التكنو 

2017. 

 موضوع الدراسة:

في   ىتمت ىذه الدراسة الى التعريف بواقع تطبيق تكنولوجيا المعمومات و أثرىاإ

 براز أىمية دوافع استخداميا حيث أنيا ركزت عمىخدمات المكتبات الجامعية و إ

وعة من لية و شبكة االنترنت حيث خرجت بمجمالبرمجيات الوثائقية و النظم األ

النتائج و ىي أن المكتبات الجامعية في مراحميا األولى في تطبيق تكنولوجيا 

 المعمومات و لم تصل الى المرحمة المنشودة بيا.
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 :الدراسة الثانية

دورىا في خدمة المستفيدين مكتبة العموم البرمجيات الوثائقية و  عنوان الدراسة:

 ا االقتصادية لجامعة الظاىر موالي سعيدة نموذج

 :الباحث اسم

 المطيف موة عبد الطمبة بكوش عالل ومولى الخ

 ماستر أطروحة:

 االطار المكاني و الزماني لمدراسة:

 2017جامعة عبد الحميد بن باديس، نخصص عموم التكنولوجية والتوثيق مستغانم 

اىتمت الدراسة بأىمية البرمجيات الوثائقية في تقديم الخدمات  :موضوع الدراسة

ة لممستفيدين ومدى مساىمتيا في تحسين ىذه الخدمات المعموماتية وكذلك المكتبي

دوافع باستخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية و الواقع الفعمي ليذه 

 البرمجيات الوثائقية وىذا من اجل التسيير الحسن لمختمف خدمات المكتبة 

 الدراسة الثالثة:

 عنوان الدراسة:

يات الفيرسة االلية في المكتبات الجامعية: المكتبة المركزية لممركز تطبيقات و تقن

 نموذجا -أحمد زبانة -الجامعي بغميزان
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 اسم الباحث: 

 بن قدور محجوبة و شرقي عربية

 : اطروحة ماسترالمصدر

 طار الزماني و المكاني لمدراسة:اإل

ص نظم جامعة عبد الحميد بن باديس قسم عمم المكتبات و المعمومات تخص

 .2017المعمومات التكنولوجية و التوثيق مستغانم 

تناولت الدراسة موضوع تطبيقات و تقنيات الفيرسة االلية في موضوع الدراسة: 

   المكتبات الجامعية أي كل ما يتعمق بالتقنيات و التجييزات و البرمجيات الحديثة 

الفيارس االلكترونية في  احتيا عمىفي تنظيم المجموعات المكتبية و اتالنظم االلية و 

 متناول مجتمع المستفيد 

 : ضبط المصطمحات -9

استعمال تطبيقي عممي لبرنامج حاسوبي يكتب من قبل المستفيد أو  : التطبيق -1

 المبرمج ليؤدي أو ينجز عمال ما في حقل مجال المعمومات.

يل اليدوي أي تقنية أو نظام يستخدم المكائن األلية التي تزيل الحاجة لمدل : االلية -2

نية يعممية تحويل جميع أو بعض االعمال الروت،في معالجة و تداول المعمومات 
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في المكتبة إلى أعمال يمكن معالجتيا باستخدام الحاسوب مثل تحويل خدمات 

 1االعارة اليدوية الى خدمات ألية.

ة التقنيات المحوسبمجموعة البرامج و  ىي  : ليةالتعريف االجرائي لمتطبيقات ال -3

ة في معالجة و تداول ) تتطمب استخدام الحاسوب( التي تعمل بطريقة الية اوتوماتيكي

 التي تعتبر كمخرجات النظام لمعمل التقني داخل المكتبة.المعمومات و 

 : تعريف المكتبة-4

 مكتبة او مكتب. ظرف مكان معناه موضع و مكان الكتاب  : المكتبة لغة

ت التي وجدت لجمع و حفظ مجموعة معينة من ك المؤسسا" فيي تم : ما اصطالحاأ

و حيث تنظم و ترتب وفق طرق منتظمة أالكتب و غيرىا من المواد المكتبية ب

فراد متدربين عمى تقديم الخدمات المكتبية ية تحت اشراف فرد او جماعة من األمنطق

 2لمقراء"

 : المكتبة الجامعية-5

م العالي و التي ىي الجامعة تقوم جزاء مؤسسة التعميالمكتبة الجامعية ىي إحدى أ

  بجمع و تنظيم و تيسير تداول مجموعاتيا من الكتب و الدوريات و المواد السمعية

                                                           
1
مطبوعات الممك فيد  : الرياضعبد الغفور عبد الفتاح. معجم مصطلحات المكتبات و المعلومات .،قاري 

 ..26.35ص م.ص.2000ه/1420؛الوطنية السمسمة الثانية
2
 .821.ص  2003،دار الكتب العممية : بيروت.لسان العرب  .ابن منظور 
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البصرية و غيرىا من مصادر المعمومات المساندة لمعممية و البحثية بالجامعة ىو و 

 1تدعيم المناىج الدراسية و تدعيم البحوث و الدراسات داخل الجامعة.

نشطة التي ىي مجموعة األعمال و األ:  library servicesمكتبية الخدمات ال

صل الى تقدميا المكتبة ممثمة في موظفييا لتوفير الظروف المناسبة لممستفيد حتى ي

 2يسرىا .المعمومات بأفضل الطرق و أ
 

                                                           
1
سيد . الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات و المعمومات و ،حسب اهلل؛ احمد محمد،شاميال  

المكتبة  : . القاىرة  arabic encyclopedia of library information and computer ternsالحاسبات=
 .458.ص.م2001 االكاديمية ؛

2
. عمان: دار المسيرة لمنشر و مات و االنترنتالمعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمو عامر إبراىيم.  قندلجي،  

 .54ص .ه1424م/2003؛التوزيع



 الفصل األول :       

مومات في خدمات المكتبات تطبيقات تكنولوجيا المع

 الجامعية

 المكتبات الجامعية مفاهيم عامة حول  المبحث األول:

المقدمة بالمكتبات  الخدمة المكتبيةالمبحث الثاني: 

 الجامعية

في  تكنولوجيا المعموماتتطبيقات  المبحث الثالث:

 المكتبات   الجامعية
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  : دتمهي

ال يمكن ألي مكتبة أن تستمر و تنجح في تحقيق أىدافيا إال من خالل 

تقديم خدمات ذات جودة رفيعة و نيل رضى المستفيد الذي يعد الركيزة 

االساسية التي تمكن من وجود ادارة ناجحة و امكانيات تساىم في القيام 

تبات تسعى العديد من المك بأداء الميام المكتبية عمى أحسن وجو، حيث

الجامعية كغيرىا من المكتبات الى تقديم خدمات مكتبية جيدة من اجل تمبية 

خاصة مع ظيور ، حاجيات المستفيدين و الوصول الى تحقيق رضاىم

يرت طريقة الحصول عن المعمومة األمر الذي تكنولوجيا المعمومات التي غ

توفر  ندفع المكتبات الجامعية إلى تبني ىذه األخيرة التي من شأنيا أ

تطمبات تماشيا مع م الخدمات المكتبية ذات النوعية العالية بدقة و سرعة

  ذلك لتسييل ليم طريقة الحصول عمى المعمومة و رغبات المستفيدالعصر و 
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 المبحث األول: مفاهيم عامة حول المكتبات الجامعية

 : تعريف و نشأة المكتبات الجامعية -1

 تعريف المكتبات الجامعية  1-1

  مكتبات و المعمومات و الحاسبات في الموسوعة العربية لمصطمحات عمم الورد

ة احتياجات تدعمو و تديره الجامعة لمقابمبأنيا " مكتبة ونظام من المكتبة تنشئو و 

 ىيئة التدريس كما تساند برامج التدريسالمعموماتية لمطمبة و 

 1و الخدمات" 

 قسام العممية ات و األالكمي المكتبات التي توجد بالجامعات و :خر ىيتعريف أ

     عضاء ىيئة التدريس يع العاممين بالجامعة من طالب و أتقدم خدماتيا لجم

المصادر التي  داريون و توفر مصادر تساند المناىج الدراسية و توفر لذلكا  و 

الجامعية التي نوقشت في  بحاثيم كما توفر الرسائلتساعد الطالب عمى إنجاز أ

 2التي يستفيد منيا طالب الدراسات العميا  و الجامعةالكمية أ

 حمد مكتبات و المعمومات ومنيم سعيد أو قد عرفيا الكثير من المختصين في ال

ىو مجتمع المكتبات الذي يخدم مجتمع معين و حسين " ىي ذلك النوع من 

                                                           
1
حسب اهلل. الموسوعة العربية لمصطمحات عمم المعمومات و المكتبات و الحاسبات. ،سيد الشامي - 

 .32ص.. 2001؛المكتبة االكاديمية: القاىرة
 .71ص.. 2008؛دار دجمة : . المرجع في عمم المعمومات . عمانريا، أحمد الدباس - 2
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داريين بالجامعة حيث يوفر ليم كتب الدراسة و غيرىا من المواد األساتذة واإل

 1ظيما مناسبا .المنظمة تن

  : نشأة المكتبات الجامعية بالجزائر 1-2

التعميم كان متمركز بالكتاتيب والزوايا  لم تعرف الجزائر ىذا النوع من المكتبات ألن

أما ظيور المكتبات  ،المساجد التي كانت بيا مكتبات تقوم مقام المكتبات العامةو 

 : الجامعية مر بمرحمتين

 المرحمة االستعمارية: 

-08-04ولى لمتعميم الجامعي كان منذ صدور المرسوم الصادر بتاريخ واة األالنإن 

المتضمن تأسيس مدرسة الطب بالعاصمة ثم صدر بعد ذلك قانون بتاريخ  1857

    دب و العموم الطبية ء المدارس التحضيرية لمحقوق و األإلنشا 20-12-1879

جب قانون تأسيس جامعة و الصيدلية لخدمة المعمرين جمعت بجامعة واحدة بمو 

مع المدارس الجديدة سنة و قد تم الحاق مكتبة الطب  1909-12-30الجزائر 

بتفجير مبنى المكتبة  قامت المنظمة السرية 1962-06-07لكن في م  و 1880

نى المركزي لمجامعة مما تسبب في إتالف أرصدتيا وما تبقى تم المبالجامعية و 

 لى فرنسا.تحويمو إ

                                                           
 : القاىرة.تسويقيا ، خدماتيا، ادارتيا، ياماىيت، المكتبات و مراكز المعمومات النوعية.عبد المنعم موسىغادة،  - 1

 .143ص . .2012؛دار المعرفة الجامعية 
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  ل مرحمة االستقل: 

أعطت مرافق العامة وخاصة الجامعات و في ىذه المرحمة انشغمت الدولة بإنشاء ال

نشاء مراكز المكتبة الجامعية خاصة و قد تم إلقطاع المكتبات ككل و  ىتماماال

رىا مع نياية الثمانينات لقد تم غيعة الجزائر مثال وىران قسنطينة و جامعية تابعة لجام

لى المبنى الحالي سنة م وتم تحويميا إ1966ان سنة وىر  المكتبة المركزية فتتاحا

 م.1978

ن ليذا النوع من المكتبات لبناء إطارات الدولة ساىم ذلك في إدراج دراك المسؤوليفإ

-03-06عمال المكتبات منيا المكتبة الرقمية لجامعة قسنطينة التكنولوجيا في أ

 1كأول تجربة بالجزائر. 2006

 : يةنواع المكتبات الجامعأ  -2

تفيدين الذين تقدمو و يمكن مجتمع المس ختالفتختمف أنواع المكتبات الجامعية با

 :نواع فيما يمي حصر تمك األ

ة بخدمة ساسية الرئيسية لمجامعة و تيتم بصفة أىي المكتب :المكتبة المركزية (1

عضاء ىيئة التدريس و الباحثين مع االىتمام باقتناء طالب الدراسات العميا و أ

تقوم المكتبة ديم خدمات المعمومات  المتقدمة و المتخصصة و تقع العامة و المراج
                                                           

دراسة ميدانية بالمكتبات  : بوشارب بولوداني. المكتبات الجامعية داخل البيئة االلكترو افتراضية، لزىر - 1
منتوري  . رسالة ماجستر في عمم المكتبات. قسنطينة جامعة-سطيف–المركزية لجامعة فرحات عباس 

 .44ص . .2006؛
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التكامل مع مكتبات الكميات و قد تحتوي عمى المواد المكتبة المركزية بالتنسيق و 

 التي ال يمكن توفيرىا بمكتبات الكميات .

وتقوم بخدمة الدارسين والييئة التدريسية في القسم وتنتمي  :قساممكتبات األ (2

لقسم التابعة لو وقد ظيرت ىذه عاتيا وتقدم خدماتيا لخدمة تخصص امجمو 

قسام مع تعدد التخصصات العممية و زيادة عدد الدارسين في التخصصات األ

 1المختمفة

لى انشاء مكتبات خاصة بيا لقد سارعت معظم الكميات إ : مكتبات الكميات (3

     القواميس و والمعاجم  الموسوعاتولة في ذلك جمع الكتب المرجعية و محا

     االساتذة الستفادة المشتركة من الباحثين و التي يمكن تحقق ا،المواد االخرى و 

 2و طمبة الدراسات العميا التابعين لألقسام المشكمة لمكمية.

وىي مكتبات تنشأ عمى مستوى الجامعة أو  : مكتبات مراكز البحث العممي (4

 العاممين عمى إعداد الدراسات وحدات البحث و تواجو لخدمة البحوث العممية و

فتييئ ليم المصادر و المراجع التي تساعدىم في تقديم بحوثيم و إجراء تجاربيم 

                                                           
ادارة ،اليندرة ،الجودة الشاممة : السعيد مبروك . إدارة المكتبات الجامعية في ضوء االدارة المعاصرة، براىيمإ - 1

 .42ص..2012؛المجموعة العربية لمتدريس و النشر : االدارة االلكترونية. القاىرة،المعرفة 
2
دار العموم لمنشر و التوزيع  : تبات الجامعية. القاىرةلممك االستراتيجيةدارة محمود . اإل، قطر - 
 .65ص..2011؛
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   صبحت لدييا إمكانيات تكنولوجية ىائمةالمكتبات أ ن ىذه إلى ذلك فإ بإضافة

 1نترنت.وارتباطيا بشبكة األ

 : هداف المكتبات الجامعيةأ -3

 قوية من مصادر المعمومات التي ترتبط وشاممة و ومتوازنة  توفير مجموعة حديثة

  .ارتباطا وثيقا بالمناىج الدراسية والبحوث العممية الجارية في الجامعة

 التصنيفن خالل القيام بعمميات الفيرسة و تنظيم مصادر المعمومات م          

  ستخالصوالتكشيف واال

  لمستفيدينالمعموماتية المختمفة لمجتمع اتقديم الخدمة المكتبية و 

  2خدماتيا المختمفة حسن استخدام المكتبة و مصادرىا و تدريب المستفيدين عمى 

 :يمي  ىداف المكتبة الجامعية فيماو يحدد أحمد ماىر حمادة أىم أ

  ذلك عن طريق توفيرىا لممصادر التعميمية من كتب خدمة المناىج التعميمية و   

     المتعمقة بالمناىج الدراسية  مراجع و مذكرات و كتيبات و غيرىا من الموادو 

 ثراء ىذه المناىج و شرحيا لمطالب.والتي تساعد عمى تدعيم و إ

 بحاث و التكميفات الدراسية الخاصة بيم .مساعدة الطالب عمى إعداد األ 

                                                           
1
عميمور .المكتبات الجامعية و دورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية. رسالة سيام،  - 

 .104ص..2012؛جيجل ماجستر. جامعة
 .168ص..2006 ؛لمشرق الثقافيدار ا : كتاب المرجع في عمو المكتبات. عمان فادي.، عبد الحميد - 2
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 والخدمات المكتبية بين جميع  امعية مركز ىام لتبادل المعموماتالمكتبة الج

 مكتبات البحث في العالم.

 ثراء البرامج االكاديمية و البحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية و إ تدعيم

  نشطة من مراجع و دوريات عممية و كشافات و مستخمصات رسائل و بحوث 

 1غيرىا ممن لو عالقة بجميع برامج الجامعة.و 

 :وظائف المكتبة الجامعية  -4

 :يمكن تقسيم الوظائف التي تقوم بيا المكتبة الجامعية 

 :مثل :الوظائف االدارية: والأ

  تخطيط نمو المكتبة و رسم سياستيا و المشاركة في وضع الموائح و القوانين التي

 من شانيا تيسير العمل بالمكتبة و متابعة تنفيذه.

 تصال بالمسؤولين بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة و المشاركة في توزيعيا .اإل 

 عماليم يم و متابعة أشراف عمييم و اإلاممين في المكتبة و تدريباختيار الع     

 2و تقييميا.

 

 

                                                           
1
السعيد مبروك. الدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين تكنولوجيا االتصاالت و ثورة المعمومات . ،خطاب  - 

 .16ص.. 2014؛مؤسسة الورق لمنشر و التوزيع  : عمان
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 :الوظائف الفنية  :ثانيا

  اختيار المواد المكتبية المختمفة و الحصول عمييا و ىذه المواد تشمل الكتب   

 فالم و الخرائط و غيرىا.و الدوريات و المخطوطات و األ

  دام.عدادىا لالستخالمجموعات المكتبية و تصنيفيا و إفيرسة 

 .1تجميد و صيانة المجموعات و الحفاظ عمييا من التمف 

 : الخدمات المكتبية :ثالثا

 عارة بأنواعيا.تشجيع و تقديم خدمات اإل 

 الحصول عمى المواد التي يحتاجون إلييا رشادية لمقراءة لتسييل تقديم الخدمات اإل

 بحاثيم.في أ

 الب الدراسات العميا.ماكن القراءة و الدراسة الخاصة لمباحثين و طتوفير أ 

 لتعاون مع المكتبات و الييئات األخرى التي تقتني مجموعات عممية أو تاريخية ا

 2كاديمي.ىامة تخدم المجتمع األ

 

 

 
                                                           

 .100ص.. 2010؛دار المسيرة لمنشر ة التوزيع  : احمد نافع .انواع المكتبات . عمان، المدادحة - 1
2
االىمية لمنشر و  : عبد الحافظ. اساسيات عمم المكتبات و المعمومات. عمان، سالمة - 

 .44ص..2002؛التوزيع
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  الخدمات المكتبية المقدمة بالمكتبات الجامعية المبحث الثاني:

 :تعريف الخدمة المكتبية  -1

 ثمة بالعاممين كز المعمومات ممىي كافة التسييالت التي تقدميا المكتبات و مرا

لى مصادر اسبة لوصول الباحثين والمستفيد إجل خمق ظروف منلدييا من أ

 1المعمومات.

  توثيق والمعمومات فقد عرفيا اللمعجم الموسوعي لعموم المكتبات و حسب تعريف او

 نيا التسييالت التي تقدميا المكتبة الستخدام الكتب و بث المعمومات"" بأ

 أن مفيوم الخدمة المكتبية ىو أحسن قراءة ألكبر عدد يمفيل ديوي و يعرفيا م "

نشطة ول أن الخدمة المكتبية ىي أداة لكافة أقىكذا يمكن البأقل التكاليف و 

تيسير ما بيا من معمومات جموعة المكتبة وتنظيم مواردىا و المكتبة التي تتعمق بم

 2لمرواد".

 البرامج التي المقدمة و  االنشطة مصطمح الخدمة المكتبية ىو مصطمح شامل لكل

المستفيدين من المعمومات أي أن  حتياجاتعرض بواسطة المكتبات لالستجابة الت

 رشاديةاقا عريضا من الخدمات كالخدمة اإلن تشتمل نطىذه الخدمات يمكن أ

                                                           
1
 : حسين. المكتبات الجامعية و دورىا في عصر المعمومات. عمان،محمود مطمق ؛  احمد نافع،المدادحة  - 

 .84ص..2012؛مكتبة المجتمع العربي لمنشر و التوزيع 
2
غالب عوض . خدمات المستفيدين في المكتبات و مراكز المعمومات. عمان دار الصفاء لمنشر و ،النوايسة  - 

 .32. ص2002؛التوزيع 
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        التي تحدد لمكتبةالعامة و خدمة المعمومات وخدمة التداول واالعارة و 

 1معينة .

 :اع الخدمة المكتبية نو أ -2

 :لى نوعينتنقسم الخدمات المكتبية إ

 :الخدمات المباشرة 

 عدد  ستعارةة المكتبية التي تمكن لمقارئ من انيا الخدمو تعرف بأ :خدمة االعارة

 كثر ينة و يشرف عمى ىذه الخدمة موظف أو أمعين من الوثائق لفترة زمنية مع

 2لمستفيدين في ىذه الخدمة .و ذلك حسب حجم المكتبة و نوعيا و حجم ا 

 المصادر الوثائق و  ستعراضوتعرف بأنيا عمميات ا :خدمة االحاطة الجارية

 مراكز المعمومات و اختيار المواد وثيقة الصمةالمختمفة المتوفرة في المكتبات و 

مستفيدين وتسجيل ىذه المواد من و مجموعة باالحتياجات الباحث و المستفيد أ

و المناسبة عن توفرىا لدى المكتبة أتيم عمما( بالطرق عالميم ) احاطأجل إ

 مراكز المعمومات.

طالع المستفيدين عن التطورات الحديثة في حقل اىتماماتيم لما يتوفر ىي إعالم و إ

 من مواد مكتبية و مصادر المعمومات باالنتظام .
                                                           

 .49.50ص  .ص.. نفس المرجع السابق موسى عبد المنعمغادة،  -1
2
و  دار المعتز لمنشر : .عمان عابده. اثر تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمة المكتبيةحسان،  - 

 .73ص..2013؛التوزيع
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 ات ىو خدمة معمومات تقدميا مراكز المعموم :خدمة البث االنتقائي لممعمومات  

عالم المستفيد بالمواد التي وصمت المكتبة حديثا المكتبات المتخصصة ليدف إو 

   حسب مجاالت اىتمام المستفيد و تكون ىذه الخدمة موجية الى الفرد مباشرة 

 1حاطة الجارية .و ىي شكل من أشكال اإل

 برز الخدمات التي تحظى باالىتمام الكبير لدى من إ :خدمة تدريب المستفيدين

          الضخمة منيا بشكل خاص ومراكز المعمومات وبشكل عام و  لمكتباتا

تمفة الخدمات المخدين عمى كيفية استخدام المصادر و تتمثل في تدريب المستفيو 

تدريب المستفيدين عمى كيفية االستخدام التي تقدميا ىذه المكتبات والمراكز ليم و 

 تبة(تعتبر وظيفة ميمة لمطرفين ) المستفيد و المك

 نواع وتعد من الخدمات االساسية والضرورية في جميع أ :ستنساخخدمة اال

ر ىذه الخدمة لممستفيدين المكتبات و مراكز المعمومات الجامعية التي تقوم بتوفي

ت أال نتشرتة مكممة لخدمة اإلعارة خاصة بعد أن انيا تعتبر خدممنيا أل

امل معيا حتى من التعصبح من السيل لتصوير واالستنساخ بشكل واسع و أا

مزيق نفسيم و تسيم ىذه الخدمة في تقميل عمميات السرقة و التقبل المستفيدين أ

جل مساعدة وم بتوفير خدمة المسح الضوئي من أتقلممواد المكتبية المختمفة و 

                                                           
1
 .93 -92ص ص . احمد نافع .نفس المرجع السابق ،المدادحة - 
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لى ممف قابل الرواد في نقل ما يحتاجون إليو من صور من الشكل المطبوع إ

 1لمنقل و المعالجة.

 كبر مقومات تداول مصادر تعتبر الحواجز المغوية من أ :ترجمةخدمة ال

ن تساىم بات و مراكز المعمومات الجامعية أالمعمومات و نشرىا و يمكن لممكت

ىمية ة الترجمة لبعض المصادر و ذات األفي حل المشكمة من خالل تقديم خدم

خالل تعيين  نن تتم الترجمة داخمية مير من المستفيدين و ىذا ما يمكن ألعدد كب

   و خارجيا من المؤسسات التجارية التي تقدم ىذه الخدمة بالمقابل المترجمين أ

 2سوف تطور الترجمة ىذه الخدمة الى حد كبير.و 

 سترجاعتحت ىذه الخدمة مجموعة من وسائل ايندرج  :الخدمة الببميوغرافية 

مومات لى مصادر المعالمعمومات التي تيدف إلى تسييل وصول المستفيدين إ

وعية المعمومات ي تتوفر بالمكتبة الجامعية خالل إعداد قوائم بيبميوغرافية عن أالت

لي بة مثل الفيرس اليدوي  الفيرس األو تنظيميا وفق قواعد معينة تتوفر بالمكت

 3المستخمصات الفيرس الموحد ...الخ.الكشافات و 

 

 
                                                           

1
 2015؛دار وفاء لدنيا الطباعة و النشر : عزة . تطوير تقنية التعميم بالمكتبات. القاىرة،خميل  ؛عمي، محمد - 
 .253ص..
2

 .213.ص.2006؛ كمية االدب: ريةمحمد عوض . ادارة الجودة الشاممة في المكتبات . االسكند، الترتوري -
3
دراسة تطبيقية لمجودة الشاممة .  : حسن . خدمات المكتبات الجامعية السعودية؛عبد اهلل ّ؛ الحداد فيصل، - 

 .117.ص. 2003مكتبة الممك فيد الوطنية ؛: الرياض
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 :الخدمات الغير مباشرة 

 ممية الحصول عمى المواد المكتبية المختمفةىي  ع :خدمة االقتناء و التزويد   

و المناسبة لممكتبة و لمجتمع المستفيدين منيا من مختمف المصادر و يعني 

ح التزويد في المكتبات مجموعة اإلجراءات فنية و إدارية لمحصول عمى مصطم

 1يداع.ة المعمومات عن طريق الشراء واإلىداء والتبادل واإلوعيأ

 ا تشتمل عميو الوثائق من ىم مو التحميل من أجل تقديم أى :خدمة االستخلص

ىو النتائج المشتمل عمى الخصائص أو المستخمص رسائل وأفكار و معمومات و 

 2و عدة مواد معا.المكونات األساسية لمادة أ

 ن عرف المعيد القومي األمريكي لممواصفات القياسية بأ :خدمة التكشيف

الموضوعي ألوعية المعمومات و التعبير عن ف ىو عممية تحميل المحتوى يكشتال

محمد فتحي عبد اليادي و الذي لو ىذا المحتوى بمغة نظام التكشيف و يشير 

ن كممة تكشيف ىي الكممة الحديثة إسيامات بارزة في ىذا المجال إلى أ

                                                           
1
جيا المعمومات .مذكرة خصائي المعمومات في تطوير الخدمات المكتبية في ظل تكنولو بومرخوفة. دور أسارة،   - 

 .24. ص. 2012؛جامعة منتوري: تخرج ماستر في عمم المكتبات . قسنطينة
2
كمية االدب : محروس . خدمات المعمومات في المكتبات .االسكندرية؛ ميساء، ميرانأحمد ،  - 
 .100.ص.2006؛
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عداد د بيا عممية خمق المداخل في كشف أو إاالستخدام في المغة العربية و يقص

 1لى المعمومات في مصادرىا.تقود لموصول إالتي  المداخل

 داد الفني لمصادر المعمومات عتعرف الفيرسة بأنيا عممية اإل :خدمة الفهرسة

ي متناول مك المصادر فمطبوعة أو غي مطبوعة بيدف أن تكون ت ختالفياعمى ا

ن اليدف النيائي ىو المستفيد بأيسر الطرق وفي أقصر وقت ممكن وعميو فإ

 2المعمومات. سترجاعل عممية اتسيي

 :متطمبات الخدمة المكتبية  -3

 وىي مصادر مطبوعة وغير مطبوعة والكترونية مثل الكتب  :مصادر المعمومات

    و المواد البصرية  ختراعوالدوريات والكشافات والرسائل الجامعية وبراءات اال

 قراصواألشرطة والسمعية مثل الكرة األرضية واألسطوانات واألفالم واأل

 الممغنطة.

 داريا يتميز بالثقافة العالية ويجب أن يكون تأىيال مكتبيا وا   :الكادر البشري      

ى داريون و الفنيون و العاممون و يتوقف عدد العاممين في المكتبة عمىم اإلو 

 روادىا.حجم المكتبة و 

                                                           
1
دار الدجمة  : عماناحمد عبد الرحمان. المرجع في عمم المكتبات و المعمومات. ؛ الدباس ريا،   - 
 .151.ص.2008؛

2
 .163.ص.2009؛دار الصفاء  : عمر احمد .المكتبة و ميارات استخداميا . عمان،اليمشري  - 
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  بد من توفير قاعة مناسبة مضاءة ال :الباحثينالتسهيلت  اللزمة لممستفيدين و

مكيفة وذات مرافق صحية ويوجد بيا أجيزة فنية مثل الحواسيب وشبكات و 

 البصرية المعمومات وأجيزة التصوير واألجيزة السمعية و 

  نية خاصة لشراء ما يمزم من كتب حيث يوجد لكل مكتبة ميزا:المتطمبات المالية

 1تخصيص جزء من الميزانية لمصيانة.ر و تصويوأجيزة حاسوب و 

 :أهدافهاثرة في تقديم الخدمة المكتبية و ؤ العوامل الم -4

 : العوامل المؤثرة في الخدمة المكتبية 4-1

 ىميالخدمات المكتبية تختمف من مكتبة إلى أخرى متأثرة بعوامل متعددة أن اإ

مجتمع المستفيدين حيث يختمف مجتمع المستفيدين من مكتبة ألخرى من حيث  .1

التالي فان الخدمة المكتبية يجب بو ، عمارىم افتيم ومستواىم العممي ومتوسط أثق

مجتمع المكتبة و ، ن تتالءم و تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع المستفيدأ

دارية يختمف عمى ة اإلعضاء الييئثال الذي يضم الطمبة المدرسيين وأالمدرسية م

 مجتمع المكتبة العامة الذي يتألف من جميع فئات المجتمع الذي تخدمو المكتبة.

ل حجم المكتبة من ناحية البناء والمساحة والمجموعات يشك :لمكتبةحجم ا .2

ك الخدمات عنصرا ميما المكتبية والعمميات والخدمات وعدد المستفيدين من تم

                                                           
1
 .28-27ص. . ص احمد نافع .نفس المرجع السابق، المدادحة - 
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ن حجم المكتبة كبيرا دعت في تحديد الخدمات المكتبية التي تقدميا فكمما كا

 كثر.الحاجة إلى تقديم خدمات مكتبية أ

داف معينة وال يمكن تحقيق تمك األىداف إال من ىمكتبة أ: لكل ىداف المكتبةأ .3

المتمثمة في الخدمات البرامج التي يتم أدائيا و خالل العمميات والنشاطات و 

 ىداف .ميا من أجل خدمة تمك األالمكتبية التي تقد

نواعا عديدة ل التقسيم النوعي لممكتبات يتضح أن ىناك أمن خال :نوع المكتبة .4

ن الخدمات كتبات المدرسية والجامعية وغيرىا وبالتالي فإن المكتبات كالمم

كتبة ألخرى و يعود ذلك االختالف إلى أىدافيا وحجم المكتبية تختمف من م

 مكاناتيا المتوفرة.المستفيدين وا  حجم مجموعاتيا و 

ما كان عدد كمين في المكتبة: من حيث مؤىالتيم وثقافتيم وعددىم و العامم .5

لدييم رغبة في العمل ى حد ما يتمتعون بمؤىالت عالية و لالعاممين في المكتبة إ

 متقدمة.الحاجة الى تقديم خدمات مكتبية أكثر و  كما دعت

 ساسيا لنجاح الخدمة المكتبية ازنة المكتبة عامال أحيث تعتبر مو  :موازنة المكتبة .6

 متقدمة.لموازنة كبيرة كمما كانت الحاجة إلى خدمات مكتبية أكثر و كمما كانت او 
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         االجتماعية العوامل في النواحي االقتصادية و تتمثل ىذه امل أخرى و عو  .7

تطوير االتصاالت فيذه العوامل و الثقافية والدينية والمغوية والسياسية والجغرافية و 

 1ليا تأثير كبير في تقديم الخدمات المكتبية في البمد الذي تخصو.

 :هداف الخدمات المكتبية أ 4-2

          خدمة المكتبية باختالف نوع المكتبة و طبيعة المستفيدين ىداف التختمف أ

ىداف الخدمات المكتبية في النقاط ومستوياتيم العممية والتخصصية ويمكن إدراج أ

 :التالية 

 الرواد السريعة  ستفساراتالرد عمى أسئمة و ا 

  ير عمى كث التي قد يصعبالمساعدة في استخدام األدوات البيبميوغرافية المتوافرة و

 من الرواد معرفة التعامل معيا و تدريب المستفيدين عمى استخدام المكتبة.

 ساسية الستخدام المكتبة لتحقيق التعامل الميارات األ كتسابيماستقبال الرواد وا

 الفعال مع مواد المكتبة.

 سيام في تقييم في عممية بناء مجموعة متوازنة ومتطورة واإل المساىمة

 2تبية.المجموعات المك

 
                                                           

1
ص ص .ق غالب عوض . خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعمومات .المرجع الساب،النوايسية  - 
.28-29 

2
كريم . مجتمع المعمومات و اثره في المكتبات الجامعية مدينة قسنطينة نموذجا. اطروحة دكتوراه في ،مراد  - 

 .105ص.. 2008 ؛عمم المكتبات . جامعة متنوري
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 في المكتبات الجامعية المعموماتالمبحث الثالث: تطبيقات تكنولوجيا 

 :تعريف تكنولوجيا المعمومات -1

 تبادليا ل لتسييل الحصول عمى المعمومات و فضل الوسائىي البحث عن أ      

 1فعاليةوجعميا متاحة لطالبييا بسرعة و 

 لجة المعمومات امعوجو إدارة و تعريف أخر ىي مصطمح واسع يغطي جميع أ

 2البرمجيات المطموبة لمتواصل لمنظام.بواسطة الحاسوب ويشمل العتاد المادي و 

  ء جراعدك عمى العمل مع المعمومات وا  كذلك ىي مجموعة من األدوات تساو

بعة عناصر مك المجموعة سميام تتعمق بتجييز المعمومات ومعالجتيا وتتضمن ت

ىذه العناصر السبعة يطمق ا المعمومات و رئيسية تشكل البيئة األساسية لتكنولوجي

 3عمييا تكنولوجيا المعمومات.

 في الحصول عمى تنظيم و خزن خرى استخدام الحواسيب واألجيزة التكنولوجية األ

 4بث المعمومات.و  سترجاعوا

 
                                                           

1
دار البداية ناشرون و موزعون  :جعفر الطائي. تكنولوجيا المعمومات و تطبيقاتيا .عمانحسين،   - 
 .58ص..ه 2013/1434؛

2
 :عربي . مصر -محمد ،دياب مفتاح. معجم مصطمحات نظم و تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت انجميزي - 

 .25ص  .1995؛الدار الدولية لمنشر و التوزيع 
3
الدار  :عربي. ليبيا -مفتاح . معجم مصطمحات  و ادارة المعمومات و ادارة المعرفة انجميزي،محمد دياب  - 

 .38. صه1437م/2016؛لمنشر و التوزيع المنيجية 
4
دار الكنوز  :انجميزي .عمان -عبده الصرايرة. الكافي في مفاىيم عموم المكتبات و المعمومات عربيخالد،  - 

 .85ص.م 2010ه/1431؛المعرفة العممية لمنشر و التوزيع
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 :ساسية لتكنولوجيا المعمومات المكونات األ-2

 :اترتكز تكنولوجيا المعمومات عمى نوعين من التكنولوجيا ىم

من لي ىو القاعدة الرئيسية التي تنطمق يعتبر الحاسب األ :تكنولوجيا الحاسب

ى عمى أساسيا كذلك اعطى العديد من المزايا تبنخالليا تكنولوجيا المعمومات و 

جوانبيا حيث لم يعد ىناك مؤسسة أي كانت صفاتيا تخمو من ىذه  كافةلألعمال و 

تتضمن ىذه التقنية نوعين من  صبحت من ضرورية العمل حيثاألجيزة ألنيا أ

 التكنولوجيا ىما تكنولوجيا المعالجة و تكنولوجيا التخزين.

ثورة تكنولوجية ىائمة في كافة  تصاالتاالشيد قطاع  :تكنولوجيا االتصاالت

عمال جاالت من طرف وسائل االتصال مما أدى إلى ظيور نوع جديد من األالم

ىذه التقنية  كنولوجيا المعمومات حيث تتضمنالتي بدورىا يستخدم فييا كافة وسائل ت

ىي تكنولوجيا النقل و تكنولوجيا المواصالت و الشبكة تكنولوجيا متعددة ومتنوعة و 

 1)االنترنت(.

 

 

 
                                                           

1
 : لوجيا المعمومات. مصرشحاتة نصر. دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات وتكنو ، عمي؛ الوىاب ،عبد - 

 .220-219ص.ص . 2003؛الدار الجامعية
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 :خصائص و أهمية تكنولوجيا المعمومات  -3

 :خصائص تكنولوجيا المعمومات 3-1

 يمي  سنوضحيا فيما تتميز تكنولوجيا المعمومات بخصائص تمس كل جيات الحياة و

فمن ناحية السرعة فان تكنولوجيا المعمومات تؤدي عممية معالجة  :السرعة

المعمومات من تحويل و معالجة و حساب....بطريقة سريعة مقارنة مع االنسان. ىذه 

 الخاصية سمحت بتخصيص وقت و معالجة الميام التي يصعب تنفيذىا يدويا.

ية فقد سمحت باقتصاد معتبر في الوقت ما من ىذه الناحأ :تقريب المسافة

   قل الفوري نصبح باإلمكان التالتصال عن بعد ففي وقتنا الحالي أالمستغرق في ا

ألحجام جد كبيرة من المعطيات والوثائق الموجودة والتي تسمح لكل مستعمل 

 لى كتمة كبيرة من المعمومات ميما كان مكان تخزينيا.بالوصول إ

ىنا نستطيع القول بنيا خاصية جد أساسية و ىي تتمثل في و  :مرونة االستعمال

 1ستعمال في مجاالت واسعة و مختمفة.إمكانية اإل

 

 
                                                           

1
. دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين عممية المراجعة الخارجية دراسة اراء محافظي حاج سعيسيام،   - 

مذكرة مقدمة كجزء من متطمبات نيل شيادة الماستر في العموم المالية و المحاسبية تخصص  -بسكرة -الحاسبات
 .17. ص.2013؛محاسبي  قسم العموم التجاريةتدفيق 
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 :همية تكنولوجيا المعمومات أ 3-2

 :ىمية تكنولوجيا المعمومات باالتي تنحصر أ

 عمال التجارة.. الوقت في عالم الصناعة المال األ القضاء عمى جميع حواجز   

بإمكان عقد الصفقات خالل  صبحعمومات نجد أنو أتكنولوجيا الم غيرىا ففي ظلو 

و غيرىا ثوان وفي أي وقت عن طريق االنترنت أو أجيزة الحاسبات اإللكترونية أ

 في معدات التقنية الحديثة.

  في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات يمكن التوسع في استخدام شبكات الحاسب

جيزة الحاسوب بعضيا مع بعض لمباشر بين أنو السماح باالتصال االذي من شا

 مك الشبكة.بادل المدخالت و المخرجات خالل تبما يسمح بت

 ي تطور في تكنولوجيا المعمومات جاء لتمبية التطورات االقتصادية إن أ        

و خدمة لعموم واالجتماعية واتساع نطاق األىداف خدمة ألصحاب الوحدة أ

 شرائح المجتمع.

 المعمومات إلى تحسين جودة العمل من خالل إتباع  تكنولوجيا يؤدي استخدام

ختصار الوقت صا الدقة العالية وفق التكاليف وا  ساليب تكنولوجيا الحديثة خصو أ

 و تقميل المخاطر المتعمقة بالتوسع االرتجالي لممعمومات و البيانات.

 و خدمات جديدة.المساىمة في إمكانية ايجاد منتجات أ 
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 1دعم الموقف التنافسي لموحدة.ة المناسبين و الوقت و النوعي 

 :سباب التي دفعت المكتبات الجامعية الى استخدام تكنولوجيا المعموماتاأل-4

 ن ىذا االنتاج ينمو و يتضاعف سنويا اليائمة في حجم االنتاج الفكري إذ أ الزيادة

 10بنسبة تعادل 

 االجتماعيعممي و تغيير طبيعة المعمومات والحاجة إلييا نتيجة التقدم ال          

 و االقتصادي 

 ركيز دى الى التظيور التخصصات وتخصصات التخصص الواحد األمر الذي أ

 كثر من التركيز عمى التي تصدر في الكتب عمى نوع المعمومات الحديثة أ

 لى ظيور مكتبات أخرى ذات أىمية و منافسة بكل مؤسسة أو مركز عممي إ

المعمومات التي تساىم في تطوير  باألبحاث و انشاء مكتبة خاصة و تزويدىا

 مردودىا .إنتاجيا و 

 قل عدد من التخفيف من أعباء األعمال اليدوية الروتينية وتطوير إنتاجية العمل أ

 .العاممين 

                                                           
1
بن البار. تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى استراتيجيات التسعير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موسى،   - 

. مذكرة لنيل شيادة ماستر كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير قسم عموم التسيير تخصص تسيير المؤسسات 
 .64ص . 2009؛وسطة تكنولوجيا المعمومات و االتصال جامعة محمد خيضر بسكرة الصغيرة و المت
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 ستخالصمن خدمات اال ستفادةتطوير الخدمات المكتبية والمعموماتية واال       

           ت العممية و مستخمصاتيا خاصة في مجال الدوريالية و والتكشيف األ

 و مصادر المعمومات غير التقميدية.

 ن المكتبات المساىمة في إقامة شبكات ونظم ألية معموماتية تعاونية بي         

 1مراكز البحث العممي.والجامعات و 

 وعية توفير النفقات وتقديم خدمات أفضل بتكاليف أقل واالستعاضة عن شراء أ

    الكشافات ميدية الغالية الثمن كالرسومات والدوريات و جعية التقالمعمومات المر 

 .CD-ROMو المستخمصات باألقراص الميزرية 

 يجاد حل لمشكمة ضيق المكان و ىي المشكمة التي تعاني منيا جميع المكتبات إ

 الضخمة ميما كانت مساحتيا كبيرة.

 ستفادة من تكنولوجيا االلمعمومات و الثورة المعموماتية و مواكبة تطور مجتمع ا

 المعمومات في تطوير البحث العممي.

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .102-101.ص ص. 2014؛العريفي، جمال توفيق. انواع المكتبات الحديثة. عمان: االكاديميون لمنشر و التوزيع - 
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 خلصة الفصل :

أىم المقومات  المستفيد ىو أحد ننستنتج أمن خالل ما ورد في ىذا الفصل 

ساسية بل يعتبر العصب الرئيسي لنجاح أي مؤسسة و ىو أحد الموجودات الثمينة األ

االستغناء عنو أو استبدالو لذا بدأت  الذي ال يمكنلممكتبات الجامعية و  و الضرورية

أفضل الخدمات خيرة في العمل عمى تقديم أحسن و المكتبات الجامعية في السنوات األ

   يا لخدماتأىمية كبيرة   فقد أعطت ىذه المكتبات  لو من أجل نيل رضاه، و بيذا

 بشتى الوسائلتسييل العمميات المكتبية   إلى ىي نشاط ييدف من خاللو و التي

خصوصا مع التطور الحاصل في تكنولوجيا المعمومات ، حيث ساىم استخدام 

داء و األنشطة و جيا المعمومات في مجال المكتبات إلى زيادة و فعالية األتكنولو 

من أجل توصيل الخدمات المكتبية لممستفيد  الوظائف التي تقوم بيا المكتبة 

 .بالوضعية التي يريدىا ىو

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني :     
أهم التطبيقات االلية المستخدمة في الخدمة المكتبية 

 بالمكتبات الجامعية

 بالمكتبات الجامعية استخدام الحاسب األليالمبحث األول :

في المكتبات  قواعد البياناتالمبحث الثاني: استخدام 

 الجامعية

المطبقة في المكتبات   النظم األليةالمبحث الثالث: 

 عية.الجام

المطبقة في المكتبات  البرمجيات الوثائقيةالمبحث الرابع : 

 الجامعية
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 : تمهيد

بأتمتو  ذلك كنولوجيا المعمومات في أعماليا و إدخال ت لىسارعت المكتبات الجامعية إ

التي جاءت بيا تكنولوجيا المعمومات و  إدخال التطبيقات االلية خدماتيا المكتبية و 

وممنيجة باستخدام لية برامج والتقنيات التي تعمل بطريقة ألمجموعة من االتي ىي 

وصول المستفيد الى  تسييلبالتي تقوم ة من النظم ...الخ  و مجموعالحواسيب و 

متماشيتا مع متطمبات العصر الذي فرض عمى  قل وقت و جيد ممكنالمعمومة في أ

يرتقي و ذلك  ىذه المكتبات  ضرورة تبني ىذه التقنيات التي تجعل العمل المكتبي

بالتخمي عن النظم التقميدية التي كان يواجو فييا المستفيد العديد من المشاكل من 

 أجل الوصول الى المعمومة أو الوثيقة التي ىو في حاجة إلييا عكس النظم الجديدة

وذلك بتوفير لو أجيزة الحاسوب التي تحتوى عمى  التي سيمت لو الوصول إلييا

التي تم إدخاليا عن  توفر لو عدة طرق لمبحث عن المعمومةمجموعة من النظم التي 

 طريق قاعدة البيانات الخاصة بنظام المكتبة و بعض البرمجيات و توفيرىا لو 

 .بأسيل الطرق و أسرعيا دون أن تأخذ منو الوقت و الجيد في ذلك 
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 ام الحاسوب في المكتبات الجامعيةاستخد المبحث األول:

 : تعريف الحاسوب -1

  يعرف الحاسوب بأنو وسيمة لتجييز البيانات بمعنى أنو يستمم البيانات كمدخالت

قدر  حتواءويجيزىا في صورة معمومات كمخرجات أي أنو مصمم عمى أساس ا

قارنات جراء المكبير من البيانات الداخمة وتخزينيا ثم إنجاز العمميات الحسابية وا  

ذلك كمو بمعدل معمومات المطموبة و إلمداد بالخيرا االمنطقية المتعمقة بيا و أ

 1سرعة كبيرة .

 جاميع الكبيرة من الم ستقبالوفي تعريف أخر ىو وسيمة إلكترونية صممت ال

 لى شكل نتائج البيانات بشكل ألي ومن ثم تخزينيا ومعالجتيا وتحويميا إ

  يعازات اإل قابمة لالستخدام بموجب مجموعة من التعميمات وومعمومات مفيدة و

 2طمق عمييا اسم البرمجيات.التي ي

  يجري عمييا عمميات حسابية ىو جياز يتمقى بيانات من وحدات إدخال و       

نعني بوحدات قية ثم تقوم بإرساليا الى وحدات إخراج أو تخزينيا بالذاكرة و منطو 

                                                           
1
 .16.ص.1983؛دار النيضة: ت. بيروتمحمد شوقي . الحاسب االلكتروني و نظم المعموما ،  شادي - 

2
دار المسيرة لمنشر        : فاضل السمراني. حوسبة ) اتمتة( المكتبات. عمان؛ايمان، ابراىيم قندلجيعامر،   - 

 .22ص..1430م/2010و التوزيع؛
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و أ خراج مثل الشاشةاإلدخال مثل لوحة المفاتيح أو الماسح الضوئي ووحدات اإل

 1الطابعة.

 : جهزة الحاسوبأنواع أونات و مك -2

 أنواع أجهزة الحاسوب: 2-1

  :جيزة الحاسب بحسب الغرض منيا ما يميتتنوع أ

 الذي يستخدم لتطبيق محدد ال يتعداه و  : حادي الغرضحاسوب خاص أ        

حيانا مسمى "حاسوب التحكم" حيث يستخدم ىذا الحاسوب لميام و يطمق عمية أ

لمراقبة لألجيزة المختمفة نحو األجيزة الصناعية أو او عمميات التحكم  خاصة نحو

 كالسنتراالت . تصالكالطائرات و السيارات ووسائل اال و وسائل النقلالطبية أ

 الذي يمكن استخدامو في تطبيقات شتى و  : غراضحاسوب عام متعدد األ      

ع نوارض إلى ثالثة أجيزة الحاسوب متعدد الغومجاالت متعددة يمكن تقسيم أ

 :بحسب استخداميا وىييسية بحسب قدرتيا عمى المعالجة والتخزين و رئ

و يستخدم عادة من قبل فرد Personale computers : الحاسوب الشخصي-1

لو قدرة محددة عمى ال الحوسبة و التخزين لمبيانات و و مؤسسة صغيرة ألعمأ

 .المعالجة نسبيا

                                                           
1
دار دجمة ناشرون و  : . عمان  Information technologyاحمد. تقنية المعمومات= ، عبد الرحمن - 

 .15ص . 2014؛عونموز 
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نو يستخدم عن فرد واحد معنى أاالستخدام والميام بحادي وغالبا يعتبر الجياز أ

 لتشغيل برنامج محدد عمى الحاسوب.

 :ىمياتتعدد اشكال الحاسوب الشخصي إلى أشكال مختمفة أو 

 الحاسوب المكتبي 

 الحاسوب المحمول 

 حاسوب المنزل 

 1الحاسوب المساعد 

 : MINI COMPUTERالحاسوب المتوسط -2

طمبات عديدة لجيات  ىي عبارة عن حواسيب مصممة بطريقة تسمح ليا بمعالجة

عدة حواسيب  شتراكنظام الذاكرة المركزية الموحدة وىي امختمفة حيث تعتمد عمى 

خراج بدون وحدة مركزية ( ) فقط شاشة عرض و بعض وحدات اإلدخال واإل  تابعة

لى م ( حيث يمكن ألي مستخدم الوصول إفي وحدة مركزية واحدة ) وحدة النظا

يضا استعمال مختمف الطرفيات ىذه الوحدة المركزية وأ مخزنة عمىقاعدة البيانات ال

          المرتبطة بيذه الوحدة كالطابعة تستخدم ىذه الحاسبات غالبا في الشركات 

                                                           
1
كشري . التقنيات الحديثة و اثرىا في المكتبات. القاىرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة نجالء ، ؛عبد الفتاح، طو - 

 .94-93ص ص  .2014؛و النشر 
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مل مع عدد كبير من الزبائن بيدف إنجاز معامالتيم المؤسسات الحكومية التي تتعاو 

 1المراكز التجارية. و غيرىا مثل مركز البريد و الضمان االجتماعي واإلدارية أ

 Main computالحاسوب المركزي -3

الف من يستطيع الحاسوب الكبير دعم ومساندة المئات أو األ و الحاسوب الكبيرأ

ن التخزين مبحيث يعالج الكثير من عمميات اإلدخال واإلخراج و  المستخدمين

    مة في الشركات الضخ يستخدم الحاسوب الكبيرالمستخدمين لمعالجة البيانات و 

لى المشاركة إ المنظمات الكبيرة التي تضم الكثير من المستخدمين الذين يحتاجونو 

 2في البيانات و البرامج.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2045عمى الساعة  20/03/2018استمتع تاريخ الزيارة -تعمم-مدونة شباب ويب تثقف،اصناف الحواسيب   -1

and -http://www.chababwap.com//2016/05/variétesح عمى الرابط التالي )عمى الخط( متا
htmalm=1s-computers-if-types  

2
)عمى  2141عمى الساعة  30/03/2018الفصل االول الحاسوب مقدمة في الحاسب االلي تاريخ الزيارة - 

-http://computer.atlas4e.com/projectالخط( متاح  عمى الرابط التالي 
e1/project/chapter1/chapeter/htm. 

http://www.chababwap.com/2016/05/variétes-and%20types-if-computers-htmalm=1s
http://www.chababwap.com/2016/05/variétes-and%20types-if-computers-htmalm=1s
http://www.chababwap.com/2016/05/variétes-and%20types-if-computers-htmalm=1s
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 مكونات أجهزة الحاسوب: 2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( المكونات المادية و المكونات البرمجية لمحاسوب.01الشكل رقم )

                                                           
1
قندلجي، عامر إبراىيم. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و االنترنت. عمان: دار المسيرة لمنشر و  

 .100ص.ه1424م/2003؛التوزيع

الحاسوبنظام   

Computer system 

لمكونات الماديةا  
hardwar 

 المكونات البرمجية

software 

 keuboardلوحة المفاتيح 

 mouseالفارة 

 moniterالشاشة/المرقاب 

 systemكابينة النظام 

cabinet 

 processor chipالمعالج 

 memory chipالذاكرة 

 motherاللوحة االم 

board 

 .1stبرنامج النظام 
System softwar 

 
او برامج التشغيل 

opiration system 
 

برامج التطبيق 

application softwar 
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 : نواع برمجيات الحاسوبت وأمميزا -3

 :الحاسوب  خصائص3-1 

     عقد العمميات الحسابية يستطيع الحاسوب أداء  :السرعة الفائقة في االداء .1

 المنطقية المطموبة بسرعة فائقة.و 

المنطقية يستطيع الحاسوب القيام بأداء و  :داء الدقيق لمعمميات الحسابيةاأل .2

 العمميات الحسابية المعقدة بمنتيى الدقة.

    يقوم الحاسوب بتخزين كم ىائل من البيانات  :لمبيانات االسترجاعالتخزين و  .3

حديد مكان بإمكانو تمج عمى وسائط التخزين المختمفة و البراوالمعمومات و 

 خراجيا لممستخدم بصورة مباشرة.المعمومات المطموبة و إ

عمومات في قدرة الحاسوب عمى عرض الم :عرض المعمومات بوسائط متعددة .4

ىذا ما يسمى ثابتة أو صور متحركة أو صور فيديو و صورة كتابية أو صور 

 . multimediaممتميديا 

ماكن اسوب تبادل المعمومات مباشرة في أيمكن عن طريق الح :تبادل المعمومات .5

 متعددة من العالم من خالل شبكات الحاسوب مثل شبكة االنترنت.

ى الحاسوب يمكن الفاىم وتوصيل المعمومات إل:خراج تنوع أدوات اإلدخال واإل .6

اإلدخال عن طريق لوحة المفاتيح والفارة والماسح دوات عديدة كعن طريق أ

 الطابعة.الضوئي واإلخراج عن طريق السماعات والشاشة و 
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 1و ممل.عمى العمل لفترة طويمة دون كمل أ و ىي قدرة الحاسوب :االستمرارية .7

 :نواع برمجيات الحاسوب أ3-2

 :لى ما يمي العمل واالستخدام إ واع البرمجيات حسب طبيعةنتنقسم أ

برمجية التطبيقات ىي البرمجية التي تستخدم نظام الكمبيوتر ألداء ميام خاصة 

 كمعالجة الكممات المكتوبة.

جيزة الكمبيوتر لتوفير مجموعة ام ىي التي تعمل بشكل مباشر عمى أبرمجية النظ

عمى جياز الحاسب  ثناء العملالتي يحتاجيا المستخدمون أمن الوظائف االساسية 

 :تتضمن برمجيات النظام ما يمي 

لي برامج التي تدير برامج الحاسب األساسية من الأنظمة التشغيل وىي مجموعات أ

 كبرامج االشراف.

ة لمساعدة المستخدمين في جيزة ىي مجموعة البرامج المصممبرامج تشغيل األ

 جيزة الكمبيوتر الخاصة بيم.صيانة ورعاية أ

عة من البرامج التي تصمم ىي مجمو   Maliaous softwarلخبيثة البرمجيات ا

 فيما بعد. ختراقيالغايات إيذاء وتعطيل أجيزة الحاسب األخرى ليسيل عميو ا

 لى طبيعتيا و مجال التنفيذ منياتوجد العديد من أنواع البرمجيات التي تقسم إ

                                                           
) عمى الخط( متاح  13:51عمى الساعة  31/03/2018ريف الحاسب...اىم انواعو مميزاتو تاريخ الزيارة تع -1

   topics-http://www.classforumaribia.com/t10عمى الرابط التالي 

http://www.classforumaribia.com/t10-topics
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البرامج  سمسمةتطبيقات سطح المكتب تشتمل ىذه التطبيقات عمى صفحات الويب و 

 وفيس.المتفرعة من مايكروسفت أ

التي رمجيات المدمجة في صفحات الويب و جافا سكريبت النصية ىي واحدة من الب

ل تحميل ىذه الصفحات ذلك من خالميا مباشرة داخل ىذه المتصفحات و يتم تشغي

 1لى متصفحات مساعدة.عمى شبكة األنترنت دون الحاجة إ

 :لي في المكتبات المعاصرة حاسب اال الحاجة إلى استخدام ال -4

 :لي في المكتبة في النقاط التاليةيمكن تمخيص الحاجة إلى استخدام الحاسب األ

إن استخدام الحاسب األلي في المكتبة ىو أىم أسباب استمرارية المكتبة :البقاء -1

 بقاءىا كمؤسسة.و 

جيال ا وخاصة األإنيا سوف تفقد المستفيدين منيذا لم تستخدمو المكتبة فأما "إ

 الجديدة منيم . و مع الوقت تصبح بال مستفيدين"

فادة من إن مستفيدي ىذا العصر يريدون اإل :الوصول  لممستفيدين حيث هم-2

كتبة من حيث كانوا سواء بالمنزل أو المكتبة أو بمد أخر أو في أي وسيمة الم

 و غير ذلك.مواصالت أ

                                                           
1
)عمى الخط( متاح عمى  1413عمى الساعة  31/03/2018بحث عن برمجيات الحاسب تاريخ االطالع  - 

 http://www.mawdoo3.comالرابط التالي 
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فإنو من الصعوبة  ستمرارن حي ينمو بابما أن المكتبة كائ :مساحات التخزين-3

ن تستطيع المكتبة تخزين ما يستجد من مصادر المعمومات خاصة في بمكان أ

 فيضان المعمومات.

ن التعاون بيإن أىم متطمبات المشاركة بالمصادر و  :المشاركة بالمصادر-4

يحسن من المكتبات ىو استخدام الحاسب األلي مما يوفر الوقت والجيد والمال و 

 الخدمات .

إن تسيير العمل ومرونتو وكفاءتو التي تتحقق  :تحقيق الرضى الوظيفي لممكتبين-5

مكانيات الحاسب في المكتبة تحقيق الرضا الوظيفي من خالل اإلفادة من إ

 1لممكتبيين.

ن نظرة المجتمع لممكتبيين الزالت ال إ :تحسين الوضع االجتماعي لممكتبين-6

دمة التخصص في شتى أنواع العموم ولعل استخدام ه و تعبو في ختكافئ مجيود

 لي في المكتبة يساىم في تحسين ىذه النظرة .إمكانيات الحاسب األ

لي بالمكتبة يساعد عمى إن استخدام الحاسب األ :تعزيز حق الوصول لممعمومات-7

بر العالم خاصة لمذين ال يممكون تعزيز حق كل مواطن في الوصول لممعمومات ع

 نترنت.ستخدامو أو اإلفادة من امكانيات األب أو الذين ال يجيدون اأجيزة حاس

 

 
                                                           

 .23. ص 2010المعمومات العربية ؛ زكرياء الرمادي. استخدام الحاسب االلي في المكتبات و مراكزاماني،  -1
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 قواعد البيانات المبحث الثاني: استخدام 

 :Data baseتعريف قواعد البيانات  -1

 ضيا المتصمة ببعلبيانات ىي مجموعة من البيانات والمعمومات المتكاممة و قاعدة ا

 تكون عمىو  الخاص بيا ع الوصفكثر مالبعض و موزعة عمى ممف واحد أو أ

بينيا و مخزنة بطريقة نموذجية وبدون تكرار حتى تتمكن من  عالقة فيما

 1لييا بسيولة.الوصول إ

 يانات المنظمة التي يمكن الوصول إلى ىي مجموعة من الب :خروفي تعريف أ

دارتيا وتحديثيا بسيولة وىي مجموعة من التسجيالت أو القيود يشار  محتوياتيا وا 

        كثر عدة المعمومات عادة من ممف واحد أو أسم الممف وتتكون قالييا باإ

ييا البعض قاعدة المعمومات مجاز أو قواعد البيانات التي تضم أو تستأجر يسمو 

وعة منظمة ىي عبارة عن مجمستعان بيا جيات تعاونية مختمفة و و يأو تشترى أ

مين حاجات غرض تأرتبطة مع بعضيا بنسق معين بالمعمومات ممن البيانات و 

 2محددة من متطمبات المستفيدين 

  كذلك ىي ممف بيانات يتم تصميمو ليناسب عددا من التطبيقات المختمفة التي

دخال التعديالت عميو  تستطيع الحصول عمى حاجتيا من البيانات ىذا الممف وا 

لى التعرف عمى مى برمجة و تنفيذ ىذه التطبيقات إن يضطر القائمون عدون إ

                                                           
1
 .12ص. .2015؛مكتبة الحامد لمنشر و التوزيع : نظم قواعد البيانات . عمان .ميثانالمجالي، - 

2
 .108ص.  المرجع السابق. قندلجي. ،ابراىيمعامر  - 
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خرى قاعدة ميم الخاص بيذا الممف أو التعامل مع كل محتوياتو وبعبارة أالتص

ل استرجاع عناصره يتم تصميمو من البيانات ىو ممف بيانات شامل مبوب سي

  1جل التطبيقات غير المحدودة بنطاق ضيق.أ

 قواعد البيانات :مكونات و  بيئة  -2

 بيئة قواعد البيانات: 2-1

 :ساسية ىيخمسة مكونات أ قواعد البيانات من تتكون بيئة

و التي يحتاجيا ممحقاتيقصد بيا الحاسوب و  : Hard wearالمكونات المادية 

و وتتوفر كافة أ النظام من طباعة أو ماسح ضوئي أو توصيالت الشبكة أو غيرىا 

 بعض المكونات حسب احتياجات نظام المؤسسة ليا.

     الخاصة بقواعد البياناتيقصد بيا البرامج :   soft wearالمكونات البرمجية 

النظم البرمجية لتطويره  غيرىا من احتياجاتوبرمجيات الشبكة ونظم التشغيل و 

 صيانة النظام.تشغيل و 

ىميتيا في ىي قمب قواعد البيانات و تعتبر أىم المكونات نتيجة أ : Dataالبيانات 

 خدمة العمل و توفير المعمومات.

 جراءات و العمميات الالزمة إلدارة قواعديقصد بيا اإل : pressingالعمميات 

مميات التي يقوم بيا المستخدم كذلك االجراءات والعالبيانات وحمايتيا وتطويرىا و 

 االستفادة منيا.عامل اليومي مع قاعدة البيانات و خر من خالل التاأل
                                                           

1
 .113ص.. 1990؛االكاديمية .موسوعة مصطمحات الكمبيوتر المكتبة .محمود  ،الشريف - 
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ىم كافة االشخاص الذين يتعاممون مع قاعدة البيانات من :  Userasالمستخدمون 

  االستفادة منيا ومنيم محمموصميميا وصوال الى التعامل معيا و ة العمل عمى تبداي

مصممو قاعدة البيانات مبرمجو قاعدة البيانات مدير قاعدة البيانات مستخدمو و 

 1قاعدة البيانات.

 مكونات قواعد البيانات: 2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2( مكونات قاعدة البيانات.02الشكل رقم ) 

 

                                                           
1
 .30ص.. 2012؛مؤسسة الورق لمنشر و التوزيع : .اساسيات قواعد البيانات. عمان يحي االربانيأروى ،  - 

2
 .111ص .المرجع السابق.م قندلجي، عامر أبراىي  

 bits and bytesالبتات و البايتات 

 recordsالقيود/ التسجيالت 

 files/ filesالملف او الملفات 

 fieldsالحقول 

 databaseقاعدة البيانات 
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 :  Data base designتصميم قاعدة البيانات مراحل  -3

ىم المراحل التي تمر فييا ميم قاعدة البيانات بعدة مراحل ومن أتمر عممية تص

 :عممية تصميم قاعدة البيانات ما يمي 

 :مرحمة التحميل  :ولىالمرحمة األ 

يقصد بمرحمة التحميل مرحمة تحميل النظام السابق و تجميع متطمبات المستخدمين 

 :نظام تمر ىذه المرحمة بعدة خطواتالنظام الجديد و تحميميا يقوم بيا محمل ال من

 راء جريق جمع المعمومات المختمفة مثل إتحديد متطمبات المستخدمين عن ط

 و المالحظات .المقابالت مع موظفي المؤسسة أو عمل االستبيان أ

 .تحميل مشاكل النظام القائم 

 م الجديد.تقديم الحمول و المقترحات لمنظا 

  توليد المخططات المختمفة التي تظير مكونات قاعدة البيانات الجديدة في جداول

 ووظائف و تدفق البيانات.

 :المرحمة الثانية مرحمة التصميم 

ويقوم بيا مصمم قاعدة البيانات ىي مرحمة وضع التصميم المفاىيم لقاعدة البيانات و 

 1:تمر ىذه المرحمة بعدة خطوات و 

 

 
                                                           

 .54يحي األرياني. المرجع السابق. ص أروى،   1
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 لمخططات الناتجة عن عممية التحميل تصميم ا 

 خير مع النظام من خالليا .النظام التي يتعامل المستخدم األ تصميم واجيات 

  التقارير المطموبة من النظام.تصميم نماذج اإلدخال واإلخراج و 

  تصميم النموذج المنطقي لقاعدة البيانات الذي ييتم بالمكونات دون المتطمبات

 الفيزيائية لعمميا.

 ميم الفيزيائي لقاعدة البيانات ويتضمن ترجمة النموذج ويتضمن ترجمة تصال

النموذج المنطقي إلى النموذج الفيزيائي ويتم تحديد ىياكل البيانات وتحديد تنظيم 

 كافة متطمبات عمميا.قاعدة البيانات و 

  :برمجة قاعدة البيانات :المرحمة الثالثة

ذات  تحويل تصاميم قاعدة البياناتات و رحمة يتم برمجة قاعدة البيانفي ىذه الم

يقوم بيذه المرحمة مبرمج قاعدة البيانات باستخدام قاعدة بيانات قابمة لمعمل وعمييا و 

 المغة البرمجية المناسبة.

 :صيانة قاعدة البياناتتنفيذ و  :المرحمة الرابعة

إدارة قاعدة وفي ىذه المرحمة يتم مراقبة وتقسيم عمل قاعدة البيانات وتحديد برمجيات 

يقوم بيذه المرحمة مدير قاعدة البيانات البيانات وطرق حمايتيا وتحديد الصالحيات و 

 1مع الفريق المبرمج

 
                                                           

1
 .55ص المرجع نفسو . - 



 الفصل الثاني            أهم التطبيقات األلية المستخدمة في خدمات المكتبات الجامعية
 

 73 

 :فوائد قواعد البيانات أهمية و  -4

 :ىمية ضرورية و فوائد منياواعد البيانات ألماذا قواعد البيانات لق

  السرعةSpeed 

  الدقةAccu ray 

 كتنازاال ختزالالشديد في المكان اال ختصارالتخمص من الورق و اال  

  الحداثةUp-to Date 

  توافر المعمومات عند الطمبInformation on demande 

  بالتالي البيانات الموجودة في المكتبة كميا في موقع واحد توحيد الممفات و       

 1و يمكن لمجميع االستفادة منيا بدال من بعثرتيا في اماكن و مواقع عدة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
احمد ابو عجيمة. قواعد البيانات و نظم المعمومات في المكتبات و مراكز ؛ يسرى، فاطر السامرانيإيمان،  - 

. دار   Data bese information systems in libraries and information centersالمعمومات= 
 .23ص..2005 ؛المسيرة لمنشر و التوزيع
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 النظم األلية المطبقة في المكتبات الجامعية             المبحث الثالث:

 لية :تعريف النظم األ  -1

التي تتضمن العمميات التي تيدف إلى الحصول عمى  نشطةىي مجموعة من األ

عدادىا فنيا و أ عية المعمومات في أنماط متعددة ومصادرىا المتنوعة وتسجيميا. وا 

 1نواعيا.أ ختالفخدمات المعمومات لممستفيدين عمى او تقديم  ستخدامال

  جيزة المدخالت مع البرامج واأل نسجامااللية ىي صيغة تتضمن العمل في ا النظم

جل التحكم في تدفق المعمومات بالشكل والقوى البشرية المتخصصة والمدربة من أ

 2 المجتمع .المطموب الذي يمبي احتياجات 

 :لية أنواع النظم األ  -2

يتغير بعضيا عن مراكز المعمومات و تتعدد أنواع النظم األلية المتاحة لممكتبات و 

تيا باحتياجات مالئمة في ىذه النظم من حيث التصميم و البعض باإلمكانيات المتوفر 

لى نوعين الذي تقدميا لشركة المنتجة لو وتنقسم ىذه النظم إ الدعم الفنيالمستفيد و 

 :ىما

 

 

                                                           
1 - wiliam, saffedy. Introoduction to outomatic for librarian ; ued , ( w.s) aner library, 

1999. P p 3-8. 
2
      منشراالكاديميون ل :عمان.دارة نظم المعمومات المكتبية و االرشفة االلكترونية إجمال العيسى.  ،سمير - 

 .108ص . 2014 ؛و التوزيع



 الفصل الثاني            أهم التطبيقات األلية المستخدمة في خدمات المكتبات الجامعية
 

 75 

 :system integerلشامل و االنظام المتكامل أ

لشاممة لجميع الخدمات المكتبية وىو يمكن و انظام الذي يتيح االتمتة الكاممة أىو ال

ىنا تتم معالجة عالج في وحدة مركزية و ن كل العمميات تأن يكون مركزيا أي أ

  .المعطيات بين المتعيد و المستفيد

التي تتم في المكتبة إلى  ات اليدويةينو تحويل جميع المعطتعريفو عمى أ كما يمكن

 .و نقصان الشكل المحوسب دون زيادة أ

بي ن المكتلقد تفوقت األنظمة المتكاممة ومن سنين عديدة إلى غاية الثمانينات حيث أ

خرى بكبسة زر بذلك شاشة الحاسوب بالتنقل من وظيفة إلى وظيفة أ ماميستطيع أ

ة من المعمومات المحصل يمكن االستفادة عمى سبيل المثال في مقاييس الفيرس

 1عمييا في مقايس االقتناء 

 :systole specialistو القطاع النظام الموجز أ

يسمح باتمتة عممية واحدة من عمميات المكتبة فالمكتبة  ىذا النوع من االنظمة ال

                                                                                               و ما                                                       الطويل أتاريخيا  الجامعية عبر 

ر و تتمثل في الصفوف الالمتناىية يحبست الوظيفة خمقت مشاكل حادة في التسي

 2عمى بنوك االعارة 

                                                           
1 - jacqerron alain. Linformation des bibliothéques historique et perspechive. Paris : 

edution du cerch de librairie ;1992.p .63. 
ض: دار حسب اهلل. عمميات الفيرسة في المكتبات و مراكز التوثيق. الريارشيد،  ؛الفرماوي جمال الدين ،  -2

 .219ص  .1995 ؛المريخ
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    النظم المعمقة :لى نوعين رئيسين هما تنقسم من حيث تفاعمها مع البيئة إكما 

 النظم المفتوحة و 

فضل مثال ىي النظم التي تتبادل المدخالت والمخرجات مع بيئتيا وأ:النظم المغمقة 

ث أنيا تستمر في عمميا وأدائيا كنظام بدون عمى ىذا النوع ىو النظم في الساعة حي

 ية عالقة مع بيئتيا أن يكون ليا أ

وفعالة مع بيئتيا وتؤثر  ظم التي تكون ليا عالقة مستمرةىي الن :النظم المفتوحة

ي نظام مفتوح معتمدا بشكل رئيسي عمى العالقات فييا وتتأثر بيا ويعتبر وجود أ

مدخالت مع البيئة ليقوي عالقة المتبادلة بينو و بين بيئتو فيو يحتاج بعض ال

 و يعطي بعض منتجاتو عمى بيئتو كنتيجة لمعمميات التي يقوم بيا  ستمراراال

و دم لمحكم عمى النظام كونو مغمقا أن معيار المستخالقول أ وعمى أثر ذلك يمكن

 1البيئة المحيطة بوطبيعة العالقات بين ذلك النظام مفتوحا ىو 

  نظمة المكتبات مى أمثمة عأ-3

 :CDS/ISISنظام 

ىو نظام توثيقي محوسب باستخدام مجموعة متكاممة من أنظمة المعمومات و أصميا 

 computers documentation systemباإلنجميزية كما يمي: 

                                                           
1
ص  2011؛فؤاداسماعيل. تحميل و تصميم نظم المعمومات الرقمية . القاىرة: جميورية مصر العربية  ،نيال - 

 .10-9ص 
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Intégrante sets of information system (usine)  وىو نظام لتخزين

قواعد  إلدارةمن قبل اليونسكو خصيصا   استرجاعيا تم تصميمةالمعمومات و 

عددية أي أنيا في معظميا نصوص وقد تم تصميمو أساسا الستعمال  البيانات غير

لمعمومات يستخدم النظام بشكل واسع لقواعد مراكز افي مجال عمل المكتبات و 

        غيرىا عمى نطاق عالمي.يوغرافية و البيانات البيبم

 : )النظام األلي إلدارة المكتبات العربية(Horison فق األ نظام

مشروع  Ameritechبدأت النظم العربية المتطورة و اميريتك  1994في بداية عام 

لي لممكتبات بيدف توفير العربية من نظام األفق األثنائية المغة نتاج نسخة عربية إ

نظام ميكنة مكتبات متكامل ) عربي/ انجميزي( مبني عمى أحدث تقنيات الحاسوب 

القدرة عمى ات العالمية في مجال المعمومات والمكتبات و المواصفع دعم المعايير و م

و بغض النظر يرىا غدعم أنواع المكتبات المختمفة من أكاديمية وعامة ومتخصصة و 

فق تقنيات النظم المفتوحة إذ عن متطمباتيا واحتياجاتيا وحجم مقتنياتيا، يستخدم األ

 1يتم تصميمو باستخدام عمارة المستفيد الخادم.

 :NOTISنظام  -

من ثم فيو غير مناسب ي المكتبات االكاديمية الكبيرة و صمم ىذا النظام لالستخدام ف

و المكتبات العامة الصغيرة يدعم ىذا النظام سية أبات الصغيرة كالمكتبات المدر لممكت
                                                           

تقنيات الفيرسة االلية في المكتبات الجامعية: المكتبة الجامعية بن قدور؛ شرقي عربية. تطبيقات و  محجوبة،  1
، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في نظم المعمومات -نموذجا–معي بغميزان احمد زبانة المركزية لممركز الجا
 .39.40. ص.ص 2017؛التكنولوجية و التوثيق
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( التي تتيح لقطاع الوصف الببميوغرافي 50.39Z)39.50المواصفة المعيارية زد 

بحيث يمكن لممستفيد البحث في   OCLCفي التعامل مع مرفق ببميوغرافي مثل 

ت البحث في قواعد البيانا خرى كما يمكنيارس المكتبات التي تستخدم نظما أالف

 .نترنيت عمى اال

 :VILSنظام 

سع في المكتبات في نظمة التي استخدمت عمى نطاق وايعد ىذا النظام من األ

 مصر مختمف الدول ومنيا السعودية والكويت واالمارات و 

من لغة كما ترجم من االنجميزية إلى المغات العربية والفرنسية  كثريدعم ىذا النظام أ

 الروسية وغيرىا و 

 صداراتو تتناسب مع المكتبات الصغيرة تسمى ة المنتجة إوتتيح الشرك

IHE M.CRO VILS  ويمتاز ىذا النظام بمايمي: 

 تاحة الفيرس لمجميور باالتصال المباشر إ -

 ضبط تداول مصادر المعمومات  -

 حصائيات تداول المصادر عداد التقارير واإلإ -

ا الستخدام المكتبات لمنظام كمالسابقة  ستشاريةتوفير الشركة المنتجة تقديره اال-

 1توصيل الشبكات توفر فرص التدريب عمى النظام و 

                                                           
ريا، أحمد الدباس. خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية و االلكترونية. عمان: دار البداية ناشرون و   1

 .60. ص2012؛موزعون
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 :DOBIS/LIBISنظام 

ة منيا مكتبة نظمة المتكاممة التي استخدمت في كثير من المكتبات العربيأحد األ

في مكتبة  ستبدلجامعة الممك سعود ومكتبة جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن وقد ا

 UNT –CORNعود بنظام يونيكون جامعة الممك س

 :FOLLETنظام 

يفة عمى نتج منو وظيناسب المكتبات الصغيرة ويعتمد عمى تسجيالت مارك وقد أ

ن تختار منيا ما ىيئة برامج مستقمة يمكن أن يعمل عمى نحو متكامل ولممكتبة أ

 يناسبيا ومن ىذه القطاعات الوظيفية 

 UNISONالمدرسة يسمى برنامج إلدارة المكتبة و  -

 COTALOY PLUSبرنامج إلدارة و تداول المصادر يسمى  -

 BARCODE1برنامج إلدارة تداول المصادر باستخدام الترميز العمودي - 

 :ليةشروط و خصائص النظم األ  -4

رورة موافقة نو من الواجب ضالشكل المعتمد في بناء النظام األلي فإميما يكن 

 :ىي لمجموعة من الشروط و 

والمواصفات  تصدير البيانات البيميوغرافية وفق التركيباتإمكانية توريد و  :نفتاحاال 

 مكانية شد الروابط الفائقة الدولية وكذا توفره عمى واجية أنترنيت مع إ

                                                           
1
 .16المرجع السابق.ص ريا، احمد الدباس.  
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-MARC-Z3950المعايير الدولية مثل إحترام المواصفات التركيبات و  -

ISO2790-(G)ISADG  واجيةWINDAWS  الخ.. 

دد القدرة عمى تغيير المعايير نوعية النوافذ تع حتواءذلك با السيولة في استخدام و -

 وجو المسائمة المساعدة عمى الخط أ

مكانية البحث في النص الكامل بفضل وحدة لمتسيير تسيير الوثائق األولية مع إ -

 االلكتروني لموثائق تضم برمجية التعرف الضوئي عمى الحروف 

معترف بفاعمية متعددة قواعد البيانات باستخدامو لنظام تسيير قواعد البيانات  -

 و الكشافات د أمتعددة ممفات اإلسنا

 مكانية تثبيتو عمى مختمف الشبكات تقنية الخادم الموزع مع إ عتمادها -

 ال محدودية عدد نقاط العمل  -

  1الحماية حماية القواعد مراقبة النفاذ  -

 

 

 

 

 

                                                           
1
بن السبتي . تكنولوجيا المعمومات انواعيا و دورىا في دعم التوثيق و البحث العممي . دكتوراه  ،عبد المالك- 

 .115. 116ص .ص. 2002؛جامعة قسنطينة 
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 :ات الجامعيةالمطبقة بالمكتب لبرمجيات الوثائقيةاالمبحث الرابع: 

 :تعريف البرمجيات الوثائقية -1

كافة وظائف السمسمة الوثائقية  وعموماتية قادرة عمى اتمتة وظيفة أكذلك ىي برامج م

 1المعمومات في الوحدة الوثائقية. سترجاعوتعمل عمى تسيير معالجة وا

وك مستوى بنالبحث فييا عن المعمومات يكون عمى وىي البرامج التي تعالج الوثائق و 

ىو عبارة عن برنامج لمحاسوب الذي يسمح بإيجاد في ىذه المعطيات الوثائقية و 

تي تعبر عن المعمومات البنوك جل الوثائق التي تحتوي عمى نفس الكممات ال

وغرافية و لتسيير البحث عن التسجيالت البيبميتستعمل البرمجيات الوثائقية المطموبة و 

يضا لمعالجة بعض الكممات التي تعبر عن أصوص الكاممة كما يمكن استعماليا الن

 2خرى داخل المكتبات.لى تحقيق أىداف أتي ترمي بنا إالمواصفات ال

وامر و المعطيات التي تنفذ ثائقية ىي عبارة عن مجموعة من األالبرمجيات الو 

ف الفنية التي تقوم بيا المكتبة أليا أي من طرف الحاسوب كما تقوم مختمف الوظائ

                                                           
1
 technologies de l’information dans lesغرارمي. تكنولوجيا المعمومات في المكتبات = وىيبة،  - 

bibliotheques   53ص. . 2012؛. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 
2
عبد المعطي. النظم االلية و التقنيات المتطورة لممكتبات و مراكز المعمومات . أماني ، ؛محمد، ياسر - 

 .1.ص.1997؛مكتبة الممك فيد الوطنية  :الرياض
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حث في مختمفة لجميور المستفيد من خدمة البخدمات متنوعة و  أيضا بإتاحة

 1تاحة المحتوى عمى الشبكات.الفيارس إلى إ

  :الخدمات التي تقدمها البرمجيات الوثائقية -2

جراءات التي ينجزىا ىي تمك العمميات و اإل:لية الغير مباشرة الخدمات الفنية األ -1

اتج لكنيا في الحقيقة يستفيد من النو فيد الموظفون بالمكتبات من حيث ال يراىم المست

ىذا النوع من الخدمات التي تيدف ن النيائي ليذه الخدمات ومن ىنا يمكن القول بأ

 :يمي  ىم ىذه الخدمات فيماإلى تييئة األوعية المكتبية وتتمثل أ

  جراءات عمميات التزويد ىو استخدام الحاسوب لمقيام بإ :ليخدمة التزويد األ

األلية من طرف الحاسب األلي اجراءات ىو تحويل كافة عمميات و  التقميدي أي

لمحصول عمى مواد منشورة بمختمف  تنمية المجموعات المكتبةمن أجل تطوير و 

 2موضوعاتيا التي تخدم المستفيد من المكتبة .أشكاليا وأنواعيا و 

  قوم ساسية التي تيعد الجرد األلي من الوظائف والخدمات األ :ليخدمة الجرد األ

لمكتبيين تسييل عمل ام النظام الفرعي لمجرد بمساعدة و بيا المكتبات حيث يقو 

ون مرتبط مباشرة ن يكبتقديم ىذه الخدمة عمى أحسن ما يرام حيث يشترط أ

عداد التقارير الدورية عن بفيرس المكتبة وبنظام االعارة وذلك من أجل إمكانية إ
                                                           

1
ية مفتوحة المصدر في المكتبات الجامعية داسة .ادارة مشروع التحول نحو البرمجيات الوثائق الديقش احمد - 

 2012؛ 02ار. رسالة ماجستير عمم المكتبات قسنطينة جامعة منتوري انية بالمكتبة المركزية بجامعة بشميد
 .28.ص. 

2
يحي ابراىيم. حوسبة المكتبات في السودان دراسة حالة مكتبة الخرطوم السودان شيادة ، الديقش؛حسن، احمد - 

 متاح. 12:02. عمى الساعة 20/03/2017. تم االطالع 17ياس عمم المكتبات. جامعة الخرطوم.ص.الباكالور 
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التالفة ...الخ اعداد التقارير النوعية لكل حالة مقتنيات المكتبة ) الجديدة المفقودة 

 1الوثائق الموجودة و المفقودة  معا.

  عرضيا التصنيف ىو تجميع األشياء المتشابية معا و  :ليخدمة التصنيف األ

يف ىو بناء قاعدة أساس القائمة بيانات بجانب بعضيا البعض ىذا التصن

تركيب ىرمي في فرعية و  ساسية لتصنيف الموضوعات ضمن عناوين رئيسيةأ

م لي لمقيايتدرج من العناوين األعم إلى األخص إضافة إلى استخدام الحاسب األ

بيذا العمل ييدف تسيير الوصول إلى أي موضوع يريده المستفيد والغاية من 

ودة بالمكتبة بطريقة تتيح الوصل إلييا عرض الوثائق الموجالتصنيف ىو إبراز و 

 2قل وقت ممكن.بسرعة وبأ

 يوغرافية حيث ىي تطبيق لمفيوم  وحدة التسجيمية البيبم :ليةفهرسة األ خدمة ال

أوعية المعمومات المختمفة نواع بطاقات الفيرسة الخاصة بيمكن إنتاج كل أ

ميوغرافية وفق إطار بالبيانات البي سترجاعومعالجة وادخال بمعنى أنيا عممية إ

برمجيات الوثائقية والحواسيب ع استثمار الالقواعد المينية المعتمد عمييا مالعام و 

 3كثر مرونة لممستفيد من المكتبة.األلية لضمان منافذ أ

                                                           
1
 2009 ؛مكتبة الممك فيد :رندة ، ابراىيم. معايير اختيار النظم االلية في المكتبات الجامعية. الرياض - 
 .97ص..

2
ة بالمدرسة العميا لألساتذة قسنطينة: . خدمات المعمومات االلكترونية دراسة ميداني ؛ العياشيبدر الدين  - 

 .44.ص.2006؛ 02نة جامعة منتوري حة الدكتوراه عمم المكتبات. قسنطياطرو 
 2009 ؛كنوز المعرفة :. الكافي في المفاىيم عموم المكتبات و المعمومات. عمانالصرايرة عبده،خالد  -3
 .183ص..
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  يضا ويسمى أ :لية المتاحة لمجمهور عمى الخطالفهرسة األopac)   يعتمد (و

ط المباشر تكنولوجيا االتصال عبر الخا الفيرس عمى استخدام الحواسيب و ىذ

 1ثناء بناء تحديثو.س أرافية إلى الفيار وغيمإلدخال البيانات البيب

  وغرافية المختمفةييعمل عمى تفريغ البيانات البيبم :ليخدمة التكشيف األ          

لية لتكوين الدالة من الوثيقة بطرق أ الكممات لوثيقة حيث يقوم باختيارالمتعمقة باو 

 لي مجموعة منرؤوس لمداخل الكشاف وقد شجع عمى استخدام الحاسب األ

ل قابل لمتداول بواسطة الحاسب توافر نصوص الوثائق في شكالعوامل كاتساع و 

ى المدى الزمني الفاصل بين صدور أدوات التعريف بيا لي كذلك الحرص عماأل

قادر عمى ممارسة عممية التكشيف وبذلك دخل الحاسب قمة العنصر البشري الو 

الجة كان ليم الدور الفعال في معلبرامج الوثائقية مجال التكشيف و لي مع ااأل

لي نظرا لمعجز الذي عرفتو النظم لمغة الطبيعية ألغراض التكشيف األنصوص ا

 2التقميدية.

  إن عممية االستخالص األلي ماىي إال عممية إقتباس  :ليخدمة االستخالص األ

يتم تحديد العبارات من الوثيقة لتعبر عن محتواىا . و ميمة لعبارات معينة و 

من ذلك عمى سبيل المثال برمجة الحاسب و  بناءا عمى معايير محددة المقتبسة
                                                           

عية و عممية الحوسبة االدوات و الوظائف المنتظرة . اختصاصي المعمومات بالمكتبات الجام، بوجاجة ندى -1
.عمم المكتبات.  . مذكرة لنيل شيادة ماستر03دراسة ميدانية بمكتبة المدرسة العميا لألساتذة لجامعة قسنطينة 

  .43ص.. 2016 ؛02قسنطينة جامعة منتوري 

ط( متاح عمى التالي )عمى الخ 16:37عمى الساعة  31/03/2018التكشيف االلي . تاريخ االطالع  -2
http://indexalestaract.blogspot.com/2009/04/blog-post-29.html 



 الفصل الثاني            أهم التطبيقات األلية المستخدمة في خدمات المكتبات الجامعية
 

 85 

األلي لقراءة الوثيقة وكتابة مستخمص ليا وذلك عن طريق برمجة الحاسب األلي 

ى تكرار كممات معينة عم عتمادايمكن أن تتم اجممة معينة من الوثيقة و  الختيار

 ترتيبيا وفقا لتكرار ورود الكممات .من الجممة و 

   ولى العبارات الرئيسية وذات أىمية مثل الجمل األ لتقاطبرمجية الحاسب األلي ال

 خيرة في الفقرة .واأل

الكممات الميمة التي يتم تخزينو في الحاسب األلي ويساعد عمى تحديد الجمل و 

 1اقتباسيا.

الخدمات المكتبية التي ليا ىي تمك األعمال و  :لية المباشرةالخدمات الفنية األ -2

 :ىم  ىذه الخدمات ما يميمن أعالقة مباشرة بالمستفيد و 

  ىم الخدمات التي ليا عالقة مباشرة تعتبر ىذه الخدمة ألية: خدمة االعارة األ

ل العمميات التي عرفتيا المكتبة إذ وائمستفيدين كما تعد ىذه الخدمة من أبال

عممية بالطرق التقميدية من منطق أن صبح من الصعب التحكم في ىذه الأ

تخزين الممحقات التي تحمل شفرات أو الكاممة عمى  لي لديو القدرةالحاسب األ

ىذا  ستعمالعمى الوثائق بطاقات المستعيرين وعند اليا تثبت رموز مقروءة أ

دخال رقم المستعير بعد رة يقوم النظام مباشرة يطمب منك إعاالنظام في عممية اإل

عميو و وثيقة دخال رقم سجل اليار بيانات المستعير ثم بعد ذلك إذلك يقوم بإظ

                                                           
 .2015؛السعيد بامفمح. خدمات المعمومات في ظل البيئة االلكترونية. القاىرة :الدار المصرية المبنانية فاتن،  -1

 .57ص 
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يقوم بإظيار بيانات الكتاب وبعد المطابقة يتم إدخال تاريخ اإلرجاع ويتم تخزين 

وثيقة في حيان يقوم المستعير بإرجاع الإعارة الوثيقة عمى النظام وفي بعض األ

لي في ىذه الحالة يقوم بإصدار مطالبات لو التاريخ الغير المحدد فإن النظام األ

النظام بوضع اسم الشخص الذي تأخر في عممية  د ذلك يقومبإرجاع الوثيقة بع

ة في فترة معينة. كما يدل ىذا األخير عار اإلرجاع في قائمة الممنوعين من اإل

 1ن الوثيقة المستفسر عنيا موجودة داخل المكتبة.عمى أ

 خبار المستمر عمى دفعات اإلحاطة الجارية ىي األ :حاطة الجاريةخدمة اإل

ل إلى المكتبة من أوعية جديدة حيث يقوم النظام دين بما يصلجميور المستفي

بعد ذلك يقوم بإعداد قائمة ة بأسماء كل مجموعة المستفيدين و لي بعمل قائماأل

قائمة حسب ترتيب ىذه الوصمت المكتبة خالل تاريخ معين و  بكل الكتب التي

ق تفيدين عن طريعند نياية ىذه الخدمة يتم االتصال بالمستاريخ ورودىا ىجائيا و 

 لكتروني.البريد اإل

 ىو عبارة عن شكل متطور من أشكال  :خدمة البث االنتقائي لممعمومات

د بالمواد التي تمبي حاطة المستفياإلحاطة الجارية فالبث االنتقائي يعني إ

د وصوليا وقد يكون المستفيد فرد أو جماعة ذات سمات ميولو بمجر احتياجاتو و 

المصطمحات التي تعبر عن ه العمميات لي في ىذاسب األيستخدم الحمشتركة و 

صطمحات الموجودة في وعية المعمومات التي دخمت المكتبة حديثا بالممحتويات أ
                                                           

1
 .49.40ص.  .ص.بونمرة . المرجع السابق ،نوال سيام- 
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ومات التي تطابق وعية المعمحقل موضوعات اىتمام المستفيد. وذلك الختيار أ

كل ي شتمك المصطمحات وبعد ذلك يتم تقديم قائمة ليذه األوعية الجديدة في

 1وني.و الكتر مطبوع أ

 :مثمة عن بعض البرامج الوثائقية و دوافع استخدامهاأ -3

 :مة عن البرمجيات الوثائقية مثأ 3-1

   عماليا ة التي تعتمد عمييا المكتبات في أداء أتوجد العديد من البرمجيات الوثائقي

 :ىيوخدماتيا و 

 لكتروني المعروف باسم نظام التوثيق اإلSOS/ ISIS: خيرة تو األتمت طباع

مجاني صادر عن منظمة  ن ىذا النظام ىوحيث أ  Windows بيئة   تحت

مانة العامة م تعريبو عن طريق مركز التوثيق والمعمومات في األتاليونسكو و 

 لجامعة الدول العربية .

  نظامminisis  :عداده ة الحواسيب المصغرة الميكروية  والذي تم إخاصة بطبع

 . Idncمن قبل المركز الدولي لبحوث التنمية 

 فق نظام األHorizon  : الصادر عن شركةExpixtech   

                                                           
1
؛ مولى الخموة ،عبد المطيف. البرمجيات الوثائقية و دورىا في خدمة المستفيدين مكتبة كمية العموم بكوش، عالل  

االقتصادية لجامعة " الطاىر موالي" سعيدة نموذجا، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في عمم المكتبات و 
 .76. ص 2017؛ -مستغانم -المعمومات تخصص نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة و التوثيق
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  نظام السنجابsyngeb  ىذا النظام:و ىو نظام مقيس لتسيير األلي لممكتبات و 

ويستخدم الفيرسة المقروءة  1900طور من طرف مركز البحث العممي والتقني 

 1الفرنسية .أليا وىو متوفر بالواجيتين العربية و 

  :البرمجيات الوثائقية دوافع استخدام 3-2

الوثائقية في المكتبات الجامعية إلى مجموعة من تتنوع دوافع استخدام البرمجيات 

 :سباب التي نوردىا عمى النحو التالي العوامل واأل

 فضل ألكبر عدد ممكن وثائقية في تقديم خدمات معمومات أال تاستخدام البرمجيا

 من المستفيدين .

  مداخل متنوعة في سجالت ات متنوعة لمبحث من خالل مكانيعمى توفير إالقدرة

 لي.الفيرس األ

 تاحتيا لممستفيدين من الزيادة اليائمة في المعمومات والتحكم في تدفقيا و إ مواجية

 مجتمع المكتبة .

 2تستفيد منيا المكتبة .م الفيارس الورقية التي تقتنييا و تقميص حج 

  الغير ل في العمميات الفنية المباشرة و بمستوى تسيير العم رتفاعواالرفع الكفاءة

 .مباشرة 
                                                           

1
يوسف سبع، خديجة؛ العباس، فتيحة . اثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى خدمات المكتبة الجامعية - 

ولوجيا و التوثيق دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بمستغانم مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في نظم المعمومات تكن
 55ص  .2017؛مستغانم–
حشمت  . تقنيات المعمومات في المكتبات و الشبكات. الرياض: مكتبة الممك فيد جروش ،اودري؛ قاسم ، - 2

 .02.ص.1999 ؛عبد العزيز العامة
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 لي في الخط المباشر لممستفيدين.إتاحة الفيرس األ 

 .الحد من الزيادة في عدد العاممين 

 دارة المكتبة .نوعية من البيانات لممساعدة في إ تجميع 

 بشكل جيد سريع  تقديمياو نية في المكتبات يعمال الروتر األالعمل عمى تطوي

 فرز البطاقات في الفيارس و ترتيبيا.ين و لمستعير كبطاقات ا

 .الحجم المتزايد لمنشاط الذي يتم في المكتبة 

 عداد لممعمومات وا   نتقائيم خدمات جديدة مثل خدمات البث االالرغبة في تقدي

ن الصعب تقديميا في ظل النظام ن الخدمات موغرافيا المتخصصة ألالبيبم

 1لي.األ

 :رمجيات الوثائقية هداف استخدام البية وأهمأ-4

 :همية استخدام البرمجيات الوثائقية أ4-1

فنية التي تتم لقد لعبت البرمجيات الوثائقية دورا كبيرا في عممية تطوير العمميات ال

  :يمي برزىا ماداخل المكتبة ومن أ

 عارة.يوغرافية التي تخص نظام اإلربط قواعد البيانات البيبم 

 رجاع التسميم....الخات اإلات الشراء المطالبجراءاتمتة إ 

 .توفير الفيارس المحسبة في المكتبات 

                                                           
1
.   CDS/ WINISISالدبيس ماجد. حوسبة المكتبات و مراكز المعمومات و استخدام البرمجية مصطفى،   - 

 .24ص. .2013؛عمان: دار المعتز
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 عارة في المكتبات.المساعدة في ضبط عممية اإل 

 لكترونية.المعالجة الفنية اإل 

 وعيةإتاحة برامج تشغيل األ 

  حاطة البحث االنتقائي لممعمومات مع اإلاتمتة نظام خدمات المعمومات خدمة

 .الجارية 

 ات عبر مختمف الشبكات.تاحة قواعد البيانإ 

  :هداف استخدام البرمجيات الوثائقية أ 4-2

  الجيود المبذولة في العمميات اليدوية.التقميل من التكاليف و 

 .إتاحة الفرصة لمتعاون مع أنظمة المكتبات األخرى 

 .تقديم المعمومات ألكبر عدد ممكن من المستفيدين 

 .المشاركة في مجموعات المكتبات األخرى 

 التحكم فيو.المعموماتي و  نفجاري لالالتصد 

 إتاحة الفيرس األلي عمى الخط المباشر.  

 لية.مية الفيرسة باستخدام الفيرسة األالعمل عمى توحيد عم 

  تدريب العاممين عمى العمل في بيئة معموماتية إلكترونية.تأىيل و 

 .1إتاحة مداخل متعددة لمبحث عمى الفيرس األلي 

                                                           
1
طبيق الحاسبات االلكترونية في معالجة المعمومات بالمكتبات الجامعية. ت ت، بن عميرة . معوقاعبد الكريم - 

 .225ص.. 2013؛دراسات و ابحاث في المعمومات و التوثيق العممي و التكنولوجي. قسنطينة 
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 :خالصة الفصل 

           ليةالعالقة التي تربط التطبيقات األ نذا الفصل يمكننا القول أكخالصة لي

في لية كتبية ىي عالقة تكاممية فتطبيق واستخدام التطبيقات األالخدمات المو 

المكتبات الجامعية مكنت من االرتقاء بمستوى الخدمات وذلك من خالل قدرتيا عمى 

 لى المستفيدولة والسرعة في بثيا إادر المعمومات والسيمعالجة مختمف مصتنظيم و 

نصر األساسي في تسييل الخدمات األلية عن طريق ىذه التطبيقات الذي يعتبر الع

و دقة دون أن يتكبد عناء الجيد لية من أجل توفير لو حاجياتو المعموماتية بسرعة األ

 .الوقتو 
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 : تمييد

بعدما قمنا بدراسة حول موضوعنا من الجانب النظري الذي تضمن فصمين سنحاول 

تجسيدىا و ذلك بإسقاط المفاىيم النظرية و في ىذا الفصل دراسة الجانب التطبيقي 

قمنا بدراسة ميدانية التي  ة عبد الحميد بن باديس حيثفي المكتبة المركزية لجامع

  : ذلك عن طريقمات التي تخص دراستنا و تخدميا و رض منيا جمع المعمو كان الغ

 عداد استبيان خاص بالطمبة المسجمين بالمكتبة .إ

عداد مقابمة التي أجريت مع محافظ المكتبة و   ميندس اإلعالم آلي في المكتبةوا 

في األخير قمنا بالخروج بنتائج عمى ضوء الفرضيات و ذلك إما بإثبات فرضياتنا و 

 كذلك خرجنا بنتائج عامة لمدراسة.و تفنيدىا و أ

 : ITA تعريف المكتبة المركزية  -1 

تقع المكتبة المركزية في وسط مدينة مستغانم و بالتحديد في المعيد الفالحي الذي 

المغات األجنبية كالمغة  : صبحت جامعة لبعض الشعب مثل،األن أ كان قديما

 .ي كذلك البيولوجاإلسبانية والفرنسية و 

ل السيد الوزير م تفض 4003فبراير  9ه الموافق ل  3645ذو القعدة  35في يوم 

 .ساس لبناء مكتبة جامعة بمستغانم التعميم العالي والبحث العممي يوضح حجز األ
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قام فخامة  4006فبراير  30ه الموافق ل  3646ذو الحجة عام  :3في يوم 

 .المركزية لجامعة مستغانم الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بتعيين المكتبة 

 : ىداف المكتبة المركزيةأ

  الحفاظ عمى المعرفة وأثرائيا وتنميتيا والعمل عمى نشرىا وتقديميا عمى

  .نسانيالمستويين القومي واإل

  عداد الكفاءات المتخصصة في فروع العمم المختمفة عمى مستوى ا  منشر العمم و

 التدريب و التعميمجيال من خالل و عبر األالعصر و حفظ التراث العممي و نقم

  خمفيا النيوض بالشباب فكريا وروحيا و. 

 ثقافيا ىمة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا و المسا. 

  ترك معيا من مؤسسات في بين من يشوابط الثقافية و العممية بينيا و توثيق الر

 .عالميا الرسالة واليدف محميا وعربيا و 

 المينية في المجتمع شتى القطاعات العممية و قيادة في توفير الو عداد إ. 

 الذي الذي يستطيع التعبير عن أفكاره عمما وعمال و  عداد الشباب المفكرإ 

 .القيم السائدة فيو يدرك ويقدر تقاليد مجتمعو واألفكار و 
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 : العاممون بالمكتبة المركزية -2

لمقيام بخدمات  لفعاليعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية ذلك العنصر ا

 رتبيم ميو فالجدول يبين عدد الموظفين و عمعموماتية و 

 

 العدد الرتبة

 03 عالم اليميندس في اإل    

 04 ممحق بالمكتبات الجامعية    

 05 مين محفوظاتوثائقي أ    

 :0 مساعد بالمكتبات الجامعية     

 08 عون تقني بالمكتبات الجامعية

 03 سكريتاريا

 03 ليمي في اإلعالم أتقني سا

 03 ليمعاون في اإلعالم أ

  45 المجموع    

 خاص بعدد العاممين و رتبيم.> (03 )الجدول رقم
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 :رصيد المكتبة  -3

وثائقي متنوع مما يخدم المجتمع المستفيد  لدى المكتبة المركزية عمى رصيد تتوفر

ل توزيع دة في الجامعة ويوضح الجدو حيث يغطي جميع التخصصات الموجو 

 عدد النسخ.بالمكتبة من حيث عدد العناوين و  رصدة الوثائقيةاأل

 

 النسخ     عدد العناوين      نوع الوثائق          

 37835عربية     الكتب    

 588جنبية األ   

  74963 

5756   

القواميس     

 الموسوعاتو 

 3934عربية   

 ;504فرنسية 

   5756 

84;3  

 4000عربية  المجالت

 5786فرنسية 

6300 

7000 

مذكرات الماجيستر 

 الدكتوراه و 

 ;445عربية 

 49;فرنسية 

5654 

3700 

 00700; 670;4   المجموع    

 نسخيا.خاص بنوع الوثائق وعدد عناوينيا و (>04الجدول رقم)
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 :مستعممي المكتبة -4

 عددىا       الفئة       

 747 طمبة ليسانس     

 2447 طمبة ماستر      

 181 طمبة دكتوراه      

 57 االساتذة الدائمين          

 76 االساتذة المؤقتين        

 63 المجموع          

 يمثل مستعممي المكتبة المركزية و عددىم.>( 05الجدول رقم )

 : القانون الداخمي لممكتبة المركزية-7

  : قانون خاص بالطمبة -1

 لدخول الى المكتبة بدون تقديم الوثائق التالية ال يسمح ا : ولىالمادة ال 

  بطاقة الطالب 

 بطاقة القارئ 

  : المادة الثانية

  بطاقة القارئ بطاقة شخصية 

  االلتزام بالمياقة و االدب العامة و نظافة المكان 
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 >داخل المكتبة يمنع منعا باتا ما يمي  : المادة الثالثة

 الشرب خين واألكل و التد 

  ئل السمعية الوساالياتف و 

 زعاج األ  خرين رفع الصوت وا 

 الطاوالت ضعية الكراسي و ير و تغ 

 طالع في البحث البيبميوغرافي شخصين في نفس الجياز يمنع منعا باتا اإل 

 من يتجاوز ليذا النظام يعرض صاحبو لممحتويات التالية  : المادة الرابعة

 نذار مسجل عمى البطاقة إ 

 خدمات المكتبة  االقتصاد المؤقت و النيائي من 

  االحاطة عمى المجمس التأديبي 

 : المادة الخامسة

 من الحرص عمى التطبيق الصارم ليذا النظام عمى أعوان األ 

 قانون خاص بالعاممين : 

  تساير المكتبة ظروف و قت دخول و خروج العامل الذي يقطن بعيدا عن مكان

 العمل 

  الييم يتوجب عمى العاممين بالقيام بالوظائف الموكمة 

 ن يكون مصحوب بوثيقة تثبت سبب ذلك في حين خروج العامل أو غيابو يجب أ 
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 رك فيما بينيم من خالل التبادل والتغير بين البد عمى العاممين بالتعاون المشت

 جل معرفة كل ميام المكتبة الوظائف من أ

 داري ضروري داخل المكتبةاالتصال اإلنساني واإل 

 : ميدانيةنتائج الدراسة التحميل  -6

 : تحميل نتائج االستبيان 6-1

نحاول من خالل ىذه الجداول إعطاء تحميل لنتائج االستبيان الذي طرحناه عمى 

و كانت كما  استمارة :;استمارة لكن لم يعد لنا منيا سوى  300قمنا بتوزيع  الطمبة

 يمي>

 مدى تردد الطمبة الى المكتبة. المحور الول:

 بمدى تردد الطمبة الى المكتبة المركزية  الخاص>( 06الجدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد    عدد المرات 

 % 37  37   يوميا  

 %65  64  اسبوعيا 

  % 38  38  شيريا 

  % 48   47  نادرا  

 %300   :;  المجموع  
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 بة الى المكتبة.دائرة نسبية تبين مرات تردد الطم >(05الشكل رقم )

نالحظ من خالل الجدول ان معظم الطمبة يترددون اسبوعيا الى المكتبة  :التحميل

و  %48بنسبة ثم تمييا نسبة نادرا ما يترددون الى المكتبة  %65بنسبة  المركزية

بالنسبة لممبحوثين الذين يترددون الى المكتبة شيريا و أخيرا نسبة  %38بعدىا نسبة 

لذين يترددون يوميا الى المكتبة و يمكن أن يرجع السبب ليذه لممبحوثين ا 37%

النسب أن المبحوثين ال يترددون الى المكتبة اال عند الحاجة فقط من أجل انجاز 

 البحوث العممية الموكمة الييم ال من أجل التثقيف أو تنمية رصيدىم الفكري.
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 بة.ثين الى المكتو سباب تردد المبحيبين أ >(07الجدول رقم )

 النسبة المئوية    العدد السبب   

 %8  08 جودة الخدمات 

 %83  80 البحث العممي

 %8  08 الترفيو

 %6  06 ج الرصيد 

      % 44    44 المطالعة الحرة

 %300   :;  المجموع

6%

61%

6%

4%

23%

               و                             و          

 

 بة.دائرة نسبية تمثل سبب تردد الطمبة الى المكت >( 06الشكل رقم )

نالحظ من خالل الجدول ان اكثرية الطمبة يتوجيون الى المكتبة المركزية  :التحميل

لجامعة عبد الحميد بن باديس لوالية مستغانم من اجل البحث العممي و ذلك بنسبة 
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تتساوى نسبتي  جودة الخدمات و و  %44و تمييا نسبة المطالعة الحرة ب % 83

و من ىنا يتضح أن أكثرية  %6الرصيد  و اخيرا نسبة جودة %8الترفيو بنسبة 

الطمبة يتوجيون الى المكتبة من أجل انجاز البحوث العممية ليس اال و يمكن أن 

 يرجع السبب في ذلك لعدم رضائيم عن الخدمات أو الرصيد أو حتى المبنى لممكتبة.

 يمثل مدى رضى الطمبة عمى الخدمات المقدمة بالمكتبة. :(76الجدول رقم )

 النسبة المئوية     عددال     

 %65      64     جيدة   

 %16      16    متوسطة   

 %18       18    ضعيفة    

 %177       98    المجموع   

65%

16%

19%

       و       
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دائرة نسبية تمثل مدى رضى المستفيد من الخدمات المقدمة (:75الشكل رقم )

 بالمكتبة.

ان الخدمات المقدمة  أن أكثرية المبحوثين يرون  خالل الجدول نالحظ من :التحميل

اما متوسطة % :3وتمييا ضعيفة بنسبة % 87من قبل المكتبة المركزية جيدة بنسبة 

و يمكن أن يرجع السبب في ذلك الى حسن معاممة العاممين  %38فكانت نسبتيا 

يات المعرفية التي مع الطمبة الوافدين الى المكتبة و ذلك بتوفير ليم كل الحاج

 يريدونيا.

 ما مدى رضاك عمى المكتبة من حيث المبنى و التجييزات   :(77الجدول رقم )

 النسبة المئوية   العدد       الوتيرة     

 %81   79   مرضية   

 %19   19   غير مرضية   

 %177   98   المجموع  

81%

19%
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ئرة نسبية تمثل ما مدى رضى المستفيد عمى المكتبة المركزية دا:( 76الشكل رقم )

 من حيث المبنى و التجييزات 

اتضح لنا من خالل الجدول ان المستفيد راضي عمى المكتبة من حيث  :التحميل

غير مرضية  %;3اما النسبة المتبقية ىي % ;9المبنى و التجييزات و ذلك بنسبة 

ب الموقع االستراتيجي الذي تحظى بو المكتبة و يمكن أن يرجع السبب في ىذه النس

و الذي ربما ىو في متناول جميع الطمبة دون أن يتكبدوا عناء التنقل اليو و ربما 

 يكون العكس لألغمبية.

 المكتبة  فتحمدى  رضى المستفيد عمى ساعات :( 78الجدول رقم )

 النسبة المئوية   العدد   الوتيرة  

 %9:  7:  مرضية  

 %35  35  مرضيةغير  

 %300  :;  المجموع 
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87%

13%

              

 

دائرة نسبية تمثل مدى رضى المستفيد عمى ساعات فتح :( 77الشكل رقم )

 المكتبة 

من مجموع العينة المختارة ترى % 9:نالحظ من خالل الجدول ان نسبة  :التحميل

نظام المكتبة الذي يتماشى عميو ان مواقيت فتح المكتبة مالئمة و ىذا يدل عمى ان 

فرض عمى الرواد ان يحترمون مواقيتيا و مواعيدىا المحددة اما النسبة االخرى بمغت 

بعدم رضا الطمبة عمى توقيت فتح المكتبة بسبب عدم توافقيا مع اوقات  35%

فراغيم و ذلك يعود الى تناسب مواقيت فتح المكتبة مع مواقيت المحاضرات لذا يحرم 

 ة من بعض محاضراتيم لاللتحاق بالمكتبة من اجل الحصول عمى المراجع .الطمب
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مدى رضى المستفيد عمى الخدمات و التطبيقات و الفيارس  المحور الثاني:

 المتواجدة بالمكتبة.

 الوسيمة التي يعتمد المبحثين في البحث   :(79الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الوسيمة

 %19 19 الفيرس التقميدي

 %81 79 الفيرس االلي

 %177 98 المجموع

 

19%

81%

                          

 

 دائرة نسبية تبين الوسيمة التي يعتمد عمييا المبحوثين في البحث. >(:0الشكل رقم )

من الطمبة يستعممون الفيرس % 3:يتضح من خالل الجدول ان نسبة  :التحميل

فيرس التقميدي حسب اجابة العينة الموزع يستعممون ال%;3االلي في بحثيم و نسبة 
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و يمكن أن يرجع السبب في ذلك الى أن الفيرس االلي سيل في  عمييا االستمارة

 .استعمالو و سيل أثناء البحث فيو ليذا يفضمو أكثرية المبحوثين

يبين المشاكل التي كانت تواجو المبحثين في الفيرس التقميدي  :(17الجدول رقم )

 في بحثيم

 النسبة المئوية العدد كلالمش

 %48 47 الوقت

 %27 26 الجيد

 %25 25 صعوبة االستخدام

 %177 98 المجموع

 

48%

27%

25%

  و                  و  

 

دائرة نسبية تبين نسبة المشاكل التي كانت تواجو المبحوثين في :( 79الشكل رقم )

 الفيرس التقميدي
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طمبة كانت ان المشاكل التي كانت من خالل ان اغمبية اجابة النالحظ  :التحميل

و تمييا الجيد بنسبة % :6تواجو المبحوثين في الفيرس التقميدي ىي الوقت بنسبة 

و يتضح من خالل اجابات  %.47و اخيرا صعب االستخدام بنسبة % 49

المبحوثين أن الفيرس التقميدي كان يأخذ الكثير من الوقت و الجيد لممبحوثين أثناء 

 البحث.القيام بعممية 

 يمثل ما اذا الفيرس االلي ضروري في المكتبة  :(11تحميل الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الوتيرة

 %97 95 نعم

 %73 73 ال

 %177 98 المجموع

 

97%

3%
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دائرة نسبية تمثل نسبة اجابة المبحوثين عمى ما اذا الفيرس  :(17الشكل رقم )

 في المكتبة االلي ضروري

من المبحثين يرون ان الفيرس % :;يتضح من خالل الجدول ان نسبة  :التحميل

اما النسبة االخرى ترى غير و ىذه نسبة كبيرة جدا ، االلي ضروري في المكتبة 

و يمكن أن يرجع السبب الى سيولة البحث فيو و أنو ال  %.05ضروري بنسبة 

 يأخذ الوقت و الجيد أثناء البحث فيو.

 ىل ترى ان الفيرس االلي بالنسبة لمفيرس التقميدي  :(12الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الوتيرة

 %27 26 بديل

 %73 72 مكمل

 %177 98 المجموع
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27%

73%

        

 

دائرة نسبية تبين ما اذا كان الفيرس التقميدي بالنسبة لمفيرس  :(11الشكل رقم )

 مكمل. االلي بديل او

من المبحوثين  %95يتضح من خالل الجدول المبين أعاله أن نسبة  :التحميل 

من  %49يرون أن الفيرس االلي يعتبر مكمل بالنسبة لمفيرس التقميدي و نسبة 

و ىذا دليل عمى  المبحوثين يرون أن الفيرس األلي ىو بديل عن الفيرس التقميدي

و  يمكن االستغناء عن الفيرس التقميديأن ميما بمغت التكنولوجيا في البحث  ال 

 .الطمبة يستوعبون فكرة الفيرس األلي 
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 يمثل ما اذا كانوا يسترجعون المعمومات المطموبة بنسبة :(13جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النسبة

 %58 57 كبيرة

 %42 41 متوسطة

 %77 77 ضعيفة

 %177 98 المجموع

58%

42%

0%

       و        

 

 دائرة نسبية تمثل نسبة استرجاع المبحوثين لممعمومات  :(12الشكل رقم )

ن المعمومات بنسبة يتضح من خالل الجدول ان معظم الطمبة يسترجعو  :التحميل

 64و تمييا نسبة المتوسطة ب % :7الفيرس االلي و ذلك بنسبة  كبيرة أثناء البحث

 .  بينما تنعدم كميا بنسبة ضعيفة%
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 يمثل ما اذا كان المبحوثين يجدون استخدام الفيرس االلي >(14رقم ) الجدول

 النسبة المئوية العدد االحتمال

 %47 46 نعم 

 %88 87 الشيءبعض 

 %;0 ;0 ال

 التحميل:

 البحث في الفيرس األلي إال  يجيدونال  من المبحوثين % 88يبين الجدول أن نسبة 

ال % ;0الفيرس األلي و نسبة  يجيدون استخدام% 47بعض الشيء و نسبة 

و يمكن أن يرجع السبب في ذلك الى إلى عدم تمقييم لدورات   يجدون البحث فيو

 تكوينية حول كيفية البحث في الفيرس األلي.
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 ىل تمقيتم تدريبا الستخدام الفيرس المتاح  :(15الجدول رقم )

 النسبة المئوية   العدد   الوتيرة  

 %77 77  نعم  

 %177  98  ال 

 %177  98  المجموع  

 

0%

100%

     

 

 دائرة نسبية تمثل تمقي الطمبة تدريبا الستخدام الفيرس االلي  :(14رقم  الشكل

من خالل الجدول ان الطمبة لم يتمقوا اي تدريب في استخدام  الحظنا :التحميل

يكون سببا كافيا لعدم و ىذا يمكن أن  % 300الفيرس االلي حيث كانت نسبة 

قدرتيم عمى البحث في الفيرس االلي باعتباره تقنية جديدة لم يسبق لمطمبة التعامل 

 معيا من قبل.
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 ماىي الكممات المفضمة لك اثناء البحث في الفيرس االلي  :(16الجدول رقم )

 النسبة المئوية   العدد  الوتيرة  

 %47  46  العنوان  

 %11  11  المؤلف 

 % 27  26  لكممات المفتاحية ا 

 %15 15  الرقم االستداللي  

 %177  98  المجموع 

 

47%

11%

27%

15%

                                         و  

 

دائرة نسبية تمثل الكممات التي يستعمميا الطالب اثناء البحث في  (>37الشكل رقم)

 الفيرس االلي 
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ية البحث ن معظم الطمبة يستخدمون في عمممن خالل الجدول يتضح أ التحميل:

ثم تمييا البحث عن طريق الكممات المفتاحية بنسبة % 69العنوان وذلك بنسبة 

وفي االخير البحث من خالل  %37وبعدىا البحث بالرقم االستداللي بنسبة  49%

و ىذا حسب طبيعة اختيارىم و معرفتيم لطريقة البحث التي  %33المؤلف بنسبة 

 يريدونيا.

  تحميل نتائج المقابالت 2-1-2

جرت مع محافظ المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن أتحميل المقابمة التي 

 باديس مستغانم.

 العاممين بالمكتبة. :المحور االول

 ( كم عامل بالمكتبة؟3س

 كم عامل في كل مصمحة؟اىي المصالح الموجودة بالمكتبة و ( م4س

 ( ىل ترتبط الخبرة بتسيير المصمحة؟5س

 ام أجيزة اإلعالم ألي و تطبيقاتو؟( ىل يجيدون استخد6س

 ( ماىي التخصصات العممية لمدخمي البيانات؟7س

 ( ىل تقومون بتنظيم دورات تكوينية لمعاممين بالمكتبة؟8س



اإلجراءات الميدانية                                 الفصل الثالث                                
 

 116 

 سموب المتبع في تدريبيم؟( ما ىو األ9س

 45يقدر عدد العاممين بالمكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ب 

مصمحة البحث والجرد و  االقتناءاتمى ثالث مصالح مصمحة عامل مقسمين ع

خبرة الموظفين الخمس  تفوق سنواتفي و مصمحة المعالجة الوثائقية و يوغرامالبيب

 .;400خر عامل بدا العمل في المكتبة سنةسنوات حيث أن أ

  %0;تطبيقاتو بنسبة أكثرية العاممين يجيدون استخدام اجيزة اإلعالم األلي و 

دولة في االعالم  ي سامي و ميندسالعممية لمدخمي البيانات ىي واحد تقن المؤىالت

 ثنان مساعدي المكتبات ألي و إ

جل مواكبة التكنولوجيا نظيم دورات تدريبية لمعاممين من أن المكتبة تقوم بتحيث أ

 الحديثة

معة وىران النظري و التطبيقي مع االسموب المتبع في تكوينيم ىو تكوين خارجي بجا

 عداد تقرير التربص لمدة سنة.إ

 لية المتواجدة في المكتبة.التطبيقات األ :المحور الثاني

 ي سنة تم إدخال الحواسيب الى المكتبة؟( في أ3س

 ( كم يبمغ عددىا حاليا؟4س
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في أي مجاالت العمل في األلي المستخدم حاليا بالمكتبة و ( ما ىو النظام 5س

 المكتبة يستخدم؟

ي المستخدم حاليا ىو أول نظام استخدمتو المكتبة أم كانت ( ىل النظام األل6س

 تستخدم نظام أخر؟

 سموب المستخدم في إدخال البيانات إلى النظام؟( ما ىو األ7س

 المستفيدين متمكن في التعامل مع النظام األلي؟( ىل كل من العاممين و 8س

واجو المكتبة ( ىل ساىم النظام األلي المستخدم في حل المشكالت التي كانت ت9س

 في العمل التقميدي؟

 :;;3لى المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس سنة تم إدخال الحواسيب إ

 جياز موزع عمى المصالح  46و يبمغ عددىا 

المعالجة ظام السنجاب و يستخدم في الجرد و لي المستخدم بالمكتبة ىو نالنظام األ

لي لمبحث عن يدي المكتبة زائد الفيرس األلمستفلكتروني الوثائقية والتسجيل اإل

 الوثيقة

لى يعتبر ىذا النظام ىو أول نظام ونفسو المستخدم منذ إدخال األنظمة األلية إ

 المكتبة.
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    لي في حل المشكالت التي تواجو المكتبة في العمل اليدوي وقد ساىم النظام األ

م الجرد الشامل بإضافة إلى قي التقييذلك بإعطاء بيانات دقيقة حول الرصيد الوثائو 

ن صبح بإمكاتوجيو باستخدام البحث البولياني أصبحت تقدم خدمات أن المكتبة أ

الباحث البحث من خالل العنوان أو الكممات المفتاحية أو الرقم االستداللي أو 

يث أن الفيرس يعطينا بعض نو سيل عممية اقتناء الكتب حالمؤلف باإلضافة إلى أ

 كثر منيا.دمة بكثرة التي ينبغي توفير نسخ أالكتب المستخ حصائيات حولاإل

 ليمة التي أجريت مع ميندس اإلعالم أتحميل المقاب

 ؟متخصص في االعالم ألي أنتم كم عامل( 1س

 ( عامل واحد3ج

 ( ماىي درجتك العممية؟4س

 ( ميندس دولة في اإلعالم الي4ج

 ( ماىي الميام الموكمة إليك في عممك؟5س

جة، الصيانة ، التكوين، حفظ قواعد البيانات، أمن الشبكة و النظام و ( البرم5ج

 البيانات ، مسؤول موقع الويب...الخ

 ىو النظام المعتمد في المكتبة؟ ( ما6س
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 PMB( النظام المعتمد ىو نظام السنجاب و نحن في صدد التحضير لبرنامج 6ج

 MSQLبر القاعدة الذي ىو برنامج مفتوح يتم الولوج إليو عن طريق الويب ع

 ( ىل واجيتم مشاكل في نظام السنجاب؟7س

 ( ال لم تواجينا أية مشكمة7ج

  PMBنامج ر ( وىل تواجيكم أية مشاكل في التحضير لب8س

 ( ال تواجينا أية مشكمة نحن نعمل في ظروف عمل جد ممتازة8ج

في ( ىل سيساىم ىذا النظام في حل المشكالت التي كانت تعاني منيا المكتبة 9س

 النظام القديم؟

( نعم سيقوم بحل بعض المشاكل التي كانت تواجينا في النظام القديم مثال 9ج

البيت دون تسييل عممية البحث لمطالب فمثال يمكن لمطالب إجراء عممية البحث من 

 استرجاعو و حجزه اب و لى المكتبة فيو يسيل عممية أخذ الكتأن يتكبد عناء المجيئ إ

 ستخدام ام العكس؟اال ( ىل ىو سيل:س

لمعاممين و المستخدمين حيث أنو يحتوي عمى  االستعمال( طبعا ىو سيل :ج

 UTILISATEURو واجية لمعاممين  USAGERواجيتين واجية لمقارئ 

( بما أنكم في المرحمة التحضيرية ليذا النظام كيف تقومون بإدخال البيانات الى ;س

 النظام؟
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نت بنظام السنجاب و كتابتيا في قاعدة نظام ( نقوم بأخذ المعمومات التي كا;ج

PMB  نقوم بإدخال ىذه المعمومات األربعة  حقولفنظام السنجاب يحوي عمى أربعة

 نقوم نحن بإدخال المعمومات االربعة  حقول 30في نظام الجديد الذي يحتوي عمى 

 بعدىا العاممين يقومون بإدخال المعمومات الستة المتبقية.و 

 ؟لكتروني( ىل موقع إ30س

و الذي من خاللو catalogue.univ-mosta.dz لدينا موقع إلكتروني ( نعم30ج

متاح عبر الخط بفضل الشبكة العالمية)األنترنت( المتواجدة الفيرس يتم الولوج إلى ال

و ذلك عن طريق البحث عن الكتاب  بالمكتبة من أجل تسييل البحث لممستفيدين

-catalogue en ligne Bib’ Doc  pmb.univالذي يحتاجو و ىو 

mosta.dz 
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 :العامة لمدراسة النتائج -7

بعد تفريغ جداول االستمارة و تحميل بياناتيا و تحميل المقابمة توصمنا الى النتائج 

 التالية 

 لي في مكاتبيم.أظيرت الدراسة أن أغمبية العاممين يمتمكون أجيزة اإلعالم األ 

 نترنت(.المية ) األتحتوي عمى الشبكة الع المكتبة 

 جل قومون بدورات تكوينية خارجية من أنيم ييتمتع العاممين بالكفاءة وذلك أل 

 مواجية التقادم التكنولوجي.

  معظم الطمبة يرون أن تجييزات ومبنى وخدمات المكتبة جيدة ويترددون إلى

 جل البحث العممي .المكتبة من أ

 دقة معموماتو.تو و نظرا لسرع ليمكتبة يفضمون البحث في الفيرس األطمبة ال 

 لييب عمى كيفية البحث في الفيرس األي تدر واتضح كذلك أنيم لم يتمقوا أ 

 لية ساىمت في حل العديد من المشكالت التي يتبين كذلك أن التطبيقات األ

 تعاني منيا المكتبة من قبل.

 أول نظام ىوالمعتمد بالمكتبة ىو نظام السنجاب  نظامالن و اتضح كذلك أ 

 . PMBو يتم التحضير لنظام جديد   :;;3بو منذ سنة  الذي تعمل الوحيدو 

 )و موقع إلكتروني الذي من خاللو  تحتوي المكتبة عمى الشبكة العالمية )األنترنت

 متاح عمى الخط اللي األ فيرسال يتم الولوج إلى 
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 النتائج العامة عمى ضوء الفرضيات  -8

توعب المستفيد فكرة التطبيقات اللية و يسي " التي جاءت كما يمو  :الفرضية االولى

  >قد تحققت نسبيا و تمثمت مؤشراتيا فيما يمي البحث فييا"يجيد استخداميا و 

( من استمارة الطمبة 14من مفردات العينة كما جاء في الجدول رقم) %86نسبة 

يم يجيدون البحث في الفيرس األلي والتي كانت إجابت الخاص ب اذا كان المبحوثين

كيفية ىذا بسبب عدم تمقي المبحوثين لدورات تكوينية و تدريبية حول ببعض الشيء و 

( بنسبة 15ىذا حسب اجابة المبحوثين في الجدول رقم )لي ،البحث في الفيرس األ

300%  . 

يتمتع المكتبي بالخبرة و التكوين لحسن و التي جاءت كما يمي " :الفرضية الثانية

 >تحققت و تمثمت مؤشراتيا في  قدتسيير ىذه التطبيقات" 

ن ( من المحور األول لممقابمة بأ06مى السؤال رقم )في جواب محافظ المكتبة ع

ذلك بنسبة م األلي وتطبيقاتو و عالبا كل العاممين  يجيدون استخدام أجيزة اإلتقري

ىذا حسب تكوينية خارجية في مدينة وىران ن العاممين يقومون بدورات ىذا أل 0%;

 ( من المحور االول.:0( و )09افظ المكتبة عمى السؤال رقم )جواب مح
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لية في حل لقد ساىمت التطبيقات ال  يمي " التي نصت عمى ماو  :الفرضية الثالثة

 نذكر مؤشراتيا فيو المشكالت التي كانت تعاني منيا المكتبة في النظام التقميدي" 

محور الثاني من المقابمة من ال (:0نتائج جواب محافظ المكتبة عمى السؤال رقم )

ن كانت تعاني منيا المكتبة و ذلك بأنيا ساىمت في حل المشكالت التي بأ

مكانية اتاحة عدة طرق لمبحث التطبيقات االلية قدمت إمكانيات إ الكتب من  قتناءوا 

التي فيو يقوم ببعض  اإلحصائيات حول الكتب األكثر استخداما و  خالل الفيرس 

الذي ىو نظام وكذلك يتم األن التحضير لنظام جديد و  ا،نسخ مني ينبغي توفير

PMB  بعض حسب ما صرح بو ميندس إعالم ألي الذي ىو كذلك سيقوم بحل

جابة عمى كتبة في النظام القديم حسب اإلالمشكالت التي كانت تعاني منيا الم

 .( 09لسؤال رقم )ا
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 خاتمة: 
إن مفيوم التطبيقات األلية جاء ضمن التكنولوجيا الحديثة التي فرضت عمى كافة 

األنشطة و الوظائف بالمؤسسات بما فييا المكتبات و نخص بالذكر المكتبات 

الجامعية التي تعد من المؤسسات الثقافية األكثر حاجة الى استخدام التطبيقات األلية 

م و تسيير وى خدماتيا مع التطور الذي يشيده العصر في تنظيلمرفع من مست

المعاىد العممية استمزم إدخال ىذه التقنيات التي تمعب دورا مؤسسات البحث العممي و 

عمميات المكتبات مما يؤدي إلى تقديم ا خاصة من ناحية تسريع إجراءات و كبير 

المزودة بيا ىذه ذلك من خالل الوظائف دييا و خدمات أفضل و ذات جودة لمستف

 .التطبيقات التي تجعل خدمات المكتبة أكثر سرعة و فعالية

دورىا  استنا ىذه حول التطبيقات األلية ليو من خالل در ومن خالل ما تم التطرق إ

في تفعيل خدمات المكتبات الجامعية جامعة المركزية عبد الحميد بن باديس مستغانم 

ساىمت في العديد األلية قد حققت نجاحا بالمكتبة و نموذجا وجدنا أن ىذه التطبيقات 

ىذا ما ينعكس إيجابا عمى تعاني منيا في الشكل التقميدي و  من المشكالت التي كانت

 جودة الخدمات المكتبية.

  و في ختام ىذه الدراسة نأمل أن نكون قد أسيمنا و لو بالقميل في إثراء الموضوع 

 ا بأن تكون الدراسة إضافة متواضعة بما سبقيا.و إحاطتو بالدراسة العامة ، و أممن
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 الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية. (:61)الشكل رقم 

 الطابق الثالث

 الرصيد الوثائقي

 بنك االعارة تخصص العلوم تجارية

الوثائقيةمصلحة المعالجة  قاعة االنترنت للطلبة قاعة االساتذة قاعة الرسائل دكتوراه  

 ماجيستر

 الطابق الرابع

 مكتب مسؤول المكتبة

 السكريتاريا             

 الرصيد الوثائقي

 بنك االعارة تخصص العلوم و التكنولوجية و العلوم الطبيعية

 قاعة المطالعة و الدوريات

 

 مصلحة الجرد و االقتناءات  لرصيد الوثائقيا
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية 

 فرع العلوم إنسانية

 استمارة المقابلة

في اطار التحضير لمذكرة الماستر في عمم المكتبات و المعمومات تخصص نظم 
 المعمومات التكنولوجية الحديثة و التوثيق الموسومة ب  

 

 

 

 

 مقابمة موجهة الى محافظ المكتبة المركزية عبد الحميد بن باديس مستغانم.

 

  : اإلشراف                                                     : من إعداد الطالبتين

 لزرق هواري -بن بختي أمال                                                  ا -

 بصحراوي خيرة  -

 7102/ 7102: الجامعية السنة

و دورها في تفعيل الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية لتطبيقات االليةا  

  عبد الحميد بن باديس مستغانم المركزية ميدانية بالمكتبةدراسة 
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 العاممين بالمكتبة المركزية  : المحور االول

 ؟كم عامل بالمكتبة ( 1س

 ؟ماهي المصالح الموجودة في المكتبة و كم عامل في كل مصمحة( 2س

 ؟هل ترتبط الخبرة بتسيير المصمحة( 3س

 ؟هل يجيدون استخدام اجهزة االعالم الي و تطبيقاته( 4س

 ؟العممية لمدخمي البياناتماهي التخصصات ( 5س

 ؟هل تقومون بتنظيم دورات تكوينية لمعاممين( 6س

 ؟ماهو االسموب المتبع في تدريبهم( 7س

 . المتواجدة بالمكتبة المركزية التطبيقات االلية بالمكتبة: المحور الثاني

 ؟في اي سنة تم ادخال الحواسيب الى المكتبة (1س

 ؟كم يبمغ عددها حاليا( 2س

النظام االلي المستخدم حاليا بالمكتبة و في اي مجاالت العمل في  ما هو( 3س

 ؟المكتبة يستخدم 



                                     03ملحق رقم
 

 
145 

هل النظام االلي المستخدم حاليا هو اول نظام استخدمته المكتبة ام كانت ( 4س

 ؟تستخدم نظام اخر

 ؟االسموب المستخدم في ادخال البيانات الى النظام ما هو( 5س

 ؟دين متمكن من التعامل مع النظام االلي هل كل من العاممين و المستفي( 6س

هل ساهم النظام االلي المستخدم في حل المشكالت التي كانت تواجه المكتبة ( 7س

 في العمل التقميدي ؟
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية 

 فرع العلوم إنسانية

 استمارة 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في عمم المكتبات و المعمومات تخصص نظم 
 المعمومات تكنولوجيا الحديثة و التوثيق الموسومة ب 

 

 

  : اإلشراف                                                     : من إعداد الطالبتين

 لزرق هواري -بن بختي أمال                                                  ا -

 بصحراوي خيرة  -

نقدم لكم هذا االستبيان في اطار بحث عممي الرجاء االجابة عمى االسئمة 
رض البحث مع احتفاظنا بالسرية التامة بموضوعية و ثق انها لن تستخدم سوى لغ

 جوانب البحث . تفتضيهالممعمومات التي سنتحصل عميها والتي 

 

 7102/ 7102: السنة الجامعية

المكتبة  دورها في تفعيل خدمات المكتبات الجامعيةيقات االلية و التطب
 المركزية نموذجا
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 مدى تردد الطمبة الى المكتبة المركزية.  : األولالمحور

 : كم مرة تتردد الى المكتبة المركزية-1

 نادرا ما استخدم المكتبة     اسبوعيا             شهريا             يوميا           

 : لماذا تتردد الى المكتبة-2

           المطالعة الحرة                          جودة الرصيد        البحث العممي        جودة الخدمات        
 الترفيه

 : رضاك عن الخدمات المقدمة بالمكتبة ما مدى-3

 جيدة                        متوسطة                     ضعيفة              

 : ما مدى رضاك عن المكتبة من حيث المبنى و التجهيزات-4

 مرضية                              غير مرضية                   

 : العمل لممكتبة لتقديم الخدماتمامدى رضاك عمى ساعات -5

 مرضية                             غير مرضية                   

مدى رضى المستفيد عن الخدمات و التطبيقات و الفهارس االلية  : المحور الثاني
 المتواجدة بالمكتبة المركزية.

 : عمى ماذا تعتمد في البحث-1

 الفهرس االلي                الفهرس التقميدي             
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 : ماهي المشاكل التي واجهتك اثناء البحث في الفهرس التقميدي-2

 الوقت                  الجهد                            صعوبة االستخدام       

 : هل ترى ان الفهرس االلي ضروري في المكتبة-3

 ال                         نعم                                   

 : هل يعتبر الفهرس االلكتروني بالنسبة لمفهرس االلي-4

 مكمل                                        بديل                          

 : هل تسترجعون المعمومات المطموبة بنسبة-5

 ضعيفة   توسطة                        كبيرة                      م          

 : هل تجيدون استخدام الفهرس االلي-6

 نعم                            نوعا ما                       ال              

 : هل تمقيتم تدريبا الستخدام الفهرس االلي-7

 ال       نعم                                                      

 : ماهي الكممات المفضمة لك اثناء البحث في الفهرس االلي-8

 الرقم االستداللي الكممات المفتاحية                العنوان         المؤلف      
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية 

 فرع العلوم إنسانية

 استمارة المقابلة

رة الماستر في عمم المكتبات و المعمومات تخصص نظم في اطار التحضير لمذك
 المعمومات التكنولوجية الحديثة و التوثيق الموسومة ب  

 

 

 

 

 .بمة موجهة الى مهندس االعالم ألي بالمكتبة مقا

 

  : اإلشراف                                                     : من إعداد الطالبتين

 لزرق هواري -ا                                           بن بختً أمال        -

 بصحراوي خٌرة  -

 7108/ 7107: السنة الجامعية

 

و دورها في تفعيل الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعية لتطبيقات االليةا  

  عبد الحميد بن باديس مستغانم المركزية ميدانية بالمكتبةدراسة 
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 كم عامل متخصص باإلعالم ألً فً المكتبة؟ (0س

 ماهً درجتك العلمٌة؟( 7س

 ماهً المهام الموكلة إلٌك فً عملك؟( 3س

 ما هو النظام المعتمد فً المكتبة؟( 4س

 هل واجهتك مشاكل فً هذا النظام؟( 5س

 ؟PMBو هل هناك مشاكل تواجهك فً التحضٌر لبرنامج ( 6س

هل سٌساهم هذا النظام فً حل المشكالت التً كانت تعانً منها المكتبة فً ( 7س

 النظام القدٌم؟

 هل هو سهل االستخدام أم العكس؟( 8س

مون بعملٌة إدخال بما أنكم فً المرحلة التحضٌرٌة لهذا النظام كٌف تقو( 9س

 البٌانات إلى النظام.

 ؟( هل لدٌكم موقع إلكترونً بالمكتبة01س
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  لممكتبةالهيكل التنظيمي                     

 

                                                                                 

 الطابق االرضي

 فضاء للقراءة بنك اعوان االمن

 الطابق االول

 قاعة المحاضرات مكتب التسجيالت فضاء للقراءة مكتب التسجيالت

 الطابق الثاني

 الرصيد الوثائقي

 بنك االعارة تخصص العلوم االجتماعية) االدب و الفنون اللغات االجنبية(

 فضاء للمطالعة الداخلية

 قاعة المراجع قاعة المذكرات ) لسانس(



 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص 
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 :الدراسة ملخص

إن هذه الدراسة قد أجابت عمى عدة تساؤالت أدت إلى تجمي الرؤية حول وضعية 

المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم إزاء التطبيقات األلية التي 

تعتمدها و التي أصبحت تعتبر أهم عنصر بالمكتبات الجامعية في بقائها و تطورها 

إذ يعتبر حسن استخدام و تسيير هذه التطبيقات هو السبب في نجاح أو  و استمرارها

 فشل المكتبة، و المكتبات تسعى الى التميز و النجاح في عممها

حيث تطرقنا في دراستنا إلى ماهية المكتبات الجامعية و أهم خدماتها المقدمة 

و أهم التطبيقات الجامعية لممستفيدين و تطبيقات تكنولوجيا المعمومات بالمكتبات 

األلية المستخدمة في المكتبات الجامعية، و ذلك بإجراء دراسة ميدانية في المكتبة 

 المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم نموذجا

  بعد إجراء الدراسة الميدانية و تحميل البيانات المتحصل عميها من خالل االستبيان

بات بعض فرضيات البحث و ذلك بأن التطبيقات االلية و المقابالت توصمنا إلى إث

المطبقة في المكتبات الجامعية تمعب دورا كبيرا في إتاحة و تمبية حاجيات 

المستفيدين بأشكالها المختمفة و كذلك أنها ساهمت في حل الكثير من المشكالت 

 من بين نتائج هذه الدراسة : و  التي كانت تعاني منها في الشكل التقميدي

ساهم النظام األلي في حل العديد من المشاكل التي كانت تعاني منها المكتبة في 

 النظام التقميدي.
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يتمتع العاممون بالخبرة و الكفاءة الالزمة في التعامل مع التطبيقات األلية و ذلك 

 بإقامتهم لدورات تكوينية خارجية.

و هذا يعتبر أمر جيد و  PMBظام جديد و هو نظام أن المكتبة تقوم بالتحضير لن

 هذا لمتطوير في خدماتها المكتبية

ال يوجد دورات تكوينية لمطمبة خاصة الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع هذه 

 .األنظمة من قبل 

 الكممات المفتاحية: المكتبات الجامعية، الخدمة المكتبية، التطبيقات األلية
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