


  

 

 

 

   

                                       اإلٌذاء                  

  .لى  أصً َصحثً َمه َالي َاصلةاج َاصسةا  لى  سوُ  هللا تسم هللا                      
 .اصحمذ هلل اصزي َفقىي لى  ٌزا اصعمل ، فةا ٌادي إالي َال مُفق وُاي                             

 أما تعذ ..                                                         

 

  فز ، إص  سمض اصُفاء َاصعطاء مىثع اصحىان اصزي ال يى :ٌذي ثمشج جٍذيأ                          

 ٍش شثاتي ، ظرتل شثاتٍا صي يرصىجاحٍا ، إص  اصيُما  وجاحي مه جعىد يُ  إص                          

  " ...صثشٌا َوثل َجذاوٍا .." َاصذذي ذحيح ذقذيش تكش  صفائٍا َ                           

 ..                                                                                                                           إصيٍا تشا إحساوا                             

 يم اصزي ششب كأط اصمشاسج َوُاوي إمشاي ،إص  ظاصشجل اصعإص  اصقىة اصشحيم ،                          

 اإلتاء َاصسكُن في مخرىف اصذسَب ، َصقىىي زي لىمىي معاوي اصلثشَاصاصقىة                           

  "َاصذي ".....دسَط اصفضا  َلىمىي أن اصذويا صعُد َمشاكل تةا حذَد                            

   تشا َإحساوا .. إصيً                           

 إصي إخُذي األلضاء َ أتىاٌم إلرشافا صٍم تاصجميل .                          

 إص  كل صذيقاذي اصُفياخ اصىُاذي أذقاوم معٍه ثمشج جٍذ ٌزا اصعمل .                         

                                                                                                                           لى  اوجاص ٌزا اصعمل مه قشية أَ مه تعيذ َأخص إص  كل اصزيه والذَوي                          

         تاصزكش صذيقري اصمقشتح "والذ فاطمح "                             

                      قىمي                                                                                                                          اص  كل اصزيه ركشٌم قىثي َصم يزكشٌم                         

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

 

 

 

 

                                                 

 اإلهداء                                                                                          
                                                            و و ل   ت فيقيا و و  ت مهما اليري                                                                                        هلل  حمدلأوال وقبل كل شيئ ا                                    

                                                  يا أقضل الصال       مو محمد  والصال  والسالم   ت أش ف الم س ين سيد                                    

 أزكت التس يم .                                     

 بوليالدين إحسومو".  لت من ق ول قيهمو :" وقضت  ربك أال فهبدوا إال إيوهإهدي  أهدي ثم                              

                                                         م هو.إلت مبع الح ون وق   الهين التي سه ت ال يولي وق وسمت ال يولي ح يهو                                

 وربيع ق  بي الهويو  الغولية أطول اهلل  م هو .  "أمي"ات الا  ب الح ين  إلت ذ                                    

                                        األبي                                                                                                                  مي كل شيء ولم ي تظ  م ي شيء رمو  إلت رمو الصف وء الذي أهدا                                   

                                    الهويو أطول اهلل  م ه .                                                               "أبي"             "                     

                             واليفيف ي أن أفادم بولشي  إلت اصديا وت الهم : أحالم ، سومية ، ق وطمة ، زي ة                                                               

                                                                                               وأخي م صير و ياللي ورمضون .حفيظة ، وسوم ،                                    

                                                                                                            إلت كل من سومدمي وقدم يد الهين ولي بي مة                                    

                                                         إلت كل من وسههم ق  بي ولم يحم هم ق  مي                                                                                                     

 . طولب   م ومه قة أي مو كون  وحيرمو و د  وأهدي هذا الهمل أيضو إلت كل                                   

 فاطمة                                                                                   
                                                                            

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                                                                                           

 الشكر والتقدٌر                           
                                                                                     

 

 .ونحمدك حمد الحامدٌن ،اللهم انا نشكرك شكر الشاكرٌن                                                   

                                                                                                                                                            

 فالحمد هلل والشكر هلل العلً الذي أعاننا على، الحمد هلل بنعمتك تتم الصالحات                                         

                                                                                                                                                           

 .الذي نرجو أن ٌكون مرجعا وعونا لمن بعدنا ، انجاز هذا العمل                                                       

                                                                                                                                                           

  .ثم الصالة و السالم على سٌدنا و حبٌبنا محمد صلى هللا علٌه وسلم                                      

                                                                                                                                                          

 هواري الذي تابع هذا العمل المؤطر لزرق  : ستاذالشكر الكبٌر الى األ                     

                                                                                                                                                              

                                                        كان فكرة حتى رأى النور ولم ٌبخل نأمنذ ومعنوٌا حسٌا                             

                                                                                                                                                                    

 . الصعوباتالتً ذللت الكثٌر من  ونصائحهالعمل طٌلة بتوجٌهاته                       

                                                                                                                                                           

                                                          .محمدي نادٌة :الشكر الجزٌل الى مسؤولة المسار األستاذة                       

             

 الشكر الى األساتذة وطلبة شعبة علم المكتبات والمعلومات                   

 جامعة مستغانم .  8102دفعة                    

 والى كل من ساعدنا ومد ٌد العون لنا .                  
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 شاشور ، زينة، حمادو، فاطمة .
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                                                                                مقدمة:  

ت كافة المجاالت صمة مسيشيد عالمنا المعاصر ثورة معموماتية وعممية متوا    

بمختمف أنواعيا وأحجاميا، بحيث  المكتبات ومراكز المعموماتوالقطاعات، خاصة داخل 

جد ىذه المؤسسات الوثائقية نفسيا بحاجة أكثر من غيرىا عمى مواكبة ىذه التغيرات ت

والتطورات الحاصمة ، ويتضح ىذا من خالل الزيادة اليائمة في نشر األوعية الفكرية وتنوعيا 

لى الشكل الرقمي ، ميدي المعروف إالتقأشكاال مختمفة تجاوزت الشكل ، حيث أخذت 

باإلضافة الى تعدد وسائل عرض ىذه المعمومات وطرق االستفادة منيا، وىذا بتوظيف 

                                                                  تكنولوجيا حديثة مرتبطة بإدخال الحاسبات اإللكترونية.

بدأت بالواليات المتحدة األمريكية، حيث  برمجيات الوثائقيةال ولى التجارب لتطبيقوكانت أ

ية التي تستخدم في تنمية المجموعات والمعالجة لألرسات المكتبية تتغير إلى األساليب االمما

عداد األدوات المرجعية الببميوغرافية، فبينما كانت المكتبة في  الفنية وتقديم الخدمات وا 

الماضي منغمقة عمى نفسيا وتتمحور وظيفتيا حول المجموعات من حيث االنتقاء والتنظيم 

مية تتجو نحو التواصل مع البرمجيات والتخزين واالسترجاع، فإن وظيفتيا الحالية والمستقب

الوثائقية، بغرض خدمة المستفيد أينما وجد، والعمل ضمن شبكة عالمية عريضة، وأصبحت 

تاحتيا لجميع من تقوم عمى فمسفة مفادىا العمل لالمكتبة  مسيطرة عمى المعمومات إلكترونيا وا 

واستمراريتيا موقعيا  يحتاجيا بغض النظر عن عاممي الزمان والمكان، وذلك لمحفاظ عمى

في ظل تحديات المجتمع الرقمي التي تواجييا المكتبات الجامعية ومراكز المعمومات بكافة 

ىنا جاءت دراستنا تحت عنوان " تطبيق البرمجيات الوثائقية بالمكتبات  ، ومنأنواعيا
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ة ولمعالج _نموذجا_تطبيق لعممية نظام مكتبة السنجاب المكتبة المركزية  الجامعية:

دراسة جانبين : األول نظري : يضم فصمين األول كان عنوانو الفي ىذه موضوعنا ارتأينا 

"إدماج البرمجيات الوثائقية في تسيير المكتبات الجامعية " وتتكون من مبحثين تمثمت 

عناصر المبحث األول الذي كان عنوانو "المراحل الكبرى في تسيير البرمجيات الوثائقية " 

لوثائقية ذات برمجيات ، تطور البرمجيات ، أنواع البرمجيات : البرمجيات في : مفيوم ال

 متالكية .وثائقية االالنظم الفرعية ، البرمجيات الوثائقية ذات النظم المتكاممة ، البرمجيات ال

والثاني الذي كان عنوانو " طرق إدماج خدمات البرمجيات الوثائقية " تمثمت عناصره في 

برنامج وثائقي       Alescandare  ثائقيبرنامج و  الوثائقية:نماذج عن البرمجيات 

Archivions   برنامج وثائقيBiblio Tech  برنامج وثائقي Jarchive نظامMINISIS  

خدمات األلية الي تقدميا البرمجيات الوثائقية : الخدمات ، الWINISIS /CDSISIS نظام

الخدمات الفنية اآللية المباشرة ،المشاكل الي تواجييا البرمجيات الفنية اآللية غير المباشرة ، 

 الوثائقية في المكتبات .

أما الفصل الثاني: كان عنوانو "تطبيق  استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات " واحتوى 

ك عمى مبحثين األول عنوانو : "تحوالت المكتبات الجامعية في إدماج البرمجيات كذل

الوثائقية " وتمثمت عناصره في تعريف المكتبات  أنواع المكتبات : المكتبات المركزية ، 

مكتبات الكميات ، مكتبات المعاىد واألقسام ، تعريف الخدمات المكتبية الجامعية : الخدمات 

 باشرة ، الخدمات المكتبية المباشرة .المكتبية غير الم
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والثاني الذي كان عنوانو " معايير وركائز البرمجيات الوثائقية في تسيير المكتبات  الجامعية" 

متطمبات إعداد البرمجيات الوثائقية : الموارد المالية ، الموارد  وكانت عناصره كالتالي:

راد ؛ أسباب تطبيق البرمجيات الوثائقية :أسس  المادية ، موارد البرامج ، موارد البيانات ، األف

ومبادئ تطبيق البرمجيات الوثائقية ، البرمجيات الوثائقية واستغالل الشبكات ، البرمجيات 

، البرمجيات الوثائقية وخدمة االنتقائي ؛ البدائل المتاحة  الوثائقية وخدمة اإلحاطة الجارية

؛ المعايير الموحدة في : وضع برنامج وثائقي محمي لممكتبات لتطبيق البرمجيات الوثائقية 

بناء البرمجيات الوثائقية  ؛ خيارات الحصول عمى النظم المتكاممة ؛ الخصائص الواجب 

 مراعاتيا في عممية  اقتناء البرمجيات الوثائقية .

"  ITAالثاني كان عنوانو " تطبيق لعممية  نظام السنجاب المكتبة المركزية  أما الجانب 

؛ بناية الييكل التنظيمي  ؛ موقع المكتبة ؛التعرف بمكان الدراسة وتتمثل عناصره في : 

المكتبة المركزية ؛ مصالح المكتبة ؛ النظام الداخمي لممكتبة ؛ التعريف بالبرمجية المطبقة 

SYNGEB.  

برمجية التطبيق فيو يعكس الجانب الميداني لمدراسة من خالل  ويعتبر ىذا الفصل تطبيقي

بالمكتبة المركزية ، حيث تطرقنا فيو الى تحميل البيانات من  SYNGEBالوثائقية سنجاب 

ومناقشتيا ثم الخروج بنتائج الدراسة  خالل تحميل البيانات من أدوات تجميع البيانات  ومن

 عمى ضوء الفرضيات .
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 :اإلشكالية -1

الحديثة سواء في عالم  واالبتكاراتيشيد العالم يوميا العديد من التطورات 

أو في عالم المعموماتية ،إذ تؤثر بشكل أو بآخر خصوصا في العديد  االتصاالت

من المجاالت التي من بينيا مجال المكتبات والمعمومات ،ألنيا تعد جزءا ال 

حدى وسائل  وتطوره وديمومتو  استمراريتويتجزأ من كينونة المجتمع الحديث وا 

ما رشادىم إلى مسؤولية المكتبات ومراكز البحث والدارسين وا   تعاظمت ولقد

من معمومات في خضم ىذا الكم اليائل؛ ولتحقق المكتبة األىداف  يحتاجونو

من  تتيحالمنوطة اصبح لزاما عمييا ان تتبنى التكنولوجيا الحديثة ، نظرا لما 

في الوقت ،الجيد والدقة في الخدمات التي تقدميا  االقتصادتمكنيا من  إيجابيات

من إمكانيات  ما تقدمورغم  االىتمامنصيبيا من إلى أن ىذه األخيرة لم تحظى ب

ورغبات المستفيدين في المكتبات ومراكز المعمومات ،حيث تعتمد عمى جممة من 

العمميات الفنية واإلجراءات التي تعرف بالسمسمة الوثائقية التي كانت تتركز عمى 

الجيود اليدوية والطرق التقميدية .فأصبحت تطرح عدة عوائق وصعوبات ونظرا 

والحرص عمى  االىتمامياتيا وبثيا دعت إلى لقدرة المكتبة عمى تنظيم محتو 

طرق واساليب جديدة ومتطورة تساعد في تنظيم مقتنياتيا من اجل تقديميا  ابتكار

بطرق سيمة ،غيرت مجمل ىذه الخدمات ،  حيث ظير في ىذا المستوى الدور 
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الكبير لمبرمجيات الوثائقية التي ترمي بشكل أساسي إلى التحكم في الوظائف 

 مفتاح عمل وأداة التسيير . باعتبارىاالمكتبية وآليات تسييرىا  واألنشطة

وىذا يطرح عدة تساؤالت حول البرمجية الوثائقية داخل المكتبات الجامعية بما 

فييا المكتبة المركزية بوالية مستغانم .نحاول من خالل ىذه الدراسة تسميط 

ية ومن ىذا المنطمق الضوء عمى تطبيق البرمجيات الوثائقية في المكتبة الجامع

نقوم بطرح التساؤل التالي :ماىي المعايير التي ينبغي أن نتبعيا في تطبيق 

 .ثائقية لتسيير المكتبات ؟البرمجيات الو 

 تساؤالت الدراسة:  -2

 ماىي أىم التطورات التي مرت بيا البرمجيات الوثائقية ؟.-1

 ؟.ىل تساىم البرمجيات الوثائقية في تطوير الخدمات المكتبية -2

 فرضيات الدراسة:-3

تطبيق البرمجيات الوثائقية يعتبر أحد الدوافع الرئيسية لمرفع من مستوى  -1

 الخدمات بالمكتبات الجامعية.

تسعى المكتبات من وراء تطبيق البرمجيات الوثائقية إلى مواجية الزيادة  -2

اليائمة لممعمومات ومصادرىا والتحكم في تدفقيا وتسييل اإلتاحة 

 لممستفيدين.
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 أهمية الدراسة : -4

تكمن أىمية البحث في كونو أداة تمكننا من تقديم تصور حول البرمجيات 

الوثائقية وتحديد متطمبات إعدادىا في المكتبات الجامعية ألنيا أصبحت اليوم 

من القضايا المسمم بأىميتيا لدى جميع المختصين والمينيين ومن ىنا تظير 

ام البرمجيات الوثائقية من خالل التطرق أىمية ىذه الدراسة ؛حول كيفية استخد

إلى معايير التي يجب إتباعيا في تطبيق البرمجيات الوثائقية داخل المكتبات 

  الجامعية.

 أهداف الدراسة: -5

لموضوع تطبيق البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية كان  اختيارناال شك أن 

 :داف معينة وىذه الدراسة تيدف إلىبغية تحقيق أى

التعرف بالبرمجيات الوثائقية ومختمف المصطمحات والمفاىيم التي ليا  -1

 .وضوععالقة بالم

إبراز األىمية المتزايدة في تطبيق البرمجيات الوثائقية ومعرفة دوافع  -2

 استخداميا بالمكتبة المركزية في جامعة مستغانم .

لمتطورة االستفادة من التقنيات ا او الوقوف عمى النواقص التقميدية وأخطائو

 .    ر الجيد لمختمف الخدمات المكتبيةلمبرمجيات الوثائقية وىذا من أجل التسيي
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 منهج الدراسة: -6

 مكن تعريف المنيج أنو: طريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى الظاىرة أو"

موضوع الدراسة والكشف عن الحقائق المرتبطة بيا بغرض التوصل  ةمشكم

 استخدامإلى إجابات عمى األسئمة التي تثيرىا المشكمة أو الظاىرة من خالل 

مجموعة من األدوات لتجميع البيانات وتحميميا والتوصل إلى نتائج التي 

استنا ىذه خالل در  اتبعناه.والمنيج الذي 1 تساعد في اإلجابة عمى التساؤالت"

  ىو المنيج التفسيري الذي يعتمد عمى آليتي التحميل والوصف.

 إجراءات الدراسة الميدانية : -7

 أدوات تجميع البيانات : 7-1

تعددت وسائل جمع البيانات والمعمومات لتعدد طبيعة مصادرىا والبيانات  لقد

والمعمومات ذاتيا وتستخدم ىذه األدوات منفردة أو مجتمعة حسب ما تقضيو 

 طبيعة البحث أو الظاىرة.

المدروس ،وطبيعة إذن فالوسائل والتقنيات المنيجية فرضتيا طبيعة الموضوع 

در اإلمكان التحكم أكثر في ىذه التقنيات فقد حاولنا ق ،المشكمة البحثية

واستعماليا بشكل جيد لتحقيق الدقة العممية وتجنب األخطاء كالتحيز والذاتية 

                                                           
مصطفى محمود، أبو بكر، لحاح، أحمد عبد اهلل. مناىج البحث العممي: أسس عممية .اإلسكندرية: الدار الجامعية،   1

 . 43.ص.2007
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نعرض فيما يمي التقنيات المستعممة في جمع  لمخروج بنتائج ذات قيمة عممية.  و

   البيانات الميدانية والطرق التي انتيجناىا في تطبيقيا.

تبر من أساليب تجميع البيانات وىي من الوسائل الميمة تعالمقابمة:  7-2 

لمحصول عمى البيانات وىي عبارة عن محادثة موجية يقوم بيا الفرد مع الفرد أو 

نيا عبارة عن تبادل لفظي الجماعة  من األفراد الستغالل في البحث العممي، وا 

       1ب .ائم بالمقابمة الباحث أو المستوجيتم بين الق

ىي عبارة عن جمع المعمومات من خالل المراقبة الدقيقة المالحظة : 7-3  

واليادفة إلى سموك أو ظاىرة معينة ومن تسجيل المعمومات عن تمك الظاىرة إذن 

 فيي عممية مراقبة غير مقصودة بيدف رصد تغيرات معينة من خالل النظر إلى

 2. الشيء المالحظ بالتدقيق

تشترط المواضيع من نوع الدراسة الميدانية من  حدود الدراسة الميدانية: -8

الباحث أن يقوم بتحديد مجاالت البحث التي تتكون غالبا من عناصر 

. أساسية تعتبر ركيزة البحث، أال وىي الحدود الجغرافية، البشرية والزمنية

لذلك قمنا بالتطرق إلى حدود الدراسة الميدانية باعتبارىا أدوات أساسية 

 ع البحث.  لمتحكم في موضو 

                                                           
 . 172.ص.2003عمم المكتبات. القاىرة: الدار المصرية المبنانية، عبد اهلل ، محمد فتحي. البحث ومناىجو في  1
سامح زينيم، عبد الجواد. نظم المكتبات المتكاممة، االتجاىات والتكنولوجيات الحديثة. القاىرة: شركة الناشر لمطباعة،   2

 . 91-83.ص.1990
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 :بشرية حدود ال 8-1 

وتتمثل الحدود البشرية لدراستنا مع مسؤول المكتبة ورؤساء المصالح واألقسام         

 أخصائيين في عمم المكتبات وميندس اإلعالم األلي.

 :حدود الجغرافية 8-2 

 -مستغانم –ينحصر الحيز الجغرافي لبحثنا في جامعة عبد الحميد بن باديس  

 (.ITAوالمتمثمة في المكتبة المركزية )

 حدود الزمنية: 8-3

تتمثل في الوقت أو المدة المحددة التي استغرقناىا لمدراسة الميدانية منذ بداية 

جراء المقابالت بتاريخ  مارس 22مارس إلى غاية 12تحديد موضوع بحثنا وا 

2018 . 
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 مصطمحات الدراسة: -9

 البرمجة: 

عداد ىي عممية كتابة برنامج  لحل مسألة معينة، واختباره لمتأكد من د قتيا وا 

  1. الوثائق الالزمة ليا

 البرمجيات:

مجموعة من األوامر و التعميمات  الموجية لمحاسوب لمعالجة البيانات 

 2)المدخالت( بالطريقة المناسبة لتحقيق األىداف المطموبة )المخرجات (.

 الوثائقية: البرمجيات

مصطمح يضم كل البرامج التي تعالج الوثائق، ويكون عمميا األساسي البحث 

عن المعمومات في بنك المعطيات الوثائقية إذن ىو عبارة عنن برنامج حاسوب 

يسمح بإيجاد في ىذا البنك كل الوثائق التي تحتوي عمى نفس الكممات أو نفس 

 3 المطموبة.المفاىيم التي تعبر عن المعمومات 

                                                           
   1986عربي. نيويورك: مؤسسة األبحاث المغوية،  وبسترز. معجم مصطمحات الكومبيوتر. إنجميزي  نيو ورلد،   1

 .412.ص.
عبد الصريرة، خالد. الكافي في المفاىيم عموم المكتبات والمعمومات. عربي إنجميزي .عمان: كنوز المعرفة،   2

عبد الصريرة، خالد. الكافي في المفاىيم عموم المكتبات والمعمومات. عربي إنجميزي .عمان: كنوز  .44.ص.2010
 .44.ص.2010لمعرفة، ا

3 Le moal, han, Claude, logiciel documentaire dictionnaire encyclopédique de l’information et de la 

documentation, France :nathan .1998,p.380.  
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 المكتبات الجامعية:

ىي جياز معمومات تقدم خدماتو لمرواد من خالل عمميات اختيار مصادر 

. 1 ةنيا وأخيرا استرجاعيا عند الحاجالمعمومات تجميعيا، تحميميا، تنظيميا، تخزي

تعتبر المكتبات األكاديمية التي تشمل مكتبة الجامعات والكميات والمعاىد  حيث

  من أقدم أنواع المكتبات ظيورا.

 السنجاب: 

يعد برنامج السنجاب من البرمجيات المتكاممة والمتطورة القادرة عمى التحكم في 

، مختمف أنواع الوثائق كما يتضمن الميام الرئيسية لممكتبة، التزويد، الفيرسة

    2متابعة الدوريات، اإلعارة، والبحث الببميوغرافي. 

 

 

 

 

 

                                                           
المصطمحات. عمان: دار الكتاب  -الوظائف -المجاالت –،عبد اهلل .أسس عمم المكتبات والمعمومات: النشأة أحمد   1

 . 52.ص.2005الحديث، 
 
  .4.ص.2008والتقني ،دليل االستخدام نظام  المقيس لتسيير المكتبات  الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العممي   2
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 الدراسات السابقة: -11

 من بين الدراسات التي تناولت موضوع دراستنا نجد:

وىي مذكرة لنيل الدراسة األولى: الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية :

،توجيت ىذه الدراسة 2010شيادة الدكتوراه من إعداد الطالب غانم نذير في عام 

إلى إبراز الدور الفعال التي إليو المكتبات الجامعية دوما في تحقيق األىداف 

البحثية والتعميمية لمجامعة مع ضرورة االىتمام بيا ،وىذا من خالل التعرف عمى 

نولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية  وتأثيرىا جميع مجاالت تطبيق التك

التي تخص المكتبات  و التسيير الحديثة ،وأيضا جوانب التنظيمعمى الخدمات 

تماشيا مع متطمبات الساعة لمواجية التحديات التي تفرض نفسيا عمى مستوى 

 الجامعة العامة والمكتبات الجامعية خاصة.

التحول نحو البرمجيات الوثائقية مفتوحة المصدر الدراسة الثانية :إدارة مشروع 

وىي مذكرة لنيل شيادة الماجستير من إعداد الطالب  بالمكتبات الجامعية :

،تناولت ىذه الدراسة في مجمميا إلى تحقيق أىداف  2007:دقيش أحمد في عام 

أساسية حول البرمجيات الوثائقية والتعرف عمى البرمجيات الوثائقية المفتوحة 

مصدر إضافة إلى إبراز األىمية المتزايدة في تطبيقيا عمى مستوى المكتبات ال

الجامعية ، والتعرف عمى األسباب ومبررات التحول نحو ىذه البرمجيات ،وتقديم 

 مجموعة من االقتراحات والتوصيات التي تحل المشاكل والحواجز المترتبة .
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الوثائقية بالمكتبات الجامعية الدراسة الثالثة: متطمبات وضع وانتقاء البرمجيات 

،تيدف 2005مذكرة لنيل شيادة الماجستير من إعداد الطالبة أم ىاني في عام :

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىمية استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات 

الجيد منيا مع  اختيار وانتقاءالجامعية والوظائف المنوطة بيا التي عمى أساسيا 

 اد البرمجيات الوثائقية .متطمبات إعد

الدراسة الرابعة :البرمجيات الوثائقية ودورها في خدمة المستفيدين مكتبة كمية 

مذكرة التخرج لنيل موالي سعيدة" نموذجا : د" الطاهرلجامعة  االقتصاديةالعموم 

الخموة عبد المطيف في  عالل مولىشيادة الماستر من إعداد الطمبة بكوش 

ه الدراسة في مجمميا ماىية البرمجيات الوثائقية ولغاتيا وقد تناولت ىذ2017

وأنواعيا مرورا بمراحل نشأتيا وتطورىا، كما تطرقت بداية التطور التاريخي 

في المكتبات  استخداميالمبرمجيات وأىم خصائصيا ومواصفاتيا ،ومدى 

 .الجامعية ومتطمبات إعدادىا وأىم الخدمات التي تتيحيا

 

 



 

 الفصل األول : إدماج البرمجيات الوثائقية في تسيير المكتبات الجامعية .      

 تمهيد:   

 ى في تسيير البرمجيات الوثائقية المبحث األول : المراحل الكبر   

          .مفهوم البرمجيات 

          . تطور البرمجيات 

           .أنواع البرمجيات 

الوثائقية تعريف  البرمجيات                                .           
  .أنواع البرمجيات الوثائقية

 المبحث الثاني: طرق إدماج  البرمجيات الوثائقية.  

          .نماذج عن البرمجيات الوثائقية 

          .الخدمات األلية التي تقدمها البرمجيات الوثائقية 

          استخدام البرمجيات الوثائقية. مزايا وأهداف 

                              .المشاكل التي تواجهها البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية 

 خالصة الفصل .   
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   :مهيدت    

اتجيت المكتبات الجامعية إلى استخدام التكنولوجيا في مراكز المعمومات لتسيير     

باستخدام أحدث التقنيات في إتاحة وىذا  أرصدتيا الوثائقية باالعتماد عمى تكنولوجيا الحديثة

المعمومات بما فييا البرمجيات الوثائقية التي فرضت عمى مستوى المكتبات إلى العمل بيا 

ىذه البرمجيات من أجل تحسين وتفعيل طرق وبرامج تسييرىا والخدمات التي تقدميا 

                                                                                واتاحتيا.

 المراحل الكبرى في تسيير البرمجيات الوثائقية . المبحث األول :

 : البرمجيات مفهوم -1

  غايات ميام لتنفيذ الموجية التعميمات من متتابعة مجموعة عامة بصفة البرمجيات مفيوم  

  االغراض و الغايات تحقيق بغرض وينفذىا يناسبو ما الحاسوب منيا يختار حيث ، معنية  

       االوامر من مجموعة اساس انيا عمى يعرفيا من وىناك ، المستفيد إلييا يسعى التي  

      خاللو ومن الحاسوب في االستغالل نظام إلى المحولة والمتكاممة والييكمية  المتتالية  

 1. المطموب بالترتيب المحددة الميام تنفيذ اجل من وذلك المركزية االجيزة مختمف  

 من الحاسوب تمكن التي التعميمات من خاص تركيب ذات مجموعة من البرمجيات تتكون- 

    الحاسوب يستطيع لغة في إما التعميمات ىذه وتخرج ، االعمال من بو يكمف ما تنفيذ

                                                           
دكتوراه. عمم المكتبات  بن سبتي ،عبد المالك .تكنولوجيا المعمومات أنواعيا في دعم التوثيق والبحث العممي. رسالة  1

 .45.ص.2002،.قسنطينة
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 الحاسوب يترجميا البرمجة لغة في ،واما المزدوج الترقيم وتعتمد ، األلة لغة وتسمى فيميا

 1. ألية لغة الى

يمان ، يجمي قند عامر عرفيا كما  المكتبات  الحوسبة كتاب في السامرائي فاضل وا 

 أنيا عمى المعمومات ومراكز المكتبات وخدمات إجراءات في الحاسوب إمكانيات استثمارات"

 يطمق الذي ، اإلنسان قبل من المعدة االوامر و التعميمات من مفصمة مجموعة من عبارة

 لتشغيل الالزمة البرامج جميع عمى يطمق مصطمح ىو البرمجيات 2." المبرمج اسم عميو

 ىذا ويشمل ، الوحدات ىذه بين العالقة تنسيق وكذلك وحداتو عمل وتنظم الحواسيب

 والتي بإعدادىا الحاسوب مصنعو  يقوم التي البرمجيات وكذلك ، التشغيل نظم التعريف

 التعريف ىذا يشمل ،وكذلك وجو افضل عمى الحاسوب عمل  استغالل من المستفيد تمكن

 3.  الحاسوب استخدام عند تتواجد التي التطبيقية البرامج

 لتحقيق المناسبة بطريقة البيانات لمعالجة  لمحاسوب الموجية والتعميمات االوامر مجموعة -

 4. )مخرجات( المطموبة االىداف

                                                           
.القاىرة:المكتبة األكاديمية ، 3والحاسبات .جالشامي ،أمحمد محمد .موسوعة الشامي لمصطمحات المكتبات والمعمومات  1

 .232. ص.2001

فاضل السمارائي. حوسبة )أتمتة( المكتبات : استثمارات إمكانيات الحواسيب في إجراءات ، قند يمجي، عامر، إيمان   2
 .96.ص.2004وخدمات المكتبات ومراكز المعمومات . عمان: دار المسيرة، 

  Hardعربي إنجميزي=  –. الحاسوب والبرمجيات الجاىزة لمميارات األساسية  أحمدالشراعية ،، محمد ، بالل الزغبي 3
Ware &Software.26.ص.2013.عمان: الجامعة األردنية، 3. ط. 

مزالح، رشيد. استخدام نظام األلي في مكتبة جامعة األمير عبد القادر العموم اإلسالمية .مذكرة ماجستير في عمم   4
 . 16قسنطينة.ص. المكتبات .
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 من يتم التي والتعميمات البرامج مجموعة الىsoftware   البرمجيات مصطمح يشير -

 الحاسوب مع التعامل  المستخدم عمى يتعذر البرمجيات دون ومن ، الحاسوب تشغيل خالليا

 1. المعدات في البرمجيات تتحكم حيث

 : وتقنية ىيوقد تطورت البرمجيات عبر اربعة مراحل زمنية : البرمجيات تطور -2

والتي تميزت مرحمة السنوات  ( 1960-1950)تمتد من بين سنوات  المرحمة األولى :

 األولى بداية ظيور البرمجيات بالتوجو نحوى نظام معالجة بالدفعات ، والذي يعرف باسم

batch system  حيث يكون العمل المحوسب غير فوري أو مباشر offline  وقد اتسمت

وكذلك   limited distribution بتوزيع وتسويق محدود لمنظم والبرمجياتىذه المرحمة 

 .custom software برمجيات منجزة بضوء طمبات لتطبيقات محدودة عمييا

وتميزت ىذه  (1975)وحتى السنوات األولى من (1960)وتمتد الفتر المرحمة الثانية : 

 Product ومنتجات برامجية  multi-users المرحمة بظيور نظم تعدد المستخدمين

software.2 باإلضافة الى تطور نظم الحث اآللي المباشر فقد ظيرت  بدايات الجيل االول

 first generation  of data –base management  من نظم إدارة قواعد البيانات

system. 

                                                           
. 2010. عمان: كنوز المعرفة،1عربي إنجميزي .ط.-عبده الصرايرة، خالد. الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات1

 .272ص.

 information technologie and ilsإبراىيم، فاضل السامرائي. تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا= ،قند يمجي ،عامر  2
application  .،176،ص.2002عمان: مؤسسة الوراق. 
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 في التطور بدأ فقد الثمانينات نياية وحتى( 1975)عام منتصف من تمتد : الثالثة المرحمة

 التراسل نظم ظيور الى ،وأدى الماضي القرن من السبعينات منتصف في البرمجيات مجال

 الشبكات مستوى عمى الخاصة وبرمجياتو distributed systems البيانات وتوزيع

 . المعمومات

(وقد تطورت نظم 2001من بدايات التسعينيات وحتى الوقت الحاضر ) المرحمة الرابعة:

الحواسيب المكتبية ذات القدرات الواسعة وظيرت نظم الخبيرة ونظم الذكاء االصطناعي التي 

تحولت من مختبراتيا في مجال التطبيقات العممية ومواجية المشاكل في عالم الحوسبة 

 1الحقيقي.

 : أنواع البرمجيات -3

: ىي البرمجيات تحفظ بحق  ترةالبرمجيات المجازة لفحسب المصدر: البرمجيات  -3-1

الممكية تسوقيا مجانا عمى األنترنت واألقراص الضوئية الممحقة بالمجاالت لفترة معينة 

لتجربتيا وبعد مضي الفترة يطمب من المستخدم بدفع ثمنيا إذا أراد استمرار استخداميا بعض 

المحدودة، وقد  ىذه البرمجيات يتعطل عن العمل أو يتعطل الجزء منيا بمجرد انتياء المدة

 ندما يدفع ثمنيا.عيمنح المصدر إضافات لممستخدم 

البرمجيات المتوفرة لمجميع مع امكانية نسخيا البرمجيات العامة أو المشاعة : -3-2

 وتعديميا حسب رغبة لممستخدم .
                                                           

 .176.الرجع السابق.ص. إبراىيم قند يمجي ،عامر ،   1
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ىي أنواع البرمجيات التطبيقية ، وىي من البرامج التي ليا البرمجيات المجانية:  -3-3

نشر، توزع مجانا وغالبا ما تكون من خالل األنترنت، أما أسباب مثل ىذا التوجو، الحقوق ال

فان منتجي ومطوري ىذا النوع من البرامج المجانية يحاولون التعرف عمى ردود فعل 

 1المستخدمين ومتابعة وجيات نظرىم بغرض تطوير ىذه البرامج في طبعات الحقة.

ىي نوع من أنواع البرمجيات التطبيقية وتسمى أيضا برامج البرمجية التجارية : -3-4

وقد ال يكون شراء ىذا النوع من المالكين، وىي البرامج التي تعرض لمبيع مثل مايكروسوفت 

نما يكون دفع قيمتو من ضمن صفقة شراء جياز الحاسوب نفسو،  البرامج بصورة مستقمة وا 

 .2ق من صاحب حقوق النشروال يسمح بنسخيا كممية فكرية من دون إذن مسب

 قية :ئتعريف البرمجيات الوثا-4

حيث تكون منظمة ومخصصة لمعالجة المعمومات ىي عبارة عن البرامج المعالجة لموثيقة 

التي تتعمق بالميدان الوثائقي إذ تدير وتعالج وتخزن وتسترجع المعمومات ومن ىنا فكل 

مكانية استرجاعيالبرمجيات التي تتصل بمختمف عمميات السمسمة  عبارة عن و  3.االوثائقية وا 

برنامج الحاسوب يسمح بإيجاد في ىذا البنك كل الوثائق التي تحتوي نفس الكممات أو نفس 

وىذا النوع من البرمجيات الوثائقية يستعمل التي تعبر عن المعمومات المطموبة،  المفاىيم 

                                                           
 .المفتوحة المصدر نقاش، ليمى. البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية بين البرمجيات اإلمتالكية والبرمجيات الحرة  1

 .21-19.ص.2،2011قسنطينة: جامعة منتوري
.عمان: دار المسيرة، 2م . المعجم الموسوعي : تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واألنترنت.ط.قند يمجي، عامر إبراىي 2

 . 347.ص.2016
 .325المرجع السابق.ص.. الشامي ،أمحمد محمد   3
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لوثائق ذات النصوص الكاممة كما خاصة لتسيير البحث عن التسجيالت الببميوغرافية أو ا

يمكن استعماليا لمعالجة بعض الكممات المفتاحية والواصفات التي تحقق أىداف أخرى داخل 

 1المكتبات والمؤسسات التوثيقية.

إذن فالبرمجيات الوثائقية ىي مجموعة من األوامر والمعطيات التي تنفذ مختمف العمميات 

الفنية التي تقوم بيا المكتبة أليا أي بواسطة الحاسوب كما تقوم أيضا بإتاحة خدمات متنوعة 

 On lineمن خدمة البحث في الفيارس إلى إتاحة المحتوى عمى الخط ومختمفة لممستفيدين 

ضا تعريفيا أيضا عمى أنيا مجموع المعمومات المعالجة بمعنى : الممفات، ونستطيع أي

 .2البرامج، اإلجراءات، البروتوكوالت، والتي تكون معا البرمجيات الوثائقية

 أنواع البرمجيات الوثائقية:-5

إن أي نظام معمومات ىو جياز متكامل يجمع بين الوظائف التقنية والفنية التي تعمل في 

المستفيد والباحث. وىذا بتوفير برنامج وثائقي مة ديجية المؤسسة الوثائقية لخإطار استرات

يعمل عمى توظيف ىذه األىداف وغالبا ما نجد برنامجا يخص كل وظيفة عمى حدى أو 

عمى حسب  طار متناسق وأكثر مرونة وىذابرنامج متكامال يشكل الوظائف كاممة في إ

حيث 3.احتياجات كل مؤسسة وإلمكانياتيا المادية، في توفير ىذا النوع من التكنولوجيات 

                                                           
بوخاري، أم ىاني. متطمبات وضع وانتقاء البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بجامعة باجي   1

 .217.ص.2006، 02مختار_عنابة _ رسالة الماجستير :عمم المكتبات. قسنطينة : جامعة منتوري
2 Logiciels documentaires: définition (en ligne ) page arsolé le 01-02-2018.  

 .  190ص.  . 1992كمينتون، مارلين .إدارة مشاريع التشغيل األلي بالمكتبات. ] د. م [ : معيد إدارة العامة ،   3



 في المكتبات الجامعيةإدماج البرمجيات الوثائقية         الفصل األول :      
 

 

33 

تسمح بالقيام بيذه الوظائف جممة واحدة أو جزء منيا فقط، وعمى ذلك يمكن القول بأن 

البرمجيات الوثائقية تتنوع بتنوع الميام التي تؤدييا فيناك أنواع متعددة يمكن حصرىا فيما 

 ي: يم

ىي أولى البرمجيات التي استخدمت في لبرمجيات الوثائقية ذات النظم الفرعية: ا -5-1

المكتبات بكونيا تضم نظام فرعي واحد، حيث اىتمت المكتبات في بداية حوسبة خدماتيا 

، حيث قامت جامعة تكساس باستخدام أجيزة البطاقات المثقبة ثم أيضا مكتبة بعممية اإلعارة 

 1امت باستخدام نظام فرعي لمتزويد بواسطة البطاقات المثقبة.بوستن التي ق

 ىي النظم األلية المتكاممة لممكتبات البرمجيات الوثائقية المتكاممة:  -5-2

INTERGRATED LIBRARAY SYSTEM(ILS) بنظم إدارة ،أو ما يطمق عمييا

وكميا تشير إلى ، LIBRARAY MANAGEMENT SYSTEM(LMSالمكتبات )

ألداء الوظائف الفنية واإلدارية بالمكتبة كالتزويد، الفيرسة، مجموعة من التطبيقات 

التصنيف، اإلعارة ...إلخ. وىذه النظم ىي التي تشترك فييا كل النظم الفرعية في قاعدة 

دارية البيانات الببميوغرافية، من أجل إمكانية  القيام بمعظم الوظائف المرتبطة بالجوانب اإل

 والمالية والتي ترتبط بدورىا العمميات الفنية والخدمات المكتبية.

  ة التي ال تتيحىي البرمجيات الوثائقية االحتكاري: متالكيةالبرمجيات الوثائقية اال -5-3

لمستخدمييا امكانية تعديميا واستعماليا ألي غرض، فيي تتمتع بحقوق الممكية الفكرية 

                                                           
 .68.ص.2009ابراىيم، رندة ابراىيم .معايير اختيار النظم األلية في المكتبات الجامعية .الرياض: مكتبة الممك فيد ،   1
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المحمية، اذ تقيد حرية المستخدم الذي يصبح مجبر عميو في كل باعتبارىا من المصنفات 

أو تعديل خمل ما أو  مرة إلى اقتناء الطبعات المعدلة والتي تستجيب لمتطورات الحديثة

 إضافة خدمة.

بالثمن فقط، بل تتعمق أيضا بشفرة المصدر، ألنو فصفقة االمتالكية )االحتكارية(: ال تتعمق 

مجانية ولكنيا امتالكيو يمكن الحصول عمييا دون مقابل لكن ال يمكن يوجد ىناك برمجيات 

              1الشفرة المصدرية ليا.بسبب جيل المستخدم ، وىذا بالتعديل فييا وتطويرىا

 طرق إدماج خدمات البرمجيات الوثائقية المبحث الثاني : 

 نماذج البرمجيات الوثائقية: -1

 إن أغمبية البرمجيات الوثائقية تحدد في إطار صنفين :

  مراكز المعمومات والمكتبات .برمجيات 

 .برمجيات مراكز ودور األرشيف 

أن نقدم نماذج لبعض البرمجيات الوثائقية المستخدمة في المؤسسات التوثيقية ويكمن 

 بشكل عام.

 :A lescandrieبرنامج الوثائقي  -1-1

                                                           
 . 68إراىيم ، رندة إ براىيم . المرجع السابق .  1
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ىذا النظام البد من االستحواذ عمى حاسوب من  الستخدام: GBCمورد النظام شركة 

ميغاأوكتيو، باإلضافة إلى نظام 20نوع ماكنتوش مع قرص صمب ال تقل سعتو عن 

التسيير قاعدة البيانات؛ ورخصة االستخدام النظام لحاسب ما كروي يالئم معو مما يسمح 

تسيير ت بواسطة المكنز و :مراقبة عممية ادخال المعطيابالقيام بالوظائف التالية 

 تسيير المراسالت.ؤسسة التوثيقية من جميع الجوانب و الم

  : Archivions البرنامج الوثائقي -1-2

يرتكز ىذا النظام عمى التسيير واألرشفة الرقمية لموثائق، ويعتمد ىذا :S3Tمورد النظام  

 : وفيما يتعمق بالوظائف نذكر منيا النظام في تشغيمو عمى مجموعة من التجييزات

 .(، مراقبة النوعية والحفظاألرشفة)الترقيم -

معاينة الممفات األرشيفية من خالل تسجيميا، تكشيفيا، وترتيبيا بواسطة االجراءات  -

 الوثائقية الموضوعة والمحددة مسبقا.

  Biblio-Tech:البرنامج الوثائقي  -1-3

من خالل يقوم ىذا النظام بتسيير شؤون المكتبات :  Platinum : مورد النظام

التكشيف األولي بواسطة الكممات المفتاحية وضمو مباشرة  وظائف متعددة نذكر منيا:

 .1وجميع الممفات البوليانيةالبحث بواسطة العالقات  غمى القاموس المركز

                                                           

 .2002.قسنطينة ، أفريل 1.ع.1مج.بن سبتي ، عبد المالك . تكنولوجيا المعمومات ودورىا في تنمية الوطنية . 1
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تسيير اإلعارة عن طريق قراءة الرموز  ،وجميع الممفات  يانيةبواسطة العالقات البولالبحث   

 1الرقمية.

 :Jarchiveالبرنامج الوثائقي  -1-4

صمم ىذا النظام لترتيب :CEGEDIM.micro- informatiqueمورد النظام 

 وتسيير الوثائق عمى األقراص الضوئية الرقمية، وتعددت مختمف وظائفو في :

 نظام ذو توجيو ذاتي )تمقائي(. -

 لممؤلف، المرسل، التاريخ، رمز الممف، الكممات المفتاحية . ترتيب الوثائق يكون وفق -

 عرض محتويات الوثائق عمى شاشة الحاسوب. -

 استرجاع الوثائق عمى األقراص الضوئية واألقراص المرنة والطابعة. -

 االطالع عمى نفس الوثيقة من جانب العديد من المستفيدين في الوقت نفسو. -

 ولوج المستفيدين وحفظ المعمومات.األمن والفعالية عن طريق مراقبة  -

يعتبر ىذا النظام من أنظمة التشغيل األكثر انتشارا في أي وسط  :MINISISنظام  -1-5

المؤسسات الوثائقية، حيث يعتبر متعدد الممفات ويمكن تشغيمو، فيو يصمح لممكتبات 

ومراكز المعمومات واألرشيف، ويحتوي عمى برنامج المكنز متعدد المغات كما لو 

المركز الدولي لمبحوث  القدرة عمى تسيير حجم كبير من المعطيات فمقد أعده 

                                                           

 .34بن السبتي عبد الممك . المرجع السابق .  1 
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قامت اليونسكو بتعديل 1986والتنمية في نياية الثمانينات بتطوير نسخة جديدة منو،

 و MINISIS: النظام ليعمل عمى الحاسبات الشخصية، وىو متوافق مع كل األنظمة

ISIS مما يمكن من تبادل المعمومات بين المكتبات ومراكز المعمومات ومن وظائفو

 نذكر:

 معطيات النصية ومتغيرات األبعاد.تسيير ال -

 إدخال المعطيات إلى النظام مع إمكانية إجراء التعديالت كمما تطمب األمر ذلك. -

 المرور إلى النظام الجزئي المتعمق باألوامر الخصوصية. -

 1استدعاء محرك التطبيقات كمما دعت الحاجة إلى ذلك.   -

صمم ىذا النظام خصيصا إلدارة قواعد البيانات غير الرقمية في  :WINISIS  نظام  -1-6

مجال اإلدارة المحوسبة، وىو ال يحتاج إلى برمجة خاصة إلنشاء قواعد البيانات، كما 

منيا، فيذا النظام خصص من أجل استخدامو في أنو يسمح ببناء غير محدود 

ميو في إدارة البيانات التي المكتبات والتوثيق والمعمومات، باإلضافة إلى االعتماد ع

دارة الممفات الواردة  تكون عمى أشكال غير ببميوغرافية كاألدلة)أفراد أو مؤسسات( ،وا 

 والصادرة عن المؤسسات واألرشيف الصحافي وغيرىا من المجاالت.

(: الحرف األول من القسم المختص بتطوير النظام في منظمة CDS)ويمثل مختصر   -

يمثل األحرف  (ISISيق المحوسبة ، أما المختصر الثاني )اليونسكو وخدمة التوث

                                                           
 . 56.ص.2000جعفر، محمد. األنظمة األلية في المكتبات ومراكز المعمومات . القاىرة: دار الغريب، 1
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األولى من اسم العائمة التي ينتمي إلييا النظام؛ وىي مجموعة المتكاممة لنظام 

 المعمومات، التي قامت بتطويرىا المنظمة العمل الدولية .

  ISO2790: ىو نظام تشغيل متعدد المغات يتبنى التقنية CDS/ISISكما أن نظام  -

 بتبادل المعطيات في بنوك المعمومات ويشمل عمى أنظمة فرعية:المتعمق 

 نظام معاينة قاعدة أو بنك المعمومات . -1

 نظام إعادة التنظيم والحفظ والتصميم . -2

 1نظام تسيير المراسالت ومعجم الكممات المفرغة. -3

 الخدمات األلية التي تقدمها البرمجيات الوثائقية:  -2

 ر المباشرة والمباشرة:في كل من الخدمات في الفنية اآللية غي تتمثل

وىي العمميات واإلجراءات التي ينجزىا الموظفون  لخدمات الفنية اآللية غير مباشرة: -2-1

 بالمكتبات. وتتمثل أىميا في:

ىو استخدام الحاسوب لمقيام بإجراءات عمميات التزويد *خدمة التزويد األلي: 

تطوير وتنمية المجموعات المكتبية لمحصول عمى مواد المشورة التقميدي من أجل 

 .2بمختمف أشكاليا وأنواعيا وموضوعاتيا التي تخدم المستفيد من المكتبة

                                                           
 .129.ص.2005،عبابدة، حسان. استخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز المعمومات .عمان: دار الصفاء  1
أحمد يحي ،ابراىيم حسن. حوسبة المكتبات في السودان :دراسة حالة مكتبة الخرطوم السودان :شيادة البكالوريوس: عمم   2

متاح )عمى الخط(  20:30عمى الساعة  18/1/2018.تم االطالع: 17المكتبات .السودان :جامعة الخرطوم.ص.
http//khartoumspace.uofk.edu/biststream/handle/123456789/1020                                                                                                                      
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حيث يقوم النظام الفرعي لمجرد بمساعدة وتسييل عمل المكتبيين * خدمة الجرد األلي: 

 1الفرعي لإلعارة. ،حيث يشترط أن يكون: مرتبط مباشرة بفيرس المكتبة وبالنظام

شياء المتشابية ،وعرضيا بجانب بعضيا يع األىو تصنيف وتجم *خدمة التصنيف األلي: 

البعض، ىذا التصنيف ىو بناء قاعدة أساس لقائمة البيانات أساسية لتصنيف الموضوعات 

ئيسية وفرعية في تركيب ىرمي يندرج من العناوين األىم إلى األخص، عن ضمن عناوين ر 

 2استخدام الحاسب األلي بيدف تسيير الوصول إلى أي موضوع يريده المستفيد.طريق 

– On line public accèsالفهرسة األلية المتاحة لمجمهور عمى الخطخدمة  * 

catalogage  :( ويسمى أيضاOPAC ويعتمد ىذا الفيرس عمى استخدام الحواسيب )

الفيارس مباشرة أثناء  بميوغرافية البيانات البوالتكنولوجيا االتصال عبر الخط المباشر إلدخال 

  3بناء تحديثو.

    تقوم ىذه الخدمة عمى عرض البيانات: اسم المؤلف وعنوان  * خدمة التكشيف األلي: 

      الوثيقة واسم المترجم وارقام الصفحات ورقم العدد، ورقم المجمد وتاريخ النشر والمراجع 

 ولغة الوثيقة وموضوع الوثيقة.

                                                           
 .97.ص.2009إبراىيم ، رندة إبراىيم. معايير اختيار النظم األلية في المكتبات الجامعية.الرياض: مكتبة الممك فيد،   1

العياشي، بدر الدين. خدمات المعمومات اإللكترونية: دراسة ميدانية بالمدرسة العميا لألساتذة  قسنطينة. أطروحة   2
 .   44.ص.2006، 02الدكتوراه عمم المكتبات. قسنطينة.: جامعة متنوري

منتظرة : دراسة ميدانية بجاجة ،ندى. اختصاصي المعمومات بالمكتبات الجامعية وعممية الحوسبة: األدوار والوظائف ال  3
. مذكرة لنيل شيادة ماستر عمم المكتبات. قسنطينة : جامعة منتوري  03بمكتبة المدرسة العميا لألساتذة لجامعة قسنطينة 

 .43.ص. 2016، 02
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   اقتباس لعبارات معينة وميمة من الوثيقة  ماىي إال عمميةاأللي : * خدمة االستخالص  

                                                                                                                                   .لتعبر عن محتواىا ويتم تحديد العبارات المقتبسة بناء عمى معايير محددة  

  الخدمات الفنية األلية المباشرة: -2-2

والخدمات المكتبية التي ليا عالقة مباشرة مع المستفيد، ومن أىميا  ىي تمك األعمال

 يمي:  ما

من أىم الخدمات التي ليا عالقة مباشرة بالمستفيدين في *خدمة اإلعارة األلية: 

المكتبة، حيث يقوم الحاسب األلي بقراءة الممحقات التي تحمل شيفرات أو رموز 

عمى الوثائق وبطاقات المستعيرين، وعند استعمال ىذا النظام في  مقروءة أليا تثبت

طمب إدخال  رقم المستعير بعد ذلك يقوم بإظيار عممية اإلعارة يقوم النظام مباشرة ب

بياناتو تم ادخال سجل الوثيقة، وعميو يقوم بإظيار بيانات الكتاب وبعد المطابقة يتم 

 1إدخال تاريخ اإلرجاع ويتم تخزين إعارة الوثيقة عمى النظام.

ىي األخبار المستمرة عمى دفعات لمجميور المستفيدين  * خدمة اإلحاطة الجارية:

ما يصل إلى المكتبة بأوعية جديدة، حيث يقوم النظام األلي بعمل قائمة بأسماء كل ب

مجموعة من المستفيدين، بعد ذلك يقوم بإعداد قائمة بكل الكتب التي وصمت 

                                                           
ة المركزية بونمورة . الخدمات اإللكترونية ودورىا في أداء وظائف المكتبات الجامعية : دراسة ميدانية بالمكتب سيام ،نوال  1

 .40. ص.2011،  02. مذكرة لنيل شيادة ماجستير .عمم المكتبات. قسنطينة : جامعة منتوري 02لجامعة منتوري 
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لممكتبة؛ خالل تاريخ معين وترتب ىذه القائمة حسب تاريخ ورودىا ىجائيا، وبعدىا 

 1د اإللكتروني.يتم االتصال بالمستفيدين عن طريق البري

شكل متطور من أشكال اإلحاطة الجارية،  عبارة عن* خدمة البث االنتقائي لممعمومات: 

فالبث االنتقائي يعني  بإحاطة المستفيد بالمواد التي تمبي احتياجاتو وميولو بمجرد وصوليا، 

مع نظام اإلعارة األلية ألن ىناك تسجيمو خاصة بكل مستعير وأحد حقول ىذه وىي مرتبطة 

 حقمين يتم عن طريقيما تقديم ىذه الخدمة  وىما:  التسجيمية

 .دخدمة حقل الموضوعات اىتمام المستفي - 

 2خدمة حقل فئة المستفيد. -

 مزايا وأهداف استخدام البرمجيات الوثائقية: -3

ىداف التي يمكن تمخصييا فيما يمي: عدة مزايالمبرمجيات الوثائقية   وا 

 التقميل من التكاليف والجيود المبذولة في العمميات اليدوية . -

 إتاحة الفرصة لمتعاون مع أنظمة المكتبات األخرى . -

 المستفيدين.تقديم المعمومات ألكبر عدد ممكن من  -

 األخرى.المشاركة في مجموعات المكتبات  -

                                                           
اسماعيل، فؤاد نييال. االتجاىات الحديثة في تكنو لوجيا المكتبات والمعمومات . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية   1

 .25-24.ص. 2012لمنشر والتوزيع ، 
 .25-24اسماعيل، فؤاد نييال. المرجع السابق.ص. 2
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 المعموماتي ، والتحكم فيو . لالنفجارالتصدي  -

 إتاحة الفيرس االلي عمى الخط . -

 1العمل عمى توحيد عممية الفيرسة باستخدام الفيرسة االلية . -

 تأىيل وتدريب العاممين عمى العمل في بيئة معموماتية الكترونية . -

 إتاحة مداخل متعددة لمبحث في الفيرس االلي . -

 ظم االلية ، يمكن تمخيصيا فيما يمي :ىناك مجموعة مزايا يحققيا استخدام الن

 التكرار.توفير الوقت والجيد في إدخال البيانات والحد من عمميات  -

التفاعمية في التعامل مع البيانات فبمجرد إدخال البيانات إلى النظام يمكن االستفادة  -

 .الوثيقة من اإلعارةمنيا ألغراض متعددة كالبحث في الفيارس واالستعالم عن حالة 

والموقف من التزويد والحصول عمى التقارير المختمفة عن حجم األوعية واإلشعارات 

 ...الخ 

 الفرعية.الحد من عمميات التكرار في إدخال البيانات فيما بين النظم  -

تحسين الخدمات المقدمة وزيادة فعاليتيا، والعمل في الحفاظ عمى التسجيالت  -

 وصيانتيا. 

 القدرة عمى المشاركة في المواد مع المكتبات األخرى . -

 امكانية الحصول عمى العديد من التقارير عن مختمف وظائف النظام . -
                                                           

بن عميرة، عبد الكريم. معوقات تطبيق الحاسبات اإللكترونية في معالجة المعمومات بالمكتبة الجامعية :دراسات وأبحاث  1
 .225.ص.2013في المعمومات والتوثيق العممي والتكنولوجي. قسنطينة ، 
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 1تحسين إتاحة المعمومات مع امكانية تحديد التسجيالت بسيولة ويسر . -

 المشاكل التي تواجهها البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية :-4

يا العديدة لمبرمجيات اال انيا تواجو الكثير من المشاكل المتمثمة فيما بالرغم من المزا -

 يمي: 

التطور السريع في تكنولوجيا المعمومات الذي يمثل تحدي لمنظم األلية، بحيث تتغير  -

النظم المبنية عمى الحاسب األلي بعد فترة وتصبح قديمة، ليذا يتطمب مالحقة التغيرات 

 بسرعة.

 عمالة الفنية من مبرمجي النظام مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.النقص الكبير في ال -

وجود بعض المعمومات اليامة التي ال يمكن إدخاليا في النظام، وذلك لصعوبة التعبير  -

 عنيا، أي صعوبة تحويل بعض األمور إلى قيمة كمية وادخاليا إلى النظم األلية.

بتيا لذا البد من تطوير ىذه القوى تتطمب تغييرا مستمرا لمواك التكنولوجيةالتطورات  -

 2العاممة بالحصول عمى دورات تكوينية عمى فترات زمنية مختمفة.

خالل دعدم ثقة العاممين في النظم األلية التي قد تنشأ لعدة أسباب خوفيم من ا -

 3الحاسبات األلية وبالتالي تعرضيم لالستبعاد.

                                                           
تكاممة في المكتبات الجامعية دراسة تحميمية .القاىرة: مركز اإلسكندرية لمكتاب أحمد محروس، ميساء. نظم األلية الم  1
 .05-04. ص.2007،

العياشي، بدر الدين. خدمات انظمة المعمومات اإللكترونية ودورىا في تمبية احتياجات المستفيدين. مذكرة تخرج لنيل   2
 .  34. ص.2012 ،02شيادة الماجستير: عمم المكتبات. قسنطينة: جامعة منتوري

البنداري، إبراىيم دسوقي. النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعمومات .اإلسكندرية: دار الثقافة   3
 . 83.ص.2001العممية،
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الوثائقية التي توفر حموال مختمفة عمى الرغم من وجود عدد كبير من البرمجيات  -

الحتياجات المكتبة، إال أن أسعار ىذه األخيرة تعتبر باىضو بالنسبة  إلمكانيات 

 المكتبة التي غالبا ما تكون متواضعة.

 عدم توافق المكتبات الجامعية عمى العمل تحت نظام ألي موحد. -

د البرمجيات المستعممة رغم تغير احتياجات وطرق عمل بالمكتبات الجامعية إال أن نج -

في المكتبات ال تساير ىذا التطور الحاصل، بسبب البطء الكبير في إصدار نسخ 

 1جديدة من طرف المنتخبين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

نذير، غانم . الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية : دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي قسنطينة .مذكرة لنيل   1
 . 237.ص. 2. مج .02وراه . عمم المكتبات . قسنطينة: جامعة منتوريشيادة الدكت
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 خالصة الفصل :

كخالصة ليذا الفصل الذي تناولنا فيو مختمف جوانب  انطالقا مما سبق يمكن القول
البرمجيات بصفة عامة والبرمجيات الوثائقية بصفة خاصة التي تعتبر كعنصر فعال في 

المكتبات تقتضي برنامج وثائقي متكامل  منيا ، لذا فإن عممية أتمتو يتجزأالمكتبة وجزء ال 
مات األلية التي تقدميا البرمجيات وخبرة في مجال البرمجيات ، وكذا معرفة مختمف الخد

الوثائقية من أجل توفير المعمومات المناسبة لممستفيدين وتقديميا بطريقة سيمة وسريعة 
ومنظمة وىذا بالتطرق إلى مزايا وأىداف استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات 

 الجامعية.
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 استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية الفصل الثاني : تطبيق     

 تمهيد :     

 المبحث األول: تحوالت المكتبات الجامعية  في إدماج البرمجيات الوثائقية .    

      .تعريف المكتبات الجامعية 

      .أنواع المكتبات الجامعية 

      الخدمات المكتبية الجامعية. تعريف 

      .أنواع الخدمات المكتبية 

       . وظائف المكتبة الجامعية 

       . أهداف المكتبة الجامعية 

 المبحث الثاني: معايير وركائز البرمجيات الوثائقية في تسيير المكتبات الجامعية .    

       .متطمبات إعداد البرمجيات الوثائقية 

       . أسباب تطبيق البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية 

       . البدائل المتاحة لممكتبات لتطبيق البرمجيات الوثائقية 

       . المعايير الموحدة في بناء البرمجيات الوثائقية 

       .)خيارات الحصول عمى النظم المتكاممة )البرمجيات الوثائقية 

       .الخصائص الواجب مراعاتها في عممية اقتناء البرمجيات الوثائقية 

 خالصة الفصل .      
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  تمهيد :

توجيت المكتبة الجامعية إلى إدخال البرمجيات الوثائقية في تطبيقيا من خالل األنشطة التي 
تقوم بيا والتي ليا عالقة في تسيير المكتبات والبحث المعموماتي، وىذا باالعتماد عمى 

دراسة معايير ومتطمبات اعدادىا القتناء واختيار ىذا النوع من البرمجيات الوثائقية وذلك من 
                                    التحكم في تدفق المعمومات بشكل المطموب.  أجل

 .المبحث األول : تحوالت المكتبات الجامعية في إدماج البرمجيات الوثائقية 

 :الجامعيةتعريف المكتبات  -1

ت الحاصمة في المناىج مؤسسات التعميم العالي ومع التطورا ىمأتعد المكتبات الجامعية من 

مين والرواد من مختمف ن احتياجات المستعمأىذه االىمية  حيث  ازدادتالتعميمية 

كثر نوعا وتعقيدا مما يجعل المكتبات الجامعية ممزمة بتوفير كل أصبحت أالمستويات 

الطاقات البشرية والمادية لتقديم خدمات ذات نوعية ، إضافة الى رصد االنتاج الفكري في 

 . تمف التخصصات العممية والتقنيةمخ

و تكون تابعة أو الممحقة بيا أنيا "المكتبات التابعة لمجامعة أوتعرف المكتبات الجامعية ب-

و معيد عال وىذا النوع من المكتبات الموجو لخدمة التعميم العالي والبحث  أعميا لمدرسة 

ئات المجتمع الجامعي الذي يتكون العممي .ويتكون رواد المكتبات الجامعية من مختمف ف

 1." ساتذة والباحثيناألالدارسين من مختمف المستويات  ساسا من الطمبةأ

                                                           
 .24.ص.1991سعيد أحمد ، حسن. المكتبات وأثرىا الثقافي ، االجتماعي ، التعميمي . القاىرة: دار الفكر العربي ،  1
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تعميم وتتمثل ميمتيا األساسية " تنمية القدرة في الحصول عمى المعمومات وىو ما يسمى بال

وعية المعمومات المقروءة والمسموعة أن تتنوع أوعيتيا  فتشمل أالذاتي ،ليذا فمن الضروري 

والمرئية وتنظم بطريقة فنية سميمة ، ويقوم عمييا مجموعة من المكتبيين المؤىمين حتى 

تتمكن من تقديم خدماتيا لروادىا من الطالب والباحثين وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 

 1."بكفاءة 

  

                                                           
ا النظرية وتطبيقاتيا العممية .القاىرة :دار غريب حامد الشافعي ، ذياب .إدارة المكتبات الجامعية: أسسي 1
 .69.ص.1994،
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بالعديد من التعاريف نذكر منيا  كما تم ذكره من قبل فقد حظي ىذا النوع من المكتبات-

:"المكتبات الجامعية ىي تمك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول وتدار من قبل 

الجامعات وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية لمجتمع الجامعة المكون من الطمبة 

 1." والمدرسين واإلداريين العاممين في الجامعة وكذلك المجتمع المحمي

عرفيا المجتمع الموسوعي لممصطمحات  المكتبية والمعمومات بأنيا :"ا لمكتبة أو مجموعة -

أو نظام من المكتبات تنشئو وتدعمو وتديره  الجامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمطمبة 

 2".والخدماتوىيئة التدريس كما تساند برامج التدريس واألبحاث 

ويعتبر الدكتور عبد المطيف صوفي المكتبات الجامعية "القمب النابض لمجامعة وعقميا  -

المفكر وسبيميا نحو تطوير البحث العممي وقد وضعت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ىذه 

 3 ".المعموماتالمكتبات عمى طريق مجتمع 

 : أنواع المكتبات الجامعية -2

فالحديث بالضرورة يتعرض لشبكات تضم أعداد من حين نتحدث عن المكتبات الجامعية -

 .باحثينساتذة ، طمبة ، أة الوسط الجامعي بكل مكوناتو من المكتبات العاممة عمى خدم

                                                           
 .46.ص.2001عميان، ربحي مصطفى ، النجداوي ، أمين .مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات .عمان: دار الفكر،  1
ر الشامي، أحمد محمد، السيد ، حسب اهلل. المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات .الرياض: دا 2

 .164.ص. 1988المريخ،
 .149.ص.2003الصوفي ، عبد المطيف . المكتبات في مجتمع المعمومات. عين ميمة : دار اليدى ، 3



 تطبيق استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية  الفصل الثاني :  
 

 

50 

ي جامعة عمى الخدمة المكتبية لمكتبة واحدة وخصوصا أقد اصبح من النادر االعتماد  في ف

د من المكتبات لخدمة عمى عدإذا كانت جامعة متعددة التخصصات ، وبالتالي توزع ميام ا

 1. داريا وماليا بالمكتبة المركزية لمجامعةإالفرعية المرتبطة 

" :معة ألنيا تحتل موقعا مركزيا وىين المكتبة الجامعية ىي لب وجوىر الجاأعمى اعتبار 

رسالة جامعية من خالل ماليا من  عامل ىام في كشف الميول الفردية لروادىا "، فيي تخدم

مكتبة 170اكثر من  2002سنة  فقد بمغ عدد المكتبات الجامعية في الجزائر حتى نواع ،"أ

 2."نواعيا والفئات المستفيدة منياأماكن تواجدىا، أحجاميا ، أختالف مستوياتيا ،اعمى 

 :   نواعيا نميز ما يميأومن بين 

أيضا المكتبة نواع المكتبات الجامعية "وتسمى أىم أكبر و أوىي  : المكتبات المركزية -2-1

طرافيا ، والغرض من ذلك ىو أموقعيا في وسط الجامعة وليس في  الرئيسة وعادة ما يكون

قسام الكميات دون عناء وعمى الرغم من وجود مكتبة أسييل وصول الرواد إلييا من جميع ت

بكل كمية من كميات  الجامعة ، فإن وجود مكتبة مركزية يعد أساسا لمتنظيم السميم لمخدمات 

 3." المكتبية الجامعية

                                                           
 .24.ص.1970. رياض،]د.ن[، 2الخطيب ، محمد عجاج. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر .ط. 1
في عمم التوثيق والبحث العممي .أطروحة دكتوراه دولة بن السبتي ، عبد المالك. تكنولوجيا المعمومات ، أنواعيا ودورىا  2

 .189.ص.2002:عمم المكتبات : قسنطينة، 
 .68.ص.2001عبد اهلل العمي، أحمد . مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. القاىرة : دار الكتاب الحديث، 3



 تطبيق استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية  الفصل الثاني :  
 

 

51 

خرى كمكتبات الكميات لتنسيق والتكامل بين المكتبات األتقوم المكتبة المركزية بعمميات ا -

جراءات التعاون بين ىذه المكتبات واألقسام ، أقسام كما تقوم بتوفير ومكتبات األ ساليب وا 

 . وقد تحتوي عمى مواد مكتبية ال يمكن توفيرىا في المكتبات األخرى التابعة ليا

 :مكتبات الكميات -2-2

ىي المؤسسات التي تقوم داخل الكميات الجامعية ، وتتوجو بمجموعاتيا وخدماتيا لمطمبة 

في الكمية ، وتكون كل مكتبة منيا متخصصة بتخصص الكمية واألساتذة والموظفين العاممين 

نيا تتولى ميمة اإلشراف عمى  كل مكتبات أمجموعاتيا في ىذا االتجاه ، كما وتطور 

 1. األقسام التابعة لمكمية

اىتماميا عمى تشجيع الطالب عمى  ولقد تطورت وظيفة ىذه المكتبة حيث أصبحت تركز-

وتقديم األوعية الفكرية التي تخدم البرنامج  ختيارامصادر التعميمية المتعددة ،وكذا ال ستخداما

التعميمي ، أيضا تسييل حركة اإلعارة وتدريب الطالب عمى كيفية استخدام المكتبة والفيارس 

 .إلخوالمراجع ...

 :مكتبات المعاهد واألقسام -2-3

مواد البحث لمطمبة  ما توفرىي مكتبات تابعة لألقسام أو المعاىد التابعة لمكميات ، وعادة 

وألعضاء ىيئة التدريس بالقسم ، حتى تكون ىذه المواد بين أيدييم باستمرار دون تكميفيم 

                                                           
 . 104.ص.2201عة جامعة قسنطينة، الصوفي ، عبد المطيف .مدخل إلى عموم المكتبات و المعمومات .قسنطينة: مطب 1
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مشقة الذىاب لممكتبة المركزية ، ومكتبات األقسام ىي أكثر دقة وتخصصا من المكتبات 

 1. كتبات الكميةالمركزية وم

 :تعريف الخدمات المكتبية الجامعية -3

نيا التسييالت التي تقدميا ألمكتبات والتوثيق والمعمومات " بعرفيا المعجم الموسوعي لعموم ا

 ."المكتبة الستخدام الكتب وبث المعمومات

يقوم نيا كافة التسييالت التي تقدميا المكتبة لمقارئ كي أيعرفيا ربحي عميان مصطفى : "بو 

  " قل التكاليفأألكبر قدر ممكن من مقتنياتيا وب بأفضل استخدام

ن مفيوم الخدمة المكتبية ىو: " أحسن قراءة ألكبر عدد باقل أكما اشار ممفيل ديوي الى -

 2."التكاليف

لمصطمحات  حمد الشامي وسيد حسب اهلل الخدمة المكتبية في المعجم الموسوعيأويعرفيا 

نشطة المزاولة البرامج التي يا :"مصطمح عام يشير الى جميع األنأالمكتبات والمعمومات ب

تقدميا المكتبات في مقابمة الحاجة الى المعمومات وىي بمفردىا تشمل عمى مدى واسع 

                                                           
 . 68عبد اهلل العمي، أحمد . المرجع السابق.ص. 1
 .21.ص.2000النواسيو، غالب عوض. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعمومات. عمان: دار الصفاء ، 2
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وسمسمة عريضة من الخدمة مثل : الخدمات العامة وخدمات المعمومات و خدمات االعارة 

 1. ا المكتبة باذات طبقا ألىدافياالتي تقدمي

 : متطمبات الخدمة المكتبية -3-1

كمل البد من عدة متطمبات أو المكتبية في خدمات عمى الوجو األ حتى تتحقق الخدمة -

 :فيمقومات أساسية ترتكز عمييا وتشمل ىذه المتطمبات 

 . مصادر المعمومات بكافة اشكاليا -

 .المؤىلالكادر البشري  -

االزمة لمجتمع المستفيدين والقراءة والمطالعة والبحث ، وىناك بعض الباحثين التسييالت  -

 2. المتخصصين يضيف متطمب رابع يتمثل في توفير الميزانية

 : نواع الخدمات المكتبيةأ-4

 :المباشرةالخدمات المكتبية غير  -4-1

بيا المكتبين يقصد بيا الخدمات وكل ما يتعمق  باإلجراءات  والعمميات الفنية التي يقوم 

ويستفيد الرواد من نتائجيا النيائية وتعتبر كتمييد لمخدمات المباشرة وتشمل الخدمة الفنية ، 

 . االختبار ،التزويد، الفيرسة و التصنيف  بالضافة الى صيانة مصدر المعمومات

                                                           
عمم المكتبات. قسنطينة: جامعة منتوري،  كريم ، مراد. مجتمع المعمومات وأثره في المكتبات الجامعية في 1

 .85.ص.2008
 .25المرجع السابق.ص. النواسيو، غالب عوض.2
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  . 1ىذه الخدمات سمسمة واسعة من العمميات واالجراءات الفنية تتضمن :التزويد -

 . مجتمع المستفيدين من حيث خصائصيم وحاجاتيم لممعمومات دراسة -

 .الدراسةعمى نتائج  بناء سياسة مناسبة لمتزويد بناء-

 .منياالمناسب  ختيارالمصادر المطموبة بطرق مختمفة ثم القيام بعمميتي تقييم المواد وا-

ن أفعالية و كثر أقائمة عمى مساىمة الجميور لتكون ن تكون سياسات االقتناء أويجب  -

 2.مستعممييامرتبطة باحتياجات  المقتنيةتكون المصادر الوثائقية 

ي العناية بالكتب  أحافظة عمى المقتنيات وصيانتيا ، : ويرتبط بخدمة الم الصيانة والتجميد-

 التالفة وترميم المواد المكتبية

ية عبارة عن وسائل ن نتائجيا النيائىم الخدمات الفنية ذلك ألأ: من  الفهرسة والتصنيف -

لمسيطرة عمى ىذا الكم اليائل من مصادر التي تقتنييا المكتبات من  (البحث )فيارسوأدوات 

 .المجالتخالل وصفو وتحميمو بصورة منظمة لمدارسين في مختمف 

كشاف المؤلفين/  )كشافاد مختمف الكشافات عدإ: وتتمثل في التكشيف واالستخالص -

وكذلك اعداد مستخمصات لمختمف أوعية المعمومات وىي  المواضيع(العناوين / كشاف 

  وقت.وسائل بحث تساعد عمى الوصول الى المعمومات بأقل جيد وأسرع 

                                                           
 . 204عميان، ربحي مصطفى ، النجداوي ، أمين .المرجع السابق. ص . 1

2Catange   ، Bertrand. Les Politiques d’acquisition. Paris: Cercle de la librairie،1994.P.9. 
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عمال والخدمات المكتبية التي ليا يقصد بيا كافة األ المباشرة:الخدمات المكتبية  -4-2

ىذه  وتساىمالمباشرة عالقة مباشرة مع القارئ ويعتمد في تقديميا عمى الخدمات غير 

 .الخدمات في توطيد العالقة بين المكتبي والمستفيد

جراءات يمكن لممكتبة الجامعية من عارة ىي مجموعة من الخدمات واإلاإل عارة :خدمة اإل -

و أواد المكتبية سواء داخل المكتبة بعض الم ستخدامياالخالليا إتاحة الفرصة لروادىا 

عادتيا في الوقت المناسب  خارجيا وفقا لضوابط معينة تكفل المحافظة عمييا وا 

مرافق يقصد بالخدمات المرجعية كل ما يبذلو العاممون بالمكتبات و خدمة المراجع :"  -

مكانات من شأنيا  ما توفرهالمعمومات من جيد وكل   االرتفاعىذه المرافق من أدوات وا 

 ستقبالابمستوى فعالية اإلفادة من مصادر المعمومات أينما وجدت وتشمل ىذه الخدمات 

واكتسابيم الميارات األساسية االزمة لتحقيق التعامل الفعال  ستفساراتيماالقراء ، والرد عمى 

 1 " مع المواد المكتبية

والبد ألخصائي المعمومات المسؤول عن الخدمة المراجع أن يكون متمتعا بالقدرة عمى  -

وأن يكون ذا ثقافة عالية تمكنو من مساعدة أكبر عدد  .الفعال مع القراء تصالواالالتعامل 

                                                           
 .198.ص.1993حشمت، قاسم .المكتبة والبحث. القاىرة: دار غريب، 1
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مختمف التخصصات ،  وأن يساىم في يناء المجموعات المكتبية عن طريق  من الرواد في

 1 . االوعية المناسبة اقتراح

: وىي إتاحة الفرصة لمباحثين في مالحقة إلنتاج الفكري المتصل خدمة اإلحاطة الجارية  -

الخدمات بالمكتبات الجامعية ووحدات المعمومات  وغالبا ما ترتبط ىذه ىتماماتيمابمجالت 

المتخصصة وتيدف الى تعريف الباحثين بكل جديد في مجال تخصصيم وتمكينيم من 

توصل اليو العصر من تكنولوجيا وثورة معمومات والتعمق في البحوث  ما مع متماشيال

باالستفادة من اآلخرين ىذه النقاط من شأنيا أن توفر جيد الباحث وتساىم في تطوير البحث 

 2. العممي

:ىي نمط يتسم بالحرص عمى مطابقة المعمومات خدمة البث االنتقائي لممعمومات  -

، وتيدف إلبقائو متماشيا مع آخر التطورات في مجال  كل بعينة الحتياجاتيمالمقدمة 

 3. الموضوعية واىتماماتوتخصصو 

: تتضمن إعداد القوائم الببميوغرافية الشاممة والموضوعية  الخدمات الببميوغرافية -

عداد الفيارس وىي من األدوات المرجعية أ، و المستخمصات ، باإلضافة الى  والكشافات

                                                           
1Mingan،Michel la Fonction de la bibliothécaire Spécialiste dans les bibliothèques 
universitaires anglo-saxonnes .BBF،vol 26،n03. 

 .215عميان، ربحي مصطفى ، النجداوي ، أمين .المرجع السابق.ص.2
.الرياض: مركز المصادر التربوية لوزارة التربية  11حمد سالم. نظرة عمى إشكالية المصطمحات في المعموماتية.ع.سالم، م3

 .23.ص.2005والتعميم، 
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مصادر  واستخدامالتي ال يجب أن تخمو منيا المكتبة الجامعية ذلك لزيادة فعالية الخدمات 

 . المعمومات ذاتيا

الكتب والمكتبات  الستخدامىو إمداد الفرد بالميارات األساسية تدريب المستفيدين :  -

 .يطمبياية معمومة أوظيفيا يساعده عمى الحصول عمى  استخداميا

 تصالاالتعد المكتبة التي توفر خدمة خدمة األنترنت والبحث في قواعد المعمومات :  -

في بعض أو كل قواعد المعمومات المتاحة عمى الشبكة مسايرة لمتوجو  واالشتراكباألنترنت 

التكنولوجيا المعموماتية الحديثة التي أصبحت إحدى العناصر الميمة  استخدامالحديث نحو 

 . المكتبة الحديثة أو ما يطمق عمييا بالمكتبة اإللكترونيةالمميزة لشخصية 

 :خدمة المراجع اإللكترونية -

ىي خدمة عن بعد قصد عدم التزام الباحثين بالحضور إلى المكتبة لطرح أسئمتيم وىنا يتم 

 .استخدام البريد اإللكتروني وبرامج الحاسوب

 :الخدمات اإلضافية -

تتضمن ىذه الخدمات أنشطة متنوعة تتعمق بالتزامات المكتبة نذكر منيا :الترجمة وخدمات 

 1. التطوير والطباعة

                                                           
الصوفي، عبد المطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في الخدمات المرجعية. عين ميمة: دار اليدى  1
 .74.ص.2004،
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وظائف المكتبات الجامعية :                                                            5-

بما أن المكتبة عبارة عن أداة لمتعميم واإلعالم لذا فإن وظيفتيا ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة " 

 1المؤسسة األم الجامعة ، ىذه األخيرة التي ليا رسالة سامية ". 

يكاد يتفق معظم الميتمين بدراسة المكتبات الجامعية في تحديد وظائفيا واألىداف التي 

 تسعى إلى تحقيق في تحديد وظائف المكتبة الجامعية .

:                                                                الوظائف اإلدارية -1

ية إلى جانب رؤساء األقسام ، وتشمل :    وىي وظائف التي يقوم بيا أمين المكتبة الجامع

عمميات إعداد الميزانية وتوزيعيا.                                                       -

تعيين الموظفين وتدريبيم والتخطيط لخدمات جديدة.                                              -

 2تنظيم وحفظ السجالت المختمفة. –

                                                         تتمثل فيما يمي:وظائف الفنية : ال -

توفير مصادر المعمومات الالزمة لمتعميم والبحث وذلك عن طريق عمميات التزويد اليادفة  -

    التي تتم عن طريق أسس ومبادئ سميمة لالختيار والتزويد.                                  

 

                                                           
 .55.ص.2007الشريف، عبد اهلل. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات .اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث ،  محمد  1
العمي ، أحمد عبد اهلل. أسس عمم المكتبات والمعمومات : النشأة، المجاالت، الوظائف ، المصطمحات. القاىرة : دار   2

 .50.ص.2005الكتاب الحديث، 
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تنظيم المصادر وتجييز األدوات المناسبة السترجاعيا واإلفادة منيا بسرعة وسيولة  –

ويشمل ىذا عمميات الفيرسة والتصنيف والتكشيف واالستخالص والحفظ والصيانة.         

                                                                                                                      .                          1تجميد وصيانة المجموعات والحفاظ عمييا من التمف –

الوظائف الخدماتية :                                                                    - 3

                   تشجيع وتقديم خدمات اإلعارة بأنواعيا.                              -

تقديم الخدمات اإلرشادية لتسييل الحصول عمى المواد التي يحتاجونيا في بحوثيا .      –

.                   2توفير أماكن لمقراءة والدراسة الخاصة لمباحثين وطمبة الدراسات العميا –

المكتبة الجامعية.     مواجية االحتياجات العممية والثقافية والفكرية لممجتمع الذي تخدمو  –

                                     تنظيم المواد بغرض االستخدام الفعال ليا من جانب المستفيدين .                                                                   –

ة كما لخصيا كمال بطوش في ثالثة وظائف رئيسية  ىي : التعميم والبحث وتنمي –

 .                                                                                  3المجتمع

 

 

                                                           
 . 62.ص.2005براىيم .نظم المعمومات والمجتمع. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية لمكتاب، ىانم عبد الرحيم، إ   1
دارتيا وخدمتيا في تطوير التعميم الجامعي والبحث   2 أحمد بدر ؛ محمد فتحي عبد اليادي. المكتبات الجامعية: تنظيميا وا 

 .31.ص.2001العممي. القاىرة : دار غريب، 
الجامعية والبحث العممي في الجزائر .رسالة ماجستير : عمم المكتبات .قسنطينة، بطوش ، كمال .المكتبة    3

 .14.ص.1994
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أهداف المكتبة الجامعية :                                                                         6-

مجموعة ثرية من مصادر عمى المبنى واألجيزة إضافة إلى  تقوم المكتبات الجامعية أساسا

المعمومات بمختمف أشكاليا وموضوعاتيا، متناسبة مع المستوى الجامعي، كما تتوفر عمى 

ولكي نحدد أىداف المكتبات   .1كفاءات عالية متخصصة في عموم المكتبات والمعمومات

ذي الجامعية ، البد أوال من فيم عميق لمدور الريادي الذي تمعبو الجامعة في المجتمع، ال

يمس الناحيتين الثقافية والتعميمية ، من أجل خدمة أىداف األمة القومية لزيادة تحصيميم 

عدادىم لمعمل المستقبمي وتكوينيم  األكاديمي وتنمية شخصياتيم تنمية شاممة متكاممة وا 

          .                                                                     2لالتجاىات اإليجابية

يمكن حصر أىداف المكتبة الجامعية في النقاط التالية :                                  

مساندة العممية التعميمية في الجامعية.                                                  -

           تشجيع البحث العممي ودعمو.                                               –

خدمة المجتمع .                                                                                   –

إيجاد قاعات دراسية ألعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا.                          –

ميزة التي تشتير بيا التركيز عمى بناء مجموعات حديثة، وأنشطة في بعض الحقول المت -

الجامعة.                                                                                   

توزيع المكتبات الفرعية بين الكميات توزيعا متوازنا، بحيث تعم الخدمات المكتبية جميع  -
                                                           

-367..ص2002ات. عمان: دار الصفاء ،ربحي ، مصطفى عميان. إدارة  وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر المعموم  1
376  . 

 . 90.ص.2008فاء ،ىمشري ،عمر أحمد. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. عمان: دار ص  2
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                           فروع الكميات واألقسام.                                       

توظيف المكتبيين ذوي الكفاءات العالية والحاصمين عمى تخصصات في مختمف مجاالت  –

المعرفة البشرية، زيادة عمى تخصصيم في عمم المكتبات والمعمومات. الرفع من عدد 

                                                                                                                                                                                                           1 الموظفين فئة المساعدين مثل : عمميات الفيرسة والتصنيف.

 ية .: معايير وركائز البرمجيات الوثائقية في تسيير المكتبات الجامع الثانيالمبحث   

  :الوثائقيةمتطمبات إعداد البرمجيات -1

يتطمب إعداد البرمجيات الوثائقية داخل المكتبات مجموعة من الموارد األساسية تساىم في 

 :فيوتتمثل ىذه الموارد أساسا  ،واسترجاع البياناتفعاليات معالجة وتخزين 

في خدمة البحث العممي  واستغاللياإن انشاء برمجيات وثائقية حديثة  الموارد المالية: -1-1

 : وتوفير المعمومات لكل من يبحث عنيا يكمف الكثير من اإلنفاق المالي منيا

مجموعة  مناسبة  من الحواسيب والوسائل التكنولوجية األخرى ، لتقديم خدمات  •

 .محميةمكتبية متطورة كالفيرس اإللكتروني أو قاعدة بيانات ببميوغرافية 

مع مجموعة قواعد بيانات وبنوك المعمومات العالمية من خالل شبكات  االرتباط •

 2.المعمومات وخاصة شبكة االنترنت

 .الوثائقيةإقامة ورشة عمل لتدريب الموظفين والقراء عمى استخدام أجيزة البرمجيات  •
                                                           

 .90.ص2008مدخل إلى عمم المكتبات ومراكز المعمومات .عمان: دار الصفاء ، ىمشري، عمر أحمد. 1
 . 62.ص.2009ىمشري، عمر أحمد .المكتبة وميارات استخداميا .عمان: دار الصفاء لمنشر والتوزيع،  2
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إصدار األدلة الضرورية لتوضيح إجراءات التشغيل ، باإلضافة إلى البرامج  •

 .المستفيدينالضرورية لفائدة 

مرتبات اإلطارات الفنية والمينية ، التي تقوم بتصميم النظام  ثم وصفو حيز التطبيق  •

 .متواصمةو اإلشراف عمى إدارتو وتطويره وتوفير خدماتو لمستفيدين بصورة 

نوعية جديدة  ستجدتاالحديثة وتطوير األجيزة ، كمما  االتصالوسائل  خداماستتأمين  •

 1.أفضللتوفير خدمات 

 وتشمل جميع المعدات المادية والمواد المستخدمة في معالجةلموارد المادية :ا -1-2

  :البيانات وىي باألخص الحواسيب ، والتي يمكن تقسيميا عمى النحو التالي

وتقوم بمعالجة البيانات التي تم إدخاليا إلى الحاسب األلي  : وحدة المعالجة المركزية • 

  ية:تتكون بدورىا عمى الوحدات التال،ومراقبة باقي الوحدات المكونة لمحاسب والتحكم فييا ، و 

 .الوحدة التي تقوم بمراقبة وتوجيو جميع وحدات ومكونات الحاسب وىي :وحدة التحكم-1

كالجمع ، )الوحدة التي تقوم بتنفيذ العمميات الحسابية  وىي :وحدة الحساب والمنطق -2

، أقل  أكبر من)وكذلك  العمميات المنطقية التي تتم فييا عمميات المقارنة  القسمة(الضرب ، 

 .معالجتياتتم ىذه العمميات عمى البيانات التي تتم  كما. (من ، يساوي من ...إلخ

                                                           
دارة المعموماتعزيز1  .172.ص.1994جامعة قار يونس،  . بن غاري :، يونس .التقنية وا 
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ىي الوحدة الرئيسية لتخزين وتداول البيانات التي يتم إدخاليا  وحدة التخزين الرئيسية :-3

لمحاسب األلي ، حتى تتم معالجتيا بواسطة البرامج ، وتنقسم ىذه الوحدة أو الذاكرة إلى ذاكرة 

  . Rom Read Onlay Memory :يمكن القراءة منيا فقط

ذاكرة  وىيRam-Randon accès Memory العشوائيوالذاكرة المؤقتة أو ذاكرة التداول 

 .1يمكن استخداميا في تخزين بيانات طوال الفترة تشغيل الجياز وحتى إيقاف تشغيمو

  : ما يميوىي تشمل األجهزة الممحقة : - 3

أجيزة إدخال : مثل لوحة المفاتيح إلدخال البيانات و المعمومات إلى جياز الحاسب   -

 . األلي

الطابعة إلخراج المعمومات الناتجة عن معالجة البيانات  ،مثل الشاشة: أجيزة اإلخراج -

 1.معالجتيالممستخدم البيانات بعد  متتنظ..إلخ . وىي التي .استمارة اإلعارةمثل: 

أجيزة التخزين :والتي تشمل األقراص الضوئية ، الممغنطة ، الميزرية المستخدمة في  -

 . تخزين المعمومات والبيانات

األجيزة التي تتيح إمكانية استخدام الحاسوب لممستخدمين  : وىي كلاالتصالأجيزة  -

األخرين ، وىذا عندما تشترك المكتبات فيما بينيا ومن بين ىذه األجيزة نذكر المودم، 

 . الياتف ، االنترنت

                                                           
،يوسف عبد المعطي ، ياسر . النظم األلية وتقنيات المتطورة لممكتبات ومراكز المعمومات . الرياض :  محمد أمان، محمد1

 .23-22.ص.1998مكتبة  الممك فيد الوطنية ، 
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من خالل ىاتو المواد المادية يمكن القول بأن األجيزة ىي وحدات مادية بواسطتيا نقوم 

  . إلكتروني لمعالجة البيانات والمعموماتبإنشاء نظام معمومات 

البرمجيات ىو مصطمح يطمق عمى جميع البرامج االزمة لتشغيل  موارد البرامج : -1-3

الحواسيب وتنظم عمل وحداتو وكذلك تنسيق العالقة بين ىذه الوحدات ، ويشمل ىذا 

الحاسوب  امصنعو التعريف نظم التشغيل، وكذلك البرمجيات المعيار التي يقوم 

عمل الحاسوب عمى أفضل وجو ،  استغاللعدادىا والتي تمكن المستفيدين من إ

 1. الحاسوب استخداموكذلك يشمل ىذا التعريف البرامج التطبيقية التي تتواجد عند 

 :إلىومن خالل ىذا التعريف يمكن تقسيم البرمجيات 

خميط  وىيSystem d’explosion نظام التشغيل ونجد المنظومة:برمجيات  -1-3-1

عدد البرامج التي تنظم وتنسق نشاطات الحاسوب وتضمن نشاط األجزاء الممحقة والذاكرة 

 تشغيل حاسوب شخصي بمستخدم واحد وىو نظام،  D.O.S وأشير نظم التشغيل ىو دوس

Monopostes وكممة دوس ىي مختصر نظام التشغيل موضوعة عمى القرص ، 

System D’ISK Operatingنظام التشغيل موضوعة عمى القرص  ، والذي يعني أن

  : وتنقل إلى ذاكرة الحاسوب عند الحاجة والنظام األخر ىو النوافذ

                                                           
.د.أحمد عروة  الدبموم العالي لممكتبيين  مزالح، رشيد، استخدام نظام آلي في مكتبة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 1
(D.S.B، عمم المكتبات . قسنطينة )16.ص. 2001 . 
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.Windows.95.2000 .NT.XP.   بيئة برمجة تسمح بعمميات متعددة عن عبارة وىو، 

وفيما يمكن تشغيل عدد من البرامج بصورة متزامنة كل منيا نافذتو ، أو جزء من شاشة 

                                                                                                      1. الحاسوب

 : البرمجيات التطبيقية -1-3-2

النوع الميم االخر من البرمجيات ىي البرمجيات التطبيقية ، وتتكون ىذه البرامج من عدد 

المستخدمة في الحواسيب  اليوم يتم من البرامج  التي تعمل مع بعض والعديد من التطبيقات 

،الذي ىو دليل توجييي  documentation شراءىا كحزم برمجيات ويرافق الحزم كميا توثيق

عد البيانات ، الحزمة ، وتسمح حزم البرمجيات األكثر شيوعا إلدارة قوا استخدامعن كيفية 

 2. ...إلخاألخرى بالحواسيب االتصال

 : موارد البيانات -1-4

المطبوعات دون تفريط  لجميع القول أن الزمن الذي كانت فيو المكتبة مستودعا من البداىة

قد نصب ذىب وأصبح عمييا أال تحفظ غير المؤلفات ذات الفائدة الممموسة لروادىا ، وقد 

بدأت قاعدة عدم التفريط  في مجموعة المكتبة بالتراجع من القرن التاسع عشر، ويزداد 

                                                           
 .     96-95.ص.1998. عمان :دار الثقافة ،  Information Scienceالصباغ ،عماد . عمم المعمومات :  1
 .98-97. المرجع السابق.، عبد الوىاب  الصباغ  2



 تطبيق استخدام البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية  الفصل الثاني :  
 

 

66 

مع تزايد المطبوعات الجديدة التي تدخل المكتبات تباعا ، وضيق  تراجعيا اليوم بقوة أكبر ،

 1. أماكن الحفظ وتكاليفو الكبيرة

كثر من المواد الخام لمبرمجيات الوثائقية أر في شكل الوعاء ، فالبيانات ىي وبغض النظ

ن ويمكن أن تأخذ البيانات أشكاال مختمفة ، باإلضافة إلى الشكل الكتابي التقميدي المكون م

األرقام والحروف والرموز الخاصة توجد البيانات الصورية ، مثل األشكال البيانية والرسوم 

 2.أو صوتية وغيرىا فيدويةن البيانات يمكن أن تكون أيي من البيانات الميمة أيضا كما ف

ويراعي في ذلك مدى مالئمة بين األجيزة والبرمجيات والمعايير الموحدة ، خاصة وأن 

نحو تدعيم أنظمة تحالف المكتبات وشبكات المعمومات أكثر فاكثر ويزداد  التوجو يجري

 ألتمتوترابطيا وعمميا بقوة ، وال بد من التأكد أيضا من أن المكتبة أصبحت مستعدة فعال 

 3 . من خالل توفرىا عمى رصيد الوثائقي  منظم

 : األفراد -1-5

نجاح الخدمات المكتبية اعتماد أساسيا عمى مستوى ونوعية العاممين في المكتبات  يعتمد

 .المكتبيومدى وعييم وفيميم لطبيعة العمل 

                                                           
 .204.ص.2001صوفي، عبد المطيف. دراسات في المكتبات والمعمومات. دمشق: دار الفكر،  1
  .26.ص.2000الصباغ، عماد. نظم المعمومات ماىيتيا ومكوناتيا .الدوحة: دار الثقافة. 2
المكتبات: توجيات تطبيقية لممكتبات األكاديمية الجزائرية.  بن لعالم، رياض. نحو نموذج لكراس األعباء الخاص بأتمة 3

ماي، 14-13أعمال اليومين الدراسيين حول تكنولوجيا فالمعمومات وتطبيقاتيا في المكتبات الجامعية الجزائرية . قسنطينة. 
 .131.قسنطينة : جامعة منتوري ، ص.2001
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فالقوة العاممة في المكتبات تشكل األساس في نجاح الخدمة المكتبية وتطورىا في تحقيق 

 1.المكتبات ألىدافيا

لعممية فيو عصبيا نظرا لما يكمفو من عمميات ويحظى العامل البشري بأىمية كبيرة في تمك ا

 2. السميم لمنظام األلي أو االختيارالتخطيط الواعي والتصميم 

كما يساىم المكتبي بطريقة غير مباشرة في تصميم البرمجيات الوثائقية ، وذلك بإمداد 

االختصاصيين بالمعمومات الالزمة عن المكتبة :نوعية الرصيد ، المداخل التي يفضل 

  .البحث بيا...إلخ

تعددت وتنوعت  الضروري. ولقدعمى المكتبة كذلك أن تضمن مكتبيين يمتمكون التأىيل 

ىو اختيار النظم التي تستخدم  والميم ىنا وبرامجيا،تجييزات وأساليب تكنولوجيا المعمومات 

ىا محميا والتي يمكن كتابتيا وتطوير  لممستفيدين،الحاسبات ومعيا المواد التعميمية الموجية 

 3 .بالمكتبة بواسطة األمناء ممن ليم ميارات برمجة محدودة

إن ىذه الفئة تحممت عبئا كبيرا نظرا ألنيا تقوم بتحميل احتياجات المكتبة ألنيا تقوم بتحميل 

احتياجات المكتبة الجامعية تحميال دقيقا ووضع مقترحات التطوير ومواصفات النظام الذي 

األكثر مالئمة لظروف المكتبة  الختيارارنتيا بعروض الموردين يمبي تمك االحتياجات ومق
                                                           

 .65.ص.2009ان: دار الصفاء ،اليمشري أحمد، عمر. المكتبة وميارات استخداميا. عم 1
اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية  محروس أحمد، ميساء نظم المعمومات المتكاممة في المكتبات الجامعية. 2

 .52.ص.2007الكتاب،
بدر، أحمد أنور. عمم المعمومات و المكتبات: دراسات في النظرية و االرتباطات الموضوعية. القاىرة: دار غريب]د.ت[.  3

 .423ص.
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وعادة ما يكون ىؤالء األشخاص من المستويات اإلدارية مع مشاركة رؤساء أقسام المكتبات 

 1. األكاديمية

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

ن داخل المكتبة األكاديمية أو المعيد التابع لممكتبة أو الشركة المسؤولة في الحاسب األلي م

عن البرنامج ومن أىم ميام الفئة القيام بعمميات حفظ النسخ االحتياطية لقاعدة البيانات 

بصورة دورية باإلضافة إلى متابعة المشكالت التي قد تواجو العاممين في التعامل مع البرامج 

 2. األجيزة وكذلك عممية صيانة

 :أسباب تطبيق البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية  2-  

إلى مجموعة من العوامل والتي نوردىا ة في المكتبات تقوم دواعي تطبيق البرمجيات الوثائقي

 التالي:عمى النحو 

عمى التصور القائم عمى ضرورة  ناءب :أسس ومبادئ تطبيق البرمجيات الوثائقية -2-1

المكتبات التي تممك تكنولوجيا البرمجيات الوثائقية الرتقاء بمستوى ما تقدمو من  تؤديان 

خدمات ، أصبح من الواضح ومن خالل خبرة المكتبات ، وجود بعض األسس والمبادئ 

 التالية : 
                                                           

 .373.ص.2001يين النظرية والتطبيق. القاىرة: دار غريب، برين كامل، فيكري. عمم المعمومات 1
.]د. م[ : 2نخبة من الخبراء المختصين. األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعمومات بالجودة الشاممة:.ج. 2

 .44.ص.2001الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات، 
جروش أودي؛ ت. حشمت ، قاسم. تقنيات المعمومات في المكتبة عبد العزيز العامة. الرياض: مكتبة الممك   2

 .2.ص.1999فيد.
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استخدام البرمجيات الوثائقية في تقديم خدمات ومعمومات أفضل ألكبر عدد ممكن من  -

 المعمومات.المكتبات ومراكز  المستفيدين من تمك

مواجية الزيادة اليائمة في المعمومات ومصادرىا من أجل التحكم في تدفقيا و إتاحتيا  -

لممستفيدين من مجتمع المكتبة أو مركز المعمومات وخصوصا مع نقص المواد المادية 

 المعمومات.لشراء مصادر المتاحة 

توفير إمكانيات متنوعة لمبحث من خالل مداخل مختمفة في سجالت الفيرس األلي  -

 لممكتبة. 

 1تقميص حجم الفيارس الورقية التي تقتنييا وتستخدميا المكتبات . -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2جروش أودي؛ ت. حشمت ، قاسم. المرجع السابق.ص.  1
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 الشبكات:برمجيات الوثائقية واستغالل  -2-2

بالشبكات القومية والعالمية من بين الضروريات التي يجب التركيز عمييا  االرتباطيعتبر 

وعمى من مزايا عديدة  االرتباطىذا  يتيحداخل المكتبات ومراكز المعمومات نظرا ما 

 واالرتباطحدى الطرق التي تحقق الولوج تطبيق البرمجيات الوثائقية وىي إ ناعتبار أ

إذا تحققت شروط الموائمة بينما وبين باقي  بالشبكات المختمفة عبر العالم خاصة

البرمجيات الوثائقية في المكتبات ومراكز   الستخدامكان النتشار  كتبات األخرى ، والم

المعمومات في الستينيات دور ميم في ظيور شبكات المكتبات والمعمومات وتطورىا ، 

فيرسيا ت إغالق وقد لعبت مكتبة الكونجرس دورا رئيسيا في ىذا المجال عندما قرر 

( وتوزيع أشرطة مارك الممغنطة عمى MARCو إنتاج فيرسيا المقروء أليا) البطاقة

أن مفيوم الشبكات داخل المكتبات بشكمو ويمكن القول . اكز المعموماتالمكتبات ومر 

 ما عمى التطور إلى أن صار ىذا واستمر .طوره مع بداية السبعينياتت الحديث قد تكامل

 1الصناعية.بواسطة األقمار  االتصالالشبكات شبكات المعمومات وتطوير ف .عميو ىو

االتجاه قويا في مجال نسبة استخدام تكنولوجيا المعمومات وكان ىذا  ونتيجة ليذا تزايدت

المجاالت اإلدارية المختمفة ، ومنو بدأت حركة تطوير قواعد وبنوك المعمومات ثم نظم 

كة المعمومات التي تتكون من الحواسيب وقواعد البيانات وصوال إلى شبالمعمومات الوطنية 

                                                           
والمعمومات شباني ، بسمة. نحو معمومات عممية عربية. الندوة العربية الخامسة لممعمومات: وضعية دراسات المكتبات   1

 .] د. ص.[.1995في الوطن العربي .التوجيات المستقبمية . تونس: 
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والنيايات الطرفية وتختص لدييم بالربط بين أكثر من مكتبة عبر وسائل االتصال الحديثة 

وذلك بغرض تبادل المعمومات بين المستفيدين الذين تتواجد لدييم معمومات ومواصفات 

 . 1وبرمجيات وأجيزة متواصمة مع مكونات الشبكة

 وتتميز خدمات المعمومات من خالل الشبكات بما يمي : 

 ، والتي ساىمت بشكل فعال في تطويربعيدة المدى وسائل ونظم االتصاالت توفير -

ي صورة ارسال معمومات أيا كان أصميا وبأ التي تساعد المرسل في ،شبكات المعمومات

.إلخ. الى مسموعة ..ة أو ممكنة سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو أحاديث أو إشارات مرئي

 أو الالسمكي أو الضوئي.مستقبل واحد أو أكثر سواء عن طريق االتصال السمكي 

الشمولية إذ تشمل خدمات الشبكات جميع الخدمات التقميدية التي يمكن أن تقدميا المكتبات  

وريات يوغرافية وخدمات الدومراكز المعمومات كالفيرسة والتصنيف واإلعارة والخدمات الببم

 .2وغيرىا

 البرمجيات الوثائقية وخدمة اإلحاطة الجارية :  -2-3

يعني بمعالجة جميع اإلجراءات المرتبطة ببث المعمومات لممستفيدين و إعالميم بكل ما ىو 

 ( وصيانة و إعدادىا وتنسيقيا .user profileجديد ، و إعداد ممف يمات المستفيدين )

                                                           
 ص.[. ص.]د. شباني ، بسمة. المرجع السابق. 1
 1997عمان: دار الشروق،  المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. ربحي، مصطفى عميان. اليمشري أحمد، عمر،  2

 .549-548.ص. 
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ىي اإللمام بالتطورات الحديثة في أي فرع من : (curent Warens)اإلحاطة الجارية

بمدى حرص فروع التيارات الفكرية والعممية الحديثة، وتربط اإلحاطة الجارية ارتباط وثيقا 

المستفيدين عمى مالحقة التيارات الجارية ومواكبة المستجدات في مجال اىتماميم 

وسيمتو الخاصة لتحقيق ومشاركة في المجريات واألحداث المرتبطة بيا. ولكل مستفيد 

ىذا اليدف ، فمن المستفيدين من يحرص االطالع عمى األعداد الجارية من الدوريات ، 

ومنيم من يتصل بزمالئو وأقرانو من مكان العمل وخارجو ن ومنيم من يحرص عمى 

 حضور المؤتمرات .

عمومات وعمى ذلك فاإلحاطة الجارية تعنى بإعالن المستفيدين من المكتبة ومراكز الم

بالمواد الجديدة التي وصمت المكتبة أيا كان نوعيا أو موضوعيا من خالل فترة محددة ، 

وتنوع اشكال وسائل اإلحاطة التي تحرص المكتبات ومراكز المعمومات عمى تقنينيا 

والبحث عمى اإلفادة منيا ،سواء من خالل نشرات وقوائم اإلضافات الجديدة، واستنساخ 

 1التعريف بالبحوث الجارية ، وغيرىا من الوسائل األخرى . وريات ،قوائم محتويات الد

المعمومات الوثائقية داخل المكتبات ومراكز  ولقد تناولنا في ىذا العنصر استخدام البرمجيات

 ، ونظرا ألىميتيا في دعم الدور الريادي لممكتبة في الحصول عمى معمومات وتقديميا

حاطتيم باخر ما توصل إليو العمم فيما يتعمق  لممستفيدين بأيسر الطرق خدمة لمباحثين ، وا 

ببحوثيم ولقد أصبح من المؤكد أن الكتاب وحده لم يعد مصدرا كافيا لممعمومات ، ولما كانت 
                                                           

دورة تدريبية حول نظم األلية المتكاممة في المكتبات ومراكز التوثيق والمعمومات. الخرطوم: جميورية  1
 .94/ المنظمة العربية لتنميةالزراعية.ص.10.محاضرة.02/05/2007السودان.
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 المكتبات ومراكز المعمومات تتأثر وتتفاعل بشكل طبيعي مع تكنولوجيا االتصاالت

لتكون اكثر فعالية  استغالل ىذه التكنولوجياعمومات ، صار لزاما عمييا وتكنولوجيا الم

 1انتشارىا الكبير والواسع عمى نطاقا لعالم أجمع .ومواكبة لثورة معمومات خاصة مع 

 :لممعمومات برمجيات الوثائقية وخدمة البث االنتقائيال -2-4

 I   sélective dissémination of informations S Dلممعمومة: البث االنتقائي

وبمواده يتم تزويد المستفيدين كأفراد أو مجموعات م خدمات المعمومات ىو نظام من نظ 

بالمعمومات التي تصمم بشكل ألي ومنتظم ، ويستخدم مفيوم البث االنتقائي لممعمومات غالبا 

والتي تستخدم الحاسبات اإللكترونية في  لوصف نظام مبني عمى فكرة العالم ىانز بيتر لوىن

احث بالمصطمحات التي تعبر عن المصطمحات التي تعبر عن اىتمامات وميول كل ب

التي أضيفت حديثا إلى مجموعة المكتبة أو مراكز المعمومات الختيار محتويات الوثائق 

الوثائق التي تطابق ىذه المصطمحات واشعار المستفيد بالمعمومات الالزمة عن ىذه الوثائق 

ثائق أو الوثيقة ، إما بإرسال مستخمص أو نبذة عن كل وثيقة إلى المستفيد أو بإرسال الو 

 2الكاممة.

                                                           
 .463.ص. 1997المبروك، محمد معتيق. األنترنت ونظم المعمومات . القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 1
 متاح عمى ] الخط [  . 21:15.تم االطالع عمى الساعة 21/01/2018عمم المكتبات والبرمجيات مفتوحة المصدر .  2

http  :// hassanab, delb/07/2013/sélective disséminations of information .html 
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من المستفيدين تعكس تخدم شريحة معينة االنتقائي لممعمومة ىي معمومات منتقاة البث 

اىتماميم. وتيدف إلى تزويد كل مستفيد بصفة دورية أسبوعية أو كل نصف شير 

 .1جانبوبالمعمومات أو السياسات التي تدخل ضمن نطاق اىتمامو دون السؤال من 

البرمجيات الوثائقية ىذه الخدمة عمى أحسن وجو خاصة امام االنفجار اليائل في  وتقدم

المعمومات وعدم إمكانية السيطرة عمييا يدويا بدون االستفادة من إمكانيات الحاسوب في 

مجال تخزين واسترجاع وبث المعمومات ، بل تستدعي ىذه الخدمة لكي تقدم بفعالية إلى 

تكمن الباحث من استالم المصادر بصورة سريعة ومستمرة دون ان برمجيات وثائقية متكاممة 

 2يفقد أو يغيب عنو مصدر ميم أو معمومات ميمة .

البث  بخدماتولقد حدث تطور كبير في خدمات البحث عمى الخط المباشر وربطيا 

النظام األلي الذي يتعامل معو برغباتو )ميولو و االنتقائي والذي بمقتضاه يزود الباحث 

سماتو(. واحتياجاتو في صورة مصطمحات محددة ويقوم الحاسب بإجراء سمات الباحث 

وعمى ىذا األساس  يتم استخراج التي عنيت ليا سمفا ، التكيفيةحسب المصطمحات 

وجد في  عالمو عن ماالمعمومات الببميوغرافية عن الوثائق الجديدة وارساليا إلى الباحث إل

 3موضوع تخصصو .

                                                           
  مى ]الخط[متاح ع 21:15.تم اإلطالع عمى الساعة 25/01/2018خدمة البث االنتقائي لممعمومة  1

http //fr scribd .com/doc/ 6167973. 
 .180.ص. 1996حشمت قاسم. القاىرة: دار غريب،  . تأترتون، بمين ؛   2
 .45-44الرياض: دار المريخ.] د.ت[.ص. خدمات المعمومات مع اإلشارة إلى اإلحاطة الجارية. أمان، محمد. 3
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 البدائل المتاحة لممكتبات لتطبيق البرمجيات الوثائقية: 3-  

أنسب البرمجيات الوثائقية  اختباروظائفيا يبدأ التفكير في   مكينةبمجرد أن تقرر المكتبة 

لتنفيذ ، وعادة ما تجد المكتبات األن أماميا عددا من البدائل التي تفضل بينيا وفقا لظروفيا 

مكانياتيا . وتشمل ىذه البدائل عمى ما يمي :  وا 

وضع برنامج محمي وثائقي يتفق مع مواصفات التي تحددىا المكتبة وتتميز بالمرونة   -1

 التامة.

 امج جاىزة التي توفرىا السوق بشكل واسع .الحصول عمى بر  -2

 قية(.من خالل الشبكات .)المرافق الور  المشاركة في نظام -3

 وضع برنامج وثائقي محمي :   -3-1

قرار خاص بوضع برنامج وثائقي محمي قادر عمى إدارة أعمال المكتبة بعد مشروع  اتخاذأن 

مرتفع التكاليف ويحتاج إكمالو إلى سنوات أحيانا ، ويتطمب تغيرات أساسية في بنية المكتبة 

 1يا ، والعالين فييا.وخدمت

في ىذا  وال توجد في الواقع خطوات محددة وثابتة ينبغي إتباعيا من قبل جميع المكتبات

المسعى ، بل أن تمك الخطوات وأيضا بعوامل مثل حجم المكتبة ، وطبيعة النظام الذي 

                                                           
بوخاري ، أم ىاني .متطمبات وضع وانتقاء البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار   1
 .65.ص.02،2006رسالة ماجستير : عمم المكتبات .قسنطينة: جامعة منتوري  -عنابة–
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سوف يتم تبنيو والميزانية المتاحة لو .ويمكن تحديد الخطوات العامة التالية إلقامة البرنامج 

 الوثائقي المالئم لسير المكتبات ومراكز المعمومات .

يعد أول عنصر ولو األولوية عمى العناصر األخرى ، فبدونو يكون    التخطيط:-3-1-1

 العمل ارتجاليا وتصبح القرارات دون فائدة أو جدوى.

 دراسة الجدوى : -3-1-1-1

ينبغي أن يسبق أي برنامج وثائقي إعداد دراسة تبين جدوى البرنامج الوثائقي المقترح عمى 

والدوافع ،  االحتياجاتك الدراسة التعرف عمى اإلدارة التي تتبعيا المكتبة، حيث تتضمن تم

لممواد البشرية  االحتياجاتوتيدف ىذه الدراسة وتسمى "دراسة الجدوى " إلى التحقق من 

 الدراسة منيا:  والحقائق في ىذه ع البياناتيجمت. وتستخدم أساليب مختمفة لعة المتوق

 .1وغيرىا ، المالحظة، االستبيانةالمقابالت الشخصية، المراقب

ونتائج ىذه الدراسة يتم صياغتيا في تقرير كتابي وتشمل عمى المواصفات األولية وخطة 

 تصويرية لمبرنامج المقترح وغالبا ما تتضمن ىذه الدراسة العناصر التالية :

عرض عام لموضع الحالي في المكتبة ، أو مراكز المعمومات والبرنامج الوثائقي المطبق  -

حالة ما إ تحديد المشكالت والعقبات التي تعاني ذا كان ىناك برنامج مطبق من قبل و وا 

 منيا المكتبة أو مراكز المعمومات ، والبرمجة المطبقة في حالة وجودىا .
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 مناقشة البدائل والحمول المقترحة لتغمب عمى المشكالت التي تم تحديدىا . -

 الوثائقي الجديد المقترح . تحديد األىداف المتوقع تحقيقيا من خالل تبني البرنامج -

وضع مخطط أولي لممشروع ويتضمن العناصر األساسية الالزمة مثل : الموارد البشرية،  -

 الميزانية، والبرنامج الزمني لتغمب عمى تمك المشكالت ...إلخ. 

 البديل المناسب . اختبارطوات المتوقع إتباعيا لموصول إلى الخ -

 موظفو المشروع:  -3-1-1-2

متابعة من األفراد القادرين عمى  تحديد األىداف المرجوة من الدراسة، يعين مجموعةبعد 

 المشروع الحوسبة ، وىناك ثالث خيارات رئيسية ىي :

 ل:المستق االستشاري

ليتولى زمام البرمجيات الوثائقية  استشاريتمجأ بعض المكتبات ومراكز المعمومات إلى تعيين 

نيابة عنيا، خاصة إذا كان ىناك نقص في الخبرات داخل المؤسسات المعنية أو في 

الموظفين ذوي العالقة في مياميم  من تفرغالميارات الحواسيب، وكذلك عند عدم التمكن 

يا عند االعتبارية لفترة طويمة من الزمن ، وال شك أن ىناك منافعا يمكن الحصول عمي

 1مستقل. توظيف استشاري
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 لجنة المشروع :

دور فرقة المشروع في اقتراح الحمول إلى سمطة القرار، ومعنى ىذا بأنو ترجع إلييا  يتمثل

ميمة العمل التحضيري في أي بحث عن المعمومات المفيدة لمتعرف شيئا فشيئا عمى 

 األعمال المنجزة والتقدم في الدراسة، وتقديم الحمول وتحضير الوثائق...إلخ .

اصر نشيطة ومتمكنة قادرة عمى تأدية مياميا بأحسن لذلك من الضروري أن يضم الفريق عن

صورة، وىذا الفريق ال يجب أن يكون متعدد األعضاء، بحيث يفضل أن ينحصر بين أربعة 

عن مختمف األطراف الفاعمة في المشروع : اختصاصي إلى ستة أشخاص، ويجمع ممثمين 

ق .مستفيد ) مستعمل في عموم المكتبات والمعمومات ، اختصاصي في اإلعالم االلي منس

 لمبرمجيات الوثائقية (.كما يمكن تحديد أشخاص اخرين لميام مؤقتة .

تعيين أحد األفراد من الييئة ليكون مدير المشروع  األحيان،ويتم في بعض مدير المشروع :

ىذا الشخص يجب أن يكون عمى دراية كبيرة بالمكتبة  المشروعويشرف عمى فريق 

خبرة في المجال وعمى عمم واسع في مجال البرمجيات الوثائقية م واألشخاص العاممين لي

 ويعتبر رئيس المشروع العنصر الفاعل داخل الفريق، لذلك البد أن يتمتع بالصفات التالية:

 1القدرة عمى المشاكل بطريقة منطقية ومنيجية . -
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لي ووسائل معرفة كبيرة بقدر اإلمكان بعالم البرمجيات ، والماديات الخاصة باإلعالم األ -

 االتصال.

 دراية واسعة بعموم اإلدارة والتسيير . -

قدرة كبيرة عمى إيجاد لغة مشتركة بين أعضاء المكتبة والموظفون األخرين في المكتبات  -

ويكون مدير  من قريب أو بعيد أخرى وكل األشخاص الذين يمسيم مشروع األتمتة

الفريق تحقيقيا، ويقوم المدير  المشروع مسؤوال عن تخطيط وتنسيق الميمات المطموبة من

بتقسيم المشروع إلى ميمات صغيرة معينة لكل منيا نياية واضحة ومحددة، كما يحدد 

المدير فترة زمنية معينة إلنجاز كل ميمة من قبل عدد من أفراد المشروع يقوم ىو 

 بتحديدىم. و يقوم بمراقبة األداء لضمان أنيا تسير حسب الجدول ومن الميم أن يكون

 .1اك توثيق دقيق وشامل خالل الدورةىن

ىو سجل مكتوب لكل الخطوات التي يتم إتباعيا خالل عممية تطوير البرمجيات والتوثيق 

الوثائقية، ويكون أفراد فريق تطوير البرنامج مسؤولون عن التوثيق الدقيق، لكل ميمة 

مو وتوفيره لألفراد ينجزونيا، ثم يقوم أحد اختصاصيو المعمومات بتجميع التوثيق، وتنظي

-األخرين، ويعتبر الحفاظ عمى التوثيق متكامل موثوق ميما ضروريا لسببين رئيسيين:      

ركون في تطوير البرنامج الوثائقي، وأن بعض الميمات تعتمد عمى اعمال يتشاأن العديد  -
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المشروع واإلدارة انجزت فعميا من قبل أفراد اخرين في فريق المشروع، والتوثيق يتيح ألفراد 

 واالطالع عمى ما تم إنجازه مسبقا ولفيم أسباب اإلنجاز.

تحتاج معظم مشاريع تطوير البرمجيات الوثائقية إلى فترات زمنية طويمة وخالل ىذه الفترات 

فيستطيع األفراد الجدد  ىناك تغيرات اعتيادية في اطارات فريق التطوير أو إضافات الفريق .

يم ما الذي يجري ويكونوا قادرين عمى المساىمة في تقديم أفكار قيمة مراجعة التوثيق وف

 المشروع .حتى منتصف 

 األعباء:إعداد كراس الشروط أو  -3-1-1-3

تؤكد تقنيات اإلدارة الحديثة عامة ، وتمك الموجية ألغراض تسيير المكتبات خاصة ، أنو 

الختبار البرمجيات الوثائقية المناسبة ، البد أن يمتزم الفريق المكمف بالمشروع القيام بإعداد 

 1تسمية لكراس األعباء أو الشروط.عمى ما اصطمح 

جميع االحتياجات الخاصة بالمكتبة،  وعادة ما يكون دفتر الشروط بحجم كبير يوضح

باإلضافة إلى ذلك فيو يطرح قضايا قانونية وتجارية تحدد العالقة بين المكتبة والمورد الذي 

 تنوي أن تتعامل معو المكتبة وينقسم إلى قسمين:

ويحتوي عمى كل المعمومات والمواصفات النوعية والكمية المتعمقة بالمجموعات القسم األول: 

 ..إلخ.المستفيدين.المكتبة وجميور  من ومنيا:
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في ىذا القسم يحدد كراس الشروط الوظائف التقنية ) االعالم األلي( التي  الثاني:القسم 

ينبغي أن يوفرىا البرنامج الوثائقي والمتعمقة بالنظم الفرعية )اقتناء، فيرسة، إعارة، البحث 

 اصة بكراس األعباء المتمثمة في :                         عن الوثائق ...إلخ( باإلضافة إلى معايير الخ

العقد المبرم بين الزبون والمورد يكون بمثابة وثيقة مرجعية ومنيجية يحدد المواصفات  -

ويمكن تقسيم تكاليف و األسعار و موعد تنفيذ كل مرحمة،  ويضع  بصورة جدية.

ة وحتى التوزيع الزمني والبشريتفاصيل الخاصة بالمراحل من حيث اإلمكانيات المادية 

 .لكل مرحمة

تعيين كل من مسؤول األعمال والمسؤول المورد بتحديد مسؤولية المشروع من جية  -

 التقني .

بعد وضع تصور عام حول البرنامج الوثائقي الذي  اإلعالن عن المناقصة: -3-1-1-4

أو طمب أو  اختيار،الحصول عميو يتم توجيو بعد ذلك إلى  تنوي المكتبة أو مركز المعمومات

 في شراء برنامج وثائقي وذلك بطمبو مباشرة من المورد أو بتبني إجراء أخر يتمثل 

بالمكتبة إجراء مناقصة يعتبر قانوني بسحب كراس األعباء واالطالع عمى الشروط الخاصة 

 1.وعمى ىذا األساس يتم الختيار

 العروض: طمبات -3-1-1-5
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لمحصول عمى برنامج وثائقي وذلك توفر لدى المكتبة أو مراكز المعمومات امكانية أخرى 

بالقيام باتصاالت مع الموردين المتواجدين في السوق ، وىو اجراء حديث بالمقارنة مع 

المناقصة ويسمى "طمبات العروض"، وىي تشبو إلى حد بعيد المناقصة وىي تعتمد كذلك 

افية والتي عمى كراس األعباء، لكنيا تسمح في نفس الوقت لممورد باقتراح كل العروض اإلض

تجعل عممية يرونيا تحقق األىداف الخاصة بالمكتبة أو مركز المعمومات، وىذه العممية 

المقارنة صعبة بين مختمف البرمجيات الوثاقية المعروضة . لكنيا تحظى أكثر مرونة بحيث 

 تسمح ب:  

 التطوير والتحسين في البرنامج الوثائقي التوفر . -

 لبرنامج الوثائقي .تسمح بإيجاد تكامل في وظائف ا -

المورد الذي يجيب عمى مثل ىذه العروض يكون في العادة لو إلمام أكثر في مجال  -

التكنولوجيا الحديثة، والتي قد تكون غير معروفة غير معروفة لدى محممي النظام الخاص 

 1بالمكتبة.

وتتضمن ىذه الوظيفة مقارنة العروض المتوفرة أو  اختيار الموردين: -3-1-1-6

المقترحة الستثمار ما يعرف بجداول التقييم وىنا يستحسن اختيار المؤسسات التي تكون 

منتجاتيا أكثر انتشارا في السوق فيذه الطريقة تضمن المؤسسات التوثيقية عدم انتشار 
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التطوير عن طريق طبعات جديدة البرنامج الوثائقي المختار، مع ضمان امكانيات التحسين و 

 ، وفي حالة العكس فأن البرنامج المختار سيتقادم ويندثر بسرعة .

بعد اكتمال الخطة تأتي مرحمة التصميم، ويضم وجو تصميم  مرحمة التصميم : -3-1-2

 1البرنامج الوثائقي خطوة خطوة التصميم المنطقي وخطوة التصميم المادي.
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 :اختيار التصميم المنطقي خطوة -3-1-2-1

يمكن التفكير بو كبرنامج وثائقي تخيمي أو تصوري، يشبو إلى حد بعيد خريطة العمارة التي 

يصمميا المعمار قبل أن يشق األسس فعميا، وىو يصف وثائق إلدخال التي يعالجيا 

يانات التي البرنامج الوثائقي، والشكل الفعمي ليذه الوثائق وقيود الحاسوب االزمة لخزن الب

تولدىا وثائق اإلدخال كما ترتكز ىذه العممية أساسا في تصميم البناء المنطقي ) الييكمة 

المنطقية( لقاعدة البيانات والممفات التي تستخدم من قبل البرنامج الوثائقي المقترح وينتج عن 

 ىذا التصميم شرحا مفصال كاآلتي:

 أماكن .ون، ( وقد تشمل وثائق، مستفيدentitésالكينونات ) -

 العالقات التي يمكن أن تمتمكيا ىذه الكينونات فيما بينيا . -

 عناصر البيانات المحددة ) قاعدة البيانات، الممفات، وعقود...إلخ(.   -

تخطيط ميمات التصميم المنطقي بصورة حذرة، ألن الخطوات المتبقية تعتمد عمى  يجب -

خطوة التصميم المنطقي ، فحتى أتفو األخطاء في ىذه الخطوة يمكن أن تتعاظم وتصبح 

مشاكل كبيرة حين يعمل البرنامج الوثائقي، إضافة إلى ذلك فإن اكتشاف األخطاء مبكرا 

 1أسرع وأقل تكمفة من إجراء ذلك الحقا.وتصحيحيا يكون في ىذه المرحمة 
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 :خطوة التصميم المادي -3-1-2-2

وىدف ىذه الخطوة وىو تحويل الشكل التخيمي إلى مواصفات لمماديات، باالعتماد عمى 

البرمجيات التي تحول التصميم المنطقي الى برنامج وثائقي عامل فعميا، ويتم خالل ىذه 

كذلك الخطوة اقتناء الماديات ) الحواسيب، ومعدات شبكات االتصال، واألجيزة األخرى 

 1تكون البرنامج الوثائقي.يتم وضع البرامج التي س

يتكون البرنامج الوثائقي االعتيادي من عدد ىائل من ايعازات البرامج المكتوبة بإحدى لغات 

لبرمجة الحاسوب وكل ايعاز يمثل عممية سينجزىا الحاسوب، وستكون ىناك حاجة الى 

لى البرنامج إل موظفي المكتبة د من البرامج والبد من تنسيقيا وتؤمن كذلك مفاتيح دخو العدي

الوثائقي ، كما يتم تدريب ىؤالء الموظفين عمى استخدام الحاسوب والتعامل مع النظام 

واشتراك موظفي المكتبة ضروري وجوىري وعمى مدير المشروع أن ينتبو لذلك ويضمن 

مشاركة الجميع وعدم قصر الدخول إلى البرنامج وقواعد البيانات عمى فئة قميمة، والبد أن 

و المكتبة طبيعة البرنامج الوثائقي الجديد، ودوره في تغيير طرق انجاز العمميات يعرف موظف

واإلجراءات التي كانت تتم يدويا وأن يعتبروا أنيم جزء من البرنامج وكل اتصال دائم بو، 

 والمستفيدين بما تقوم بو ألنيم سيتأثرون بيذا البرنامج.وعمى المكتبة اعالم الباحثين 
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ي ىذه المرحمة ىي ادخال البيانات في الحاسوب ، وذلك لتحويل الممفات وتعد أىم خطوة ف

اليدوية الى الممفات األلية تتمثل في الفيرس ألي، وسجالت الدوريات وسجالت اإلعارة ، 

وسجالت المستفيدين، ولعل أىم ىذه الممفات األلية وأوليا باإلنجاز ىو الفيرس األلي، 

ت المتصمة بالمكتبة والشاممة لمختمف أقساميا وخدماتيا، ويراعي عادة إتمام جميع العمميا

نشاء والعمميات المتعمقة باإلدارة، ومن ثم اقتناء  قواعد بيانات عمى األقراص الضوئية، وا 

 شبكات المعمومات المحمية والوطنية، وتوفير الدخول إلى شبكات األنترنت .

 مرحمة التطبيق ) التجريب (:  -3-1-3

البرنامج الوثائقي، وتشغيمو لمتأكد من مدى كفاءتو في إنجاز العمميات  وفييا يتم تجريب

ومدى دقتو في االسترجاع والسرعة المطموبة لمعمل، وبعد تجربتو والتأكد من نجاحو 

واختباره تشمل ثالثة مستويات  البرنامج المستفيدين تجربتوواكتمالو، يمكن إتاحتو لجميع 

  1:ىي
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وذلك لمتأكد من أن البرنامج قادر عمى إنجاز كل ختبار الكفاءة والدقة: -3-1-3-1

عممية بدقة تامة تضمن الدقة وسرعة مناسبة ويتضمن العقد عادة وصفا تفصيميا لممواصفات 

 والمقاييس التي ينجز عمى اساسيا العمل .

وىو معرفة مقدار الزمن الذي ال يؤدي فيو البرنامج وظائفو اختبار الوقت :-3-1-3-2

بصورة مالئمة، ومقارنتو بمجموع الزمن الذي يحدد لمبرنامج أن يؤدي فيو الوظائف ومن ثمة 

، و البد كذلك من تقييم أعمال الموظفين، والتأكد من قدراتيم الوقت الضائعيمكن معرفة 

تحتاج توزيعيم في األماكن المناسبة ليم و ومن ثم  ، وكفاءة أدائيم  وسرعتيماالسترجاععمى 

إلى مدة زمنية تتراوح بين شير أو شيرين عمى أقل تقدير،  االختبارمرحمة التجربة و 

رة من ثالثة اشير إلى ىذه الفت تمتدوالوصول إلى الثقة بالنظام يمكن أن  االطمئنانولتوفير 

صالحيتو، وىو يتيح لممكتبة لمتأكد من أمر ضروري  واختبارهتجريب البرنامج سنة كاممة و 

 عادة النظر وتصويب الوضع عمى النحو التالي :فرصة إ

  فيطمب إذا تبين أن البرنامج مخالف لممواصفات والمقاييس الواردة في العقد

 1.من الممثل المورد تعديل األوضاع

 ظيور أخطاء في البيانات التي تسترجع، أو عدم القدرة عمى االسترجاع  عند

 المطموب فيذا يعني قصور في البرمجة، ويطمب من المبرمجين مراجعة

               .لبيانات التي تم بنائيا والممفاتبرامجيم وقواعد ا
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 المعايير الموحدة في بناء البرمجيات الوثائقية : -4

 الموحدة: المعايير مفهوم -4-1

 قياسأو  تقييم بيا يمكن التي أىميا : " المقاييس من والتي التعاريف بعض يستعرض -

 الجيات أو المينية الييئات بواسطة المعايير ىذه وتوضع وبرامجيا، المكتبة خدمات

 بالحد عميو يطمق أن يمكن ما تعكس المقاييس وىذه الحكومية الوكاالت أو بيا، المعترف

 مقاييس إما عادة وىي النموذجية اإلجراءات أو العمميات أو المثالي الشيء أو األدنى

 .   1نوعي" تقييم أو كمية

 وصفية ارشادات أو أنيا :"قواعد لممكتبات الوحدة المعايير تعريف يمكن ذاتو السياق وفي -

 بالمواد المتعمقة المدخالت من األدنى الحد لىإ التعرف في االدارة تساعد كميةأو 

 . 2مرغوبة" خدمات من مخرجاتيا جودة ومدى المادية والتسييالت واألفراد

 نياية منذ والمعمومات المكتبات مجال ( فيstandardsالمعايير ) كممة استخدام بدأ لقد -

 والية جامعة تبنت حينما ذلك م 1894عام  التحديد وجوى وعم عشر التاسع القرن

 لمعايير المتطمبات من األدنى الحد ( عبارةuniversity new Yourk stateنيويورك )

 .3(minimum requièrent for proper Library standards) الكبرى المكتبات

                                                           
1A.L.A. Glossary of library and information Science .edited by H. young. 
Chicago :A.L.A.1983. 

 2.ط.. القاىرة: المكتبة األكاديمية.اليادي محمد، محمد. اإلدارة العممية لممكتبات ومراكز التوثيق والمعمومات 2
 . 340.ص.    1990،

3  Standard for libraries in ency clopedia .of library and information science .new .york 
Marcel Dakker ,1980,001.28.p476. 
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المكتبات والمعمومات يعد من المجاالت ) القطاعات( الحديثة نسبيا  قطاعانوذلك فإن 

ىيئات التقييس القومية والدولية  يد التقييس بمستواه الرسمي عمى أيديالتي امتدت إلييا 

بيذه الميمة ، خالل القرن العشرين زاد استخدام المعايير الموحدة في مجال  المخولة

المكتبات والمعمومات وخاصة بعد إنشاء وظيور الجمعيات المينية المتخصصة في 

 مجال المكتبات والمعمومات .

 أهمية المعايير الموحدة : -4-2

غنى عنيا ال  تعد المعايير الموحدة الصادرة في مجال المكتبات والتوثيق و المعمومات أداة 

لكل من إدارة المكتبة ، وأمناء المكتبات فمن دونيا تصبح المكتبات مجرد مخازن ألوعية 

المعمومات فقط ، ولنا أن نتصور المكتبات وصورتيا الكئيبة اذ ما كان لكل منيا تصنيفيا 

فالمعايير أداة ضرورية والزمة لمتوحيد في العمميات الفنية،  قواعد فيرستيا المفردة.الخاص، و 

والتقييم في الخدمات المكتبية، والتخطيط إلنشاء مكتبات جديدة وتحسين المكتبات المجودة 

وتعد األسباب التي أدت الى استخدام المعايير الموحدة في مجال المكتبات  بالفعل.

، أدى الى نشوء الحاجة الى تقنين رىا في مجاالت وقطاعات االخرىوالمعمومات في جوى

 1 ظيرت المعايير لتحقق ذلك التوحيد .الطبيعة التكرارية لتمك األعمال ومن ثم 

  

                                                           
، محمد سعد. المعايير الموحدة لمراكز المعمومات العامة والتوثيق الخاصة وما يرتبط بيا من المؤسسات اليجرسي  1

 .27.ص.1977والوظائف .القاىرة: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم،
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 أهداف المعايير الموحدة : -4-3

 تسييل عممية التبادل الدولي ونقل المعمومات والخبرة بين المكتبات . -1

 االجراءات والممارسات .تحقيق المزيد من التبسيط في -2

 اخراج الخدمات عمى درجة، أو أسس عالية من الكفاءة .-3

 1التوحيد والتجانس في مخرجات العمميات الفنية .-4

 الييئات و المنظمات الدولية وتشمل: أبرز المعايير الدولية : -4-4

ىي منظمة دولية تتناول الكثير من :ISOالمنظمة الدولية لمتقييس )مدت( -4-4-1

ال المكتبات جاء نشاطيا في مج ،1946رية والثقافية، تأسست عام الحياة الفكجوانب 

من خالل لجنتيا  دار معاييرىافي اص حيث بدأ ،عن تاريخ تأسيسيا والمعمومات متأخرا

 International code):.وكان ىذا المعيار بعنوان 1959الفنية الخاصة بالتوثيق عام 

for the abbreviations of titles of periodicals كما اصدرت في العام التالي ،)

(، Layout of periodicals)ثاني معاييرىا عن تقديم واخراج الدوريات بعنوان  1954

الى وجود حاجة لممعايير وعدم تكرارىا مع ما صدر من معايير أخرى   ISOلقد ركزت 

اي وجوب التخطيط  قبل اصدار معايير جديدة ، ذلك أن عممية اصدار المعايير عممية 

لخبرة حتى تصدر بشكل مناسب، مكمفة لمغاية وتحتاج الى الكثير من الجيد والوقت وا

 مر بالمراحل التالية :حيث ت

                                                           
 .72.ص.1988لعربية،يسرية ، عبد الرحمن زائد. التقنين في مجال المكتبات والمعمومات. مجمة المكتبات والمعمومات ا 1
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  ج عمل المجنة الفنية المتصمة.: ادراج المادة المقترحة ضمن برنامالمرحمة األولى 

 . المرحمة الثانية: تسييل االقتراح المبدئي في السكرتارية المركزية 

 .المرحمة الثالثة : تقوم السكرتارية المركزية بتسجيل االقتراح المبدئي كمعيار دولي 

 حيث ال تقل نسبة الدولي ودة المعيار سالمرحمة الرابعة : تتم الموافقة عمى م

 .%75الموافقة عن 

  المرحمة الخامسة: ترد المسودة المعيار الدولي مرة أخرى الى السكرتارية المركزية

 لرفعيا الى المجمس .

  المرحمة السادسة: يقبل المعيار أو مسودة المعيار الدولي كمعيار دولي من قبل

 المجمس.

 1المعيار. شرالمرحمة السابعة: يتم ن 

ت الكتب التي تبحث في التصنيف ونظرياتو تعريفات مختمفة لو دأور التصنيف : -4-4-2

 يمي: من أىميا ما

ذا وصف  مارغريت مان: - التصنيف في أبسط بيان لو ىو وضع األشياء المتشابية معا وا 

ميعيا، بصورة أوفى فيو ترتيب األشياء وفق التشابو واالختالف، فانو فرز األشياء وتج

                                                           
1 ISO ,Directive for the techni cal work of.ISO.Geneva.iso.p3. 
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زمة التي الاإلضافة إلى ذلك يعد تصنيف الكتب تصنيفا لممعرفة مع التعديالت الإال أنو ب

 1.لمكتاب يممييا الشكل المادي

العممية الذىنية التي يتم من خالليا التعرف عمى المفاىيم العقمية أو صور  سيزر: -

   2األشياء تشابيا أو توافقا، حيث تنظم وحداتيا باألخرى وفق ىذا التشابو أو التوافق.

 أنواعه : 

يعد نظام تصنيف ديوي العشري أقدم أنظمة   نظام تصنيف ديوي العشري :1-2-4-4 

التصنيف  الحديثة وأوسعيا انتشارا  ويعود الفضل في وضع ىذا النظام إلى ممفيل ديوي 

Melvil Dewey   12صفحة قديمة ،  141صفحة 44.صدرت الطبعة االولى في 

تصنيف ديوي العشري عمى النظر إلى ويرتكز صفحة ممخصات ، جداول  وجداول، 

م إلى عشر شعب تتداعى عمى النحو التالي : المعرفة البشرية عمى أنيا وحدة واحدة تقس

 5المغات،  4العموم االجتماعية ، 3الديانات ، 2الفمسفة وعموم النفس،  1المعارف ،  0

اآلداب ، الجغرافيا  8الفنون،  7العموم التطبيقية ،  6طبيعية والرياضات، العموم ال

 3والتاريخ.

 

                                                           
1 Margaret Mann. Introduction to classification of books, Chicago :ALA, 1949.p.33. 
2 W.C.B. Sayers. a manual of classification for librarians and bibliographers, 2nd ed. 
London :Grafton, 1944.p.79. 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم . الطبعة العربية االولى لتصنيف ديوي العشري والكشاف التحميمي لمطبعة الحدية  3
 . 1984الكويت : شركة المكتبات الكويتية ؛   -عشر المختصرة   ؛ تحرير محمود األخرس .
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 التصنيف العشري العالمي : 2-2-4-4 

م، وضع فيرس بطاقي 1895نتيجة مباشرة لمؤتمر دولي عقد في بروكسل عام كان 

فات  في العالم والتي دعت الحاجة إلى ترتيبيا إلى وجود تصنيف دولي موقع لممصن

االختيار عمى النظام تصنيف ديوي العشري الذي كان في طبقتو كأساس ليذا التصنيف 

 1عمى أن يعدل ويوسع حسب الحاجة .

لتقديم  1800ىذه المكتبة عام   ستتأس  تصنيف مكتبة الكونجرس:   3-2-4-4

حكومة الواليات المتحدة األمريكية في واشنطن ، وكانت مقسمة خدماتيا المكتبية ألعضاء 

قسما . يتفرع كل منيا إلى  21مجمدا فينقسم إلى  45قسم رئيسا، وصدر النظام في  44إلى 

         2ة البشرية .وكل شعب وكل شعبة إلى فروع ،  وىكذا حتى أدق الجزيئات المعرفشعب  5

(: صدر ىذا I S D S: ) ندمد   لمعمومات  الدورياتالنظام الدولي  شكل3-4-4  

اء ىذا المركز الدولي كجزء من الشكل عن المركز الدولي لمعمومات الدوريات ، وقد تم إنش

، وذلك لما برزت الحاجة لوجود مركز دولي يتولى تسجيل المطبوعات  البرنامج اليونيسست

                                                                                                                                3. الدورية عمى المستوى العالمي 

                                                           
( : الرياض ، 33)  -2التصنيف بين النظرية والتطبيق ، مكتبة الممك فيد الوطنية . سمسمة يم .محمود أحمد ق  1

 .173.ص.1998
عوض العيادي .محمد تصنيف الكتب : تاريخ ونظام التصنيف مع دراسة  خاصة عن تصنيف ديوي العشري .القاىرة :    2

 .53-51.ص.2002مطابع أمون ، 
دارة  قواعد  البيانات الببميوغر  سالم ،. دي لورور ، اني ؛ ت   3 افية .القاىرة ك الدار المبنانية. محمد. دليل إنشاء وا 

 .15.ص.1996
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ويتبع  1983، أما اإلصدارة الثانية صدرت عام 1974نشر ىذا الشكل لممرة األولى عام  -

تأثر ىذا   2709ISOفي ىذا الشكل البناء الوارد في المعيار الدولي   بناء التسجيمة

الشكل إلى حد كبير بالشكل الذي أصدرتو مكتبة الكونجرس األمريكية لمدوريات ويعتمد 

المصنوع لمدورية ، وفي ىذا اختالف بارز مع  مد أساسا عمى العنوان المفتاحي شكل ند

 . فسوقواعد تدوب )د( التي  تعتمد أساسا عمى العنوان نفسو المأخوذ من الدورية ن

 CC F:  F COMMONتركيبة التراسل المشتركة4-4-4  

COUMMNICATION FORMAT . 

عنو بتغطيتيا (، وىي تتميز  UNI MARCعمى المعايير السابقة ليا ومنيا ) اعتمادابنيت  

غير المستقمة التي ال يخطييا مارك العالمي .                وعية األشمل لكل المنجزات واأل

البيانات  مفصل لتسجيل عدد عناصروالغرض منيا ىو تقديم طريقة أو أسموب معياري 

وصدرت من ىذا الشكل حتى األن ثالث طبعات األولى عام   واالختيارية لتسجيمو.اإلجبارية 

. وىي في مجمدين 1992م. أما الطبعة الثالثة فقد نشرت عام  1988الثانية عام  1984

 1لممعمومات الببميوغرافية  األول بعنوان : شكل االتصال المشترك

 

 

                                                           
 .16.المرجع السابق ص. ؛ ت. سالم ، محمددي لورور ، أني  1
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 : ألياالمقروءة   المرجعي لألوصاف الببميوغرافية الموجز اإلرشادي5-4-4   

( التابعة لمجنة االستخالص W G B Dلجنة عمل األوصاف  الببميوغرافية ) أعدتو

كجزء من البرنامج يونسيست ،  1967بالمجمس الدولي لالتحادات العممية والتي أنشأت عام 

 العام لممعمومات العممية والتكنولوجية .  وقد صدر عن البرنامج 

معياري لتبادل التسجيالت  اتصالواليدف األساسي من ىذا الشكل ىو أن يخدم كشكل 

الببميوغرافية المقروءة أليا بين مرصدات البيانات الببميوغرافية ،  أو بين أي من خدمات 

 1.واالستخالصالمعمومات الببميوغرافية األخرى لخدمات التكشيف 

 تقنيات الفهرسة: 4-4-6

ىي عممية أنشاء الفيارس، أو عممية الوصف الفني لمواد المعمومات،  الفهرسة: تعريف ،

بيدف أن تكون تمك المواد في متناول المستفيد بأيسر الطرق وفي أقل وقت ممكن ، وتعتبر 

ومن أكثرىا تعقدا في نفس الوقت، اذ يتمثل إنتاجيا في وسائل ىذه العممية من أىم العمميات 

  2المسجمة وتقديميا موصوفة ومنظمة لمدارسين والباحثين. أو أدوات السيطرة عمى المعرفة

 مر بمرح 1964تم تعيين ىذا المشروع من قبل د. إفرام في عام  معيار مارك: -4-4-7

 لتين ىما :

                                                           
 .16دي لورور ، أني .المرجع السابق ص. 1
-91.ص.1984القاىرة: جمعية المكتبات المدرسية،اليجرسي، سعد محمد. الببميوغرافية ودراستيا في عموم المكتبات.  2

95. 
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 33حيث تم ترميزه -21مارك  وأطمق عمييا( 1968-1966) :المرحمة التجريبية األولى
شريط ممغنط إلى ستة عشر  62ألف وصف ببميوغرافي لكتب المغة اإلنجميزية ونقاىا عمى 

 .في البرنامج في أمريكا الشمالي مكتبة مشتركة

، حيث تأسس خدمات  21وأطمق عمييا مارك  :الفترة التجريبية انتهاءالمرحمة الثانية بعد 

إمكانية إدخال تعديالت عمى شكل مداخل حسب الحاجة، اشتراك دائم لممكتبات، مع 

 1كل مكتبة عمى حدى، وكانت لممكتبة أثر كبير في نجاح  ىذا المشروع . واحتياجات

 :MARCمفهوم مارك -4-4-7-1

المقروءة أليا وىو : وتعني الفيرسة  Machine Read bale catalogingىو اختصار ل

أو نظام معياري إلدخال المعمومات في تسجيل الحاسوب نظام ناقل لممعمومات الببميوغرافية 

 األلي والتي يمكن استخداميا من قبل نظام المكتبة محوسب لتوفير فيارس لممكتبة .

ىي مجموعة من الرموز التي تم تحديدىا من : Marcum–Formatمفهوم تركيبة مارك

الببميوغرافية في شكل فيرسة أجل توفير التسجيالت الببميوغرافية المقروءة اليان وتستخدم 

مقروءة أليا وىي معيار لتمثيل وتراسل البيانات الببميوغرافية عمى الحاسوب أو ىي توزيع 

المنظم لممعمومات ميما كان نوعيا، سواء كانت )معمومات شخصية ، أو معمومات عن 

 2الوثيقة(.

                                                           
في عمم كتب الحديث عمان: جدار الكتاب  21السامرائي، أحمد. قواعد الفيرسة األنجمو أمريكية ماركجرادات عمر محمد، فاطمة  1

 .10-8..ص. 2008العاممي،
 .60السامرائي، أحمد. المرجع السابق. ص. جرادات عمر محمد، فاطمة 2
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 ) البرمجيات الوثائقية (: ةخيارات الحصول عمى النظم المتكامم -5

 اك مجموعة من البدائل المتاحة أمام المكتبة الجامعية لتحول إلى نظام ألي متكامل ىن

كتبة الجامعية أن تختار من بين تمك البدائل ما يناسب مع ظروفيا وامكاناتيا، ومن موعمى ال

 بين ىذه البدائل : 

 قيام المكتبة بتطوير نظام محمي خاص بيا. -

 الموردين.الحصول عمى خدمة البرامج الجاىزة من  -

الحصول عمى أحد البرامج مفتوحة المصدر المتاحة األن بدون مقابل عبر شبكة  -

األنترنت ولكل طريقة من ىذه الطرق مزاياىا وعيوبيا عمى أن أكثرىا انتشارا واستعماال 

، عند لجوء المكتبة إلى تطوير نظام محمي خاص بيا ىي البرامج الجاىزة بين الموردين 

الخاصة والتي يتم تصميم  احتياجاتياتحقق درجة عالية من تحديد  عمى سبيل المثال،

التكاليف كما تستغرق  بارتفاعالنظام خصيصا من أجميا، ولكنيا في الوقت ذاتو تتسم 

الكثير من الوقت والجيد ، بينما في حالة الحصول عمى نظام أمام المكتبة يتم الرجوع 

والخاص  انتشارامق بالبديل األكثر في حالة حدوث أية مشكالت، وفيما يتع إلييا

بالحصول عمى  خدمة برامج جاىزة من أحد الموردين فيو يتسم بتحقيق قدر األمان 

 لممكتبة وضمان التعامل مع ما قد يطرأ من مشكالت خاصة في بداية تشغيل النظام

 1. ايحققو من معيارية في التصميم والتوافق مع المعايير النامية عموم باإلضافة إلى ما

                                                           
 .05.ص.2007محروس، أحمد ميساء .المرجع السابق، 1
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                                                                       حزم البرامج الجاهزة: -5-1

البرامج الجاىزة المتاحة بسوق النظم المكتبية  اعتماد اذا ما استقرت المكتبة عمى

من طريقة تستطيع المكتبة من خالليا الحصول عمى نظام ألي   فيناك أكثر 

 بينيا :متكامل جاىز من 

 شراء نظام ألي متكامل من مورد واحد . -

.                                          شراء مجموعة من النظم الفرعية المتنوعة من أكثر من مورد  -

نالحظ أن الطريقة األولى ىي األفضل بطبيعة الحال لما تحققو من تحديد تعامل المكتبة 

تناسق األنظمة الفرعية بحيث يمكن التغمب عمى ن المكتبة تضمن مورد واحد ، كما أمع 

العديد من المشكالت باإلضافة إلى تحقيق مفيوم التكامل بين األنظمة الفرعية بالمعنى 

الصحيح من خالل قاعدة بيانات ببميوغرافية واحدة والبد لممكتبة عند التخطيط الحصول 

لمعايير التي يتم عمى عمى أحد حزم البرامج الجاىزة أن تقوم بتحديد مجموعة من ا

ات يأساسيا تقييم البرامج المتاحة في سوق البرمجيات واختيار األنسب لظروف وامكان

 1المكتبة.

                                                                                                                   

 

 

                                                           
أمان، محمد. النظم األلية والتقنيات المتطورة لممكتبات ومراكز المعمومات. الرياض: مكتبة فيد  عبد المعطي، ياسر، 1

 .70-69.ص.1997الوطنية ،
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 في عممية اقتناء البرمجيات الوثائقية: الخصائص الواجب مراعاتها -6

يجب أن يتسم النظام بالمرونة والتي تسمح باستغالل تام لممكتبات المشاركة في  .1

 النظام بينما يظل يسمح بمشاركة المصادر خالل وأبعد من ىذه المكتبات .

لقدرة عمى التداخل مع األنظمة المستخدمة في الجامعة وبيانات المؤسسات أخرى ا .2

 خالل العمل التعاوني والمشترك .

 التطوراتالقدرة عمى التكيف يعرض تكنولوجيا متطورة والتي تكون قادرة عمى قبول  .3

 التكنولوجية الحديثة .

يقبل اضافة منتظمة  القدرة عمى القياس والتوسع : النظام األلي المتكامل يجب أن .4

 .ألجزاء جديدة من التجييزات ومنتجات برامج مستقمة 

ن : المعدل الكامل من المعمومات في النظام األلي المتكامل يجب أامكانية اإلتاحة  .5

الجامعي الى العاممين بالمكتبة والى المستفيدين عن  يتاح من الواقع الى مجتمع 

 1. بعد

يعمل مثل مستودع مركزي ديناميكي لمبيانات األلي المتكامل يجب أن النظام  .6

يصف ويوفر اتاحة إلى عدد واسع من مصادر وموجودات المكتبات محميا وعن 

 2بعد ، والتي تسيل صيانة وتوسيع بحث وخدمة المكتبة .

                                                           
.القاىرة: جامعة 2المعمومات ج.عبد الجواد. األنظمة األلية المتكاممة في المكتبات ومراكز ، سامح زيننيم   1

 .24.ص.2004الزقازيق،
 .95. المرجع السابق.ص.السامرائي، أحمد محمد، فاطمة جرادات عمر 2
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المرونة: عالقات جديدة وطمبات جديدة وتقارير جديدة يجب أن يكون ىناك   .7

 تغيير كود مصدر البرنامج .امكانية إلضافتيا أو تعديميا دون 

الذكاء: النظام األلي المتكامل يجب أن يدعم ويقوي معايير البيانات وىو يجب أن   .8

 ر الصحيحة داخل قاعدة البيانات.      غييقمل من احتمالية دخول المعمومات  ال

والتكامل بين األنظمة الفرعية في التطبيقات التي تعنى بيا من خالل الربط  التقنين .9

 ألنظمة الفرعية ببعضيا البعض.بين قواعد البيانات المختمفة ل

 ن الخروج من النظام والدخول إليو لتنقل بين األنظمة الفرعية واستخداميا دو ا.11

 مرى أخرى ، إضافة إلى ذلك دعم القدرة عمى تنفيذ الميم المتعددة المتزامنة مع         

       يوفر شاشات عمل واضحة لكل مختمف الوظائف أكثر من وظيفة من وظائفو و         

           .والتعامل مع جميع النظم         

 لكامل قاعدة البيانات أو لجزء  بصورة ذاتية، سواء االحتياطييدعم الحفظ .11      

 1مختار منيا.          

                                     

                                                           
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية .الدورة التدريبة حول النظم األلية المتكاممة في المكتبات ومراكز التوثيق والمعمومات.  1

 .25-24.ص.2007 نوفمبر (5-2الخرطوم: )
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  خالصة الفصل :

كخالصة ليذا الفصل يمكننا القول أن العالقة التي تربط نظم المعمومات والخدمات المكتبية 

الجامعية مكنت  ىي عالقة متكاممة، فتطبيق و استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات

من االرتقاء بمستوى الخدمات وىذا من خالل االستناد عمى معايير وركائز لمبرمجيات 

الوثائقية في تسيير المكتبات الجامعية من خالل متطمبات إعدادىا والبدائل المتاحة ليا مع 

 تحديد خيرات الحصول عمى النظم المتكاممة لمبرمجيات الوثائقية .

 

 



 

 

عبد "لجامعة  ITAبالمكتبة المركزية  نظام سنجاب تطبيقالفصل الثالث :   
                                                                                مستغانم . " الحميد بن باديس

                                                                  :  تمهيد
  لتعريف بمكان الدراسة  ا 

 الموقع 
 الهيكل التنظيمي لممكتبة 
بناية المكتبة المركزية                                  
 مصالح المكتبة 
 النظام الداخمي لممكتبة 

 المطبقة الوثائقية التعريف بالبرمجية 
 الخصائص الوظيفية لمبرمجية 
 عمل نظام سنجابSYNGEB 

 نتائج الدراسة الميدانية 
 عرض المقابمة 
تحميل نتائج المقابمة 

 النتائج العامة لمدراسة 

  النتائج العامة عمى ضوء الفرضيات 

  خالصة الفصل 

والتوصيات  االقتراحات 
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 تمهيد :

  التعريف بمكان الدراسة -1

 الموقع  -1-1

 الهيكل التنظيمي لممكتبة  -1-2

 بناية المكتبة المركزية -1-3

 مصالح المكتبة  -1-4

 النظام الداخمي لممكتبة  -1-5

 التعريف بالبرمجية المطبقة -2

 الخصائص الوظيفية لممكتبة  -2-1

 نظام السنجاب عمل  -2-2

 نتائج الدراسة الميدانية -3

 المقابمة عرض  -3-1

 تحميل نتائج المقابمة -3-2

 النتائج العامة لمدراسة -4

  النتائج العامة عمى ضوء الفرضيات -5

 خالصة الفصل 
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                                                                                 تمهيد: 

الميدانية ضرورة حتمية لكافة الدراسات وتكممة وتدعيم لمخمفية النظرية تعتبر الدراسات  

وقد باألفكار والمعمومات النظرية.  دالل بنتائجيا وىي التطبيق المكمللمبحث، ترتكز عمى اإل

األم بمثابة المكتبة  ه تعد ىذحيث  (، ITAالمكتبة المركزية ) عمىىذه  انحصرت دراستنا 

وقد اعتمدنا  عمى أداة البحث   -مستغانم –والركيزة األساسية بجامعة عبد الحميد بن باديس 

إلى محورين؛ المحور األول تحت عنوان استخدام  بدورىا  انقسمتالتي أال وىي المقابمة 

 البرمجيات الوثائقية في المكتبات و المحور الثاني يندرج تحت عنوان تطبيق البرمجيات الوثا

 ئقية في تسيير الخدمات المكتبية .

 التعريف بمكان الدراسة  الميدانية : -1

تعد المكتبة المركزية لجامعة مستغانم : تعريف المكتبة المستقمة: المكتبة المركزية 

ذو القعدة 13ففي يوم  –مستغانم  –الركيزة األساسية لجامعة عبد الحميد بن باديس 

وزير التعميم العالي والبحث العممي بوضع  م تفضل2001فبراير 07الموافق ل 1421

م 2004فبراير 10ه الموافق ل1424ذو الحجة   18حجر األساس لبناء المكتبة. وفي 

 تأسست وتم تشييد من قبل رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة .
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( في وسط مدينة مستغانم و بالتحديد في  ITAتقع المكتبة المركزية ) الموقع: -1-1

يما، األن أصبحت جامعة لبعض الشعب مثل: المعيد الفالحي الذي كان قد

 وكذلك البيولوجيا . (اإلنجميزية والفرنسية،المغة اإلسبانية )المغات األجنبية 

 :الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية  -1-2

 الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة – مستغانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 انةــــــــاألم

 المديـــــر

     مصلحة
 القتناء و ا  

دالجر  

 مصلحة التسيير

 الرصيد الوثائقي
مصلحة التوجيه و البحث 

البيبليوغرافيو البحث   

 مكتب االعالم  االلي
مكتب المعالجة 
 الوثائقية للكتب

مصلحة المعالجة 

 الوثائقية

 مكتب التسجيالت

الرقمية مكتب المكتبة 

sndl 

 مكتب الجرد

الرقمية مكتب المكتبة 
pnst 

 

مخزن األرصدة 
الوثائقية لجميع 

 الوثائقية

 قاعة المراجع

قاعة األطروحات 
الدكتوراه و 
المذكرات 

 الماجستير

 قاعة الدوريات

مكتب المعالجة 
 الوثائقية للدوريات

المجالت و 
الوثائق 

 المختلفة

 تأطروحا
الدكتوراه 
ومذكرات 

 الماجستير
قسم البحث 

 (inderااللكتروني
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 :المركزيةبناية المكتبة   -1-3

 تتكون المكتبة المركزية من أربع طوابق كل طابق يسند إليو الميام التالية :

يحتوي عمى مصمحة األمن الداخمي حيث يشرف عمى ىذه المصمحة  الطابق األرضي : 

فوجين من أعوان األمن يعممون بنظام التناوب تتخمص مياميم في سير عمى تطبيق القانون 

 الداخمي لممكتبة المركزية والتعميمات ومراقبة مختمف وسائل وممتمكات المكتبة.

 الطابق األول خمية اإلعالم األلي :

  البرامج القاعدية.تسير عمى تثبيت 

  . اإلحاطة الجارية لقاعدة المعطيات 

 . مراقبة وصيانة األجيزة اآللية بما فييا شبكة األنترنت 

 مكتب التسجيالت:

  مسجل  10562تسميم بطاقة المكتبة المركزية لطالبي االنتساب لممكتبة المركزية فيناك

تمكين الرواد من الحصول  2016/2017من طمبة و أساتذة و دكتورة وماجستير لسنة 

 PNST.و  SNDLعمى حساب 

   تحديث حواسيب البحث البيبميوغرافي بقاعدة البيانات الحديثة لمرصيد الوثائقي لممكتبة

 المركزية .

  . تسميم براءة الذمة النيائية لمطمبة المتخرجين من جامعة عبد الحميد بن باديس 
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 الطابق الثاني: مخزن الرصيد الوثائقي :

  ويحتوي عمى كل البيبميوغرافية في اإلنسانية واالجتماعية، األدب العربي والفنون، المغات

عنوان  10324ا يخص المغة العربية األجنبية والتربية البدنية والرياضة، فيحتوي فيم

 نسخة. 9640عنوان و  7267أما المغات األجنبية  نسخة، 22737و

 قاعة المطالعة: 

  7267في المغة العربية و  10324مستفيد في اليوم تحتوي عمى  400تستقبل يوميا 

 نسخة في الفرنسية من كل العناوين الموجودة في مخزن الرصيد الوثائقي.

 المراجع:  قاعة

 .) ... خاصة بالخدمات المرجعية ) قواميس، موسوعات، معاجم، مصادر 

 الطابق الثالث: مخزن الرصيد الوثائقي: 

في مجال العموم السياسية، والعموم االقتصادية والعموم القانونية والعموم الببميوغرافية ويحتوي 

 التجارية. 

عنوان  1949نسخة أما الفرنسية  14467عنوان  5284فيما تحتويو في المغة العربية  أما

 نسخة. 3378و 
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طالب جامعي في اليوم وتحتوي عمى كل  100و تستقبل يوميا  قاعة المطالعة الداخمية:

نسخة من عناوين المغة العربية والمغة األجنبية الموجودين بالرصيد الوثائقي لمطابق الثالث و 

 نسخة في المغة األجنبية . 10079نسخة في المغة العربية و  7002الطابق الرابع أي 

: وتحتوي عمى البيبميوغرافية المنوغرافيا في  تيرقاعة أطروحات الدكتورة و مذكرات الماجس

 كل مجاالت التخصص .

مخصصة لعرض التقنيات الكتب الحديثة لكل سنة  : Vitrinesواجهات العرض الزجاجي 

 جامعية و اليدف منيا اإلحاطة الجارية الحديثة لرواد المكتبة .

 الطابق الرابع  مخزن الرصيد الوثائقي :

في مجال العموم الدقيقة و اإلعالم اآللي، العموم الطبيعية البيبميوغرافية و يحتوي كل  

 والحياة، العموم والتكنولوجيا .

عنوان  8130نسخة و المغة األجنبية  4489عنوان  1718يحتوي في المغة العربية عمى 

 نسخة . 17441

 مصالح المكتبة: -1-4

البيانات، اإلعارة، في قواعد  االشتراكجة، المعال، يكمن نشاط المكتبة المركزية في االقتناء

 تدريب المستفيدين، كل ىذه اإلجراءات موزعة عبر المصالح التالية:

 تسجيل وجرد المجموعات المكتبية. شراء، ىبة تقوم بعمميةمصمحة االقتناء والجرد : -
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 ببيوغرافياالفنية من فيرسة  تقوم بجميع العممياتمصمحة المعالجة الوثائقية :  -

 وخدمات التكشيف واالستخالص .

تشمل عمى خدمة اإلعارة الخارجية والداخمية،  مصمحة تسيير الرصيد الوثائقي : -

 تنظيم وترتيب واحصاء ومتابعة الرصيد الوثائقي الشامل لممكتبة المركزية .

وتيتم بالتسجيل، تسجيل براءة الذمة النيائية، مصمحة التوجيه والبحث الببميوغرافي :  -

ارشاد الرواد لمحواسيب البحث وتحديثيا ببنك المعطيات الحديثة، تمكين الطمبة وىيئة 

 . S N D Lالتدريس من الحصول عمى حساب  

 لنظام الداخمي لممكتبة : -1-5

ئة خاصة خدمة ف المكتبة الجامعية مؤسسة ثقافية ذات طابع عممي تثقيفي تعمل عمى     

محدودة من الطمبة واألساتذة والباحثين الذين ينتسبون إلى الجامعة، وذلك بتزويدىم بالوثائق 

والمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم إلعداد بحوثيم، وينحصر دور العاممين في المكتبة 

تذة الجامعية في توصيل المحتوى العممي لمرصيد الوثائقي المتوفر غمى رواد من طمبة وأسا

جامعيين وغيرىم من الباحثين. ولتحقيق ىذه الغاية والسير الحسن لممكتبة صار الزما من 

وضع قانون داخمي يمتزم بتطبيقو، لكل منخرط ينتمي غمى ىذه الجامعة القائم عمى جممة من 

 البنود أىميا ما يمي: 

ظيارىا  -  إجباري ضروري .الدخول لممكتبة يستمزم بطاقة االنخراط وا 

 المكتبة شخصية يجب التصريح بيا عند الضياع.بطاقة  -
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 األوعية العممية وعتاد المكتبة في خدمة القارئ، الحفاظ عميو واجب. -

 يمنع منعا باتا التدخين واألكل داخل قاعة المطالعة. -

كالتأخير في إرجاع  تعويضو،عمى  فيو مجبركل طالب شوه أو ضيع أو أتمف كتابا  -

الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض إلى عقوبة الحرمان من االستعارة مدة 

 يوم. 15

  الوثائقية المطبقة : التعريف بالبرمجية  -2

 Système Normalise de Gestion de Bibliothèque: تسميته

تشيد اليوم عممية تصميم البرمجيات الخاصة بالتسيير والبحث الوثائقي رواجا كبيرا 

عمى المستوى الوطني، إذ أن ىناك توجو واضح من جانب المكتبات وخاصة 

الجامعية نحو أخذ عممية استخدام نظام آلي في تألية األنشطة التوثيقية، وذلك 

 ، وىذا بعد محاوالتCERISTالتقني بالتعاون مع مركز البحث في اإلعالم العممي و 

رفت نوعا من الفشل لعدة أسباب منيا ، لكن ع1981عدة منطمقيا كان سنة 

انعقد أول الممتقيات حول نظم المعمومات 1994تنظيمية، وأخرى تقنية . وفي سنة 

نظام السنجاب ألول مرة تم تحديثو في مكتبة جامعة الجزائر الوطنية، وتم تطبيق 

م اختيارنا ليذه البرمجية بالذات كونيا تتوفر عمى مجموعة من ، وت1996سنة 

 الشروط والمزايا التي قد ال توفرىا برمجية أخرى في ىذا المجال ومنيا نجد:

 مدة التطوير تعتبر طويمة، وىذا دليل عمى الخبرة التي تتمتع بيا ىذه البرمجية. -

 اإلقبال عمييا كبير. في البداية كانت البرمجية توزع مجانا، واألمر الذي جعل -
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 يتم التطوير في البرمجية بناء عمى النقائص التي تصادف مستقبمي ىذه البرمجية. -

 الخصائص الوظيفية لمبرمجية أهمها : -2-1

 ووضوح التعميمات فيو.لسيولة لغة البرمجة  مع كافة المستويات سيل االستعمال -

 توفر عمى أدوات بحث كبيرة وقدرة التخزين عالية. -

  يوفر النظام مجموعة من الخدمات التي تعد ضرورية داخل المكتبة. -

 : SYNGEB سنجابعمل نظام  -2-2

 محددة في :  SYNGEBحقول النظام سنجاب 

  حقل العنوان 

  حقل الموازي 

  المؤلف 

  المؤلف الثانوي 

  ويضم األقسام الكبرى فقط لدوي ، باإلضافة إلى الحروف األولى رقم التصنيف ،

المؤلف لتنتقل المكتبة فيما بعد إلى استغالل البرمجية المحممة عمى  السم

Windows  

 :ويمكن تقسيم البرمجية سنجاب من حيث الييكل العام إلى
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  تتعمق بالمقتنيات )ممفات  وىي تمكن من تسيير المعمومات التىوحدة المقتنيات

الموردين والناشرين ، الفواتير ، قوائم طمبات الكتب ، سعر الكتاب ، الطمبات 

 والتأشير عمييا ... الخ(

 عمى تسيير اآللي لموثائق )رقم الجرد والذي يظير  المكتبي وتساعد وحدة الجرد

، المورد ، الوثيقة ، طريقة الحصول عمى الوثيقة  استالمبطريقة آلية ، تاريخ 

 مالحظات وحدة البحث ...الخ (

  ككل ، حيث ة يوتعتبر وحدة المعالجة داخل البرمجوحدة تسيير الرصيد الوثائقي

يتم إدخال البيانات ألجل بناء التسجيالت المتعمقة برصيد المكتبة ، وتشكل ىذه 

تير (، التسجيالت بحسب نوع الوثيقة قاعدة بيانات الرسائل الجامعية )دكتوراه وماجس

 قاعدة بيانات الدوريات والمقاالت الخاصة بيا .

  وىي وحدة موجية لممستفيدين النيائيين من النظام لمسائمة مختمف وحدة البحث

البحث البولياني  و ، أو ، ما قواعد المعطيات عبر العديد من المداخل باستخدام 

، وىو عبارة   Finderعادا ، ويمكن النظام من البحث عن طريق المحرك فيندار 

عن برنامج يسمح بالبحث داخل قاعدة بيانات وفق المداخل الي يختارىا الباحث ، 

ويتم فيو الفصل بين قاعدة بيانات الخاصة بالكتب عن الرسائل الجامعية وعن وعن 

 الدوريات ...الخ 

  ومختمف لممفات والوثائق المخصصة لإلعارة ا ىي وحدة تسييروحدة اإلعارة

بيا ) رقم تسجيل المستفيد ، رقم تصنيف الوثيقة ، تاريخ اإلعارة  الخاصةالمعامالت 
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، تاريخ اإلرجاع ، عنوان الوثيقة ، تجديد اإلعارة ، معمومات تتعمق 

 بالمستعير...إلخ(

  وتسمح ىذه الواجية من تصدير واستيراد التسجيالت  واجهة بحث في األنترنت

  تي تتييا الشبكة العنكبوتية .من قواعد البيانات ال  البيبميوغرافية  

 نتائج الدراسة الميدانية : -3

 : جمع البيانات "المقابمة" أداة

مصمحة مقابمة المباشرة مع مسؤول المكتبة وميندس اإلعالم األلي ومكتبيين في أجريت ال

 –( بجامعة عبد الحميد بن باديس ITAالبحث والتوجيو الببميوغرافي بالمكتبة المركزية )

  . -مستغانم

 :عرض المقابمة  -3-1

 (:ITAالمحور األول: استخدام البرمجيات الوثائقية داخل المكتبة المركزية )

 األسئمة:

 ما نوع البرمجية الوثائقية المطبقة بالمكتبة؟ وما ىي الطبعة المعتمدة فييا؟.:1س

، SYNGEBالبرمجية المطبقة بالمكتبة ىي نظام المقيس لتسيير المكتبات  :1ج

من قبل مركز البحث في اإلعالم األلي والتقني سيريست  والذي تم تصميمو 

(CERIST وكان ذلك سنة ،)2004وبدأ العمل بيذا النظام األلي سنة  1990 ،
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في تسيير  -مستغانم –تعتمد المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 

 (.monoposteخدماتيا عمى الطبعة القديمة )

ية سنجاب المطبقة حاليا ىي أول نظام نستخدمو المكتبة، أم سبق ىل برمج:2س

 استخدام برمجية أخرى ؟.

ر أول نظام لم يسبق تطبيق برمجية اخرى من قبل برمجية سنجاب حيث تعتب :2ج

 نشائيا.تستخدمو المكتبة منذ إ

المطبق في عتمد عمييا في عممية اختيار النظام سس التي أماىي األ :3س

 مكتبتكم؟.

عممية اختيار النظام المعتمد عميو في المكتبة تم بمقتضى قرار إداري محض،  :3ج

اإلدارة ىي الجية المسؤولة عن ىذه العممية ، وىذا بعد إجراءات عممية بمعنى 

 (.CERISTاختيار)تمت عممية الشراء( برنامج سنجاب من مركز سيريست )

 نظام ؟.ىل يتم إجراء دورات تكوينية لممكتبيين حول ال :4س

تبيين في ال تتوفر المكتبة عمى دورات تكوينية حول نظام السنجاب، فمعظم المك:4ج

 في ىذا المجال. تخصص وىم ذو كفاءة 

 ؟.SYNGEBىل يتمقى المستفيدون أي صعوبة في استخدام البرمجية الوثائقية :5س

ال يتمقى المستفيدون أي صعوبة في البرمجية المطبقة سيمة وبسيطة االستخدام  :5ج

 والمستفيدون يفضمون الفيرس األلي لمحصول عمى الوثائق الالزمة لبحوثيم.

 ماىي المتطمبات الالزمة لعمل ىذه البرمجية؟. :6س



التطبيقي                                                                     الدراسة الميدانية الفصل  
 

 

114 

ية ذات المتطمبات الالزمة لنجاح تطبيق ىذه البرمجية، البد من توفر موارد بشر :6ج

كفاءة عالية وخبرة في التعامل مع ىذه البرمجية، إضافة إلى متطمبات المادية 

 .الوظيفية المتعمقة بالبرمجيةواإلدارية والمتطمبات المالية و 

 :(ITAالمحور الثاني: تطبيق البرمجية الوثائقية نظام السنجاب داخل المكتبة المركزية )

 األسئمة:

 برمجية الوثائقية بمكتبتكم الجامعية؟. الما الدافع من وراء تطبيق :1س

الدافع من وراء تطبيق برمجية السنجاب بالمكتبة المركزية ىو تسييل عممية  :1ج

لى المعمومات، ضمان سرعة وفعالية في وقت وجيد أقل، كذلك البحث والوصول إ

يم حل مشاكل ، تكرار البيانات في اإلجراءات الفنية، المجوء ألتمتو المكتبات لتقد

 خدمات أفضل لممستفيدين .

 ماىي الخدمات األساسية التي تقدميا البرمجية الوثائقية ؟. :2س

النظام المقيس لممكتبات عدة خدمات أساسية وميمة من أجل تحسين  يقدم :2ج

 خدمة األداء الوظيفي داخل المكتبة تتمثل أىميا: في خدمة البحث الببميوغرافي، 

 وىذا لمحصول عمى المعمومات بسرعة وبدقة . . المعالجة الوثائقية

 ىل تعتمد برمجية السنجاب المطبقة في المكتبة المركزية عمى معايير موحدة؟.:3س

نظام يخضع لمعايير موحدة يجب عمى المكتبة أخذىا بعين االعتبار  أيف نعم ، :3ج

 من أجل زيادة الجودة وأداء الخدمات المكتبية.
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 جميع وحدات نظام السنجاب ؟.ىل تطبق المكتبة  :4س

ثالثة وحدات  ىموتسيير وظائفيا في نظام السنجاب عتعتمد المكتبة في تنظيم :4ج

، وحدة وحدة االقتناءال تطبق وحدة اإلعارة، وال وحدة المعالجة، وحدة البحث، و وىي: 

 الجرد و واجية بحث االنترنت .

 نظام ألي متكامل ؟. SYNGEBىل برمجية السنجاب  :5س

نظمة المتعمقة بارة عن نظام ألي متكامل، ألنو يدعم األبرمجية السنجاب ع:5ج

باإلعارة، البحث، التزويد، وىذه األنظمة تعمل بطريقة متناسقة مع النظام إال أننا ال 

 طبعة الجديدة من برمجية السنجاب...إلخ.نتبع ال

م في تعديميا أو تطويرىا، وىل ىناك تطمعات مستقبمية حول نظام ىل فكرت:6س

 ؟. SYNGEBالسنجاب 

ال، لم نتطمع لتعديميا ولكن نفكر في التغيير، فالمشاريع المستقبمية ىي تبني :6ج

عبر شبكة  En Ligneويكون متاح عمى الخط  PMBنظام جديد، ىو نظام 

تفيدييا لمتعريف بكل ما يحيط األنترنت الذي يسيل عمى المكتبة االتصال بمس

 .بالمكتبة 

 تحميل نتائج المقابمة : -3-2

تم الخروج انطالقا من المقابمة التي أجريت في المكتبة ومن خالل الجيد المتواضع 

 ىذه المحاور وىي :بالنتائج 

 :ITAالمحور األول : استخدام البرمجية الوثائقية داخل المكتبة المركزية 
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وبدأ العمل بو  SYNGEBأول نظام ألي تم استخدامو بالمكتبة كان نظام السنجاب  1

الطبعة المعتمدة في افتتاح المكتبة، أما فيما يخص مما يتوافق مع  2004منذ سنة 

فيي الطبعة القديمة  -مستغانم –المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 

monoposte. 

الجديدة، كما تم االعتماد في عممية اختيار ىذه البرمجية  لم يتم التحول إلى الطبعة 2

عمى أسس كانت بمقتضى قرار إداري محض، حيث كانت حسب سياسة السمطة أو 

التعميمات التي تخضع ليا المكتبة وىذا من طرف إدارة الجامعة بمعنى لم تتم 

 استشارة المكتبيين الذين ليم أولى وأحق في عممية االختيار.

ال تقدم دورات تدريبية لممكتبيين حول استخدام البرمجية الوثائقية المتاحة  المكتبة 3

 بالمكتبة، مع العمم بأن برمجية السنجاب ىي أول برمجية معتمدة في المكتبة.

بالرغم من عدم توفر الدورات التكوينية حول النظام فالمستفيدون ال يتمقون صعوبة  4

 الوصول إلى الوثائق بأقل وقت وجيد.في استخدام الفيرس األلي ، مما يسيل 

تطبيق برمجية الوثائقية لنظام السنجاب داخل المكتبة المركزية المحور الثاني: 

ITA  : 

في تطبيق البرمجية  ITAتسعى المكتبات الجامعية من بينيا المكتبة المركزية  -1

بيدف تسييل عممية البحث ألدق المعمومات المراد الوصول  SNGEBالوثائقية 

اكل ييا مع ضمان السرعة والفعالية واختصار الوقت وتقميص الجيد، وحل مشإل
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السمسمة الوثائقية ليذا تقدم عدة خدمات أساسية من أجل تحسين األداء الوظيفي 

 داخل المكتبة وزيادة الجودة الخدماتية، من خالل اتباعيا لمعايير موحدة.

دات وىي  وحدة ضمن وحبرمجية السنجاب تعتمد في تنظيم و تسيير وظائفيا  -2

تسيير الرصيد الوثائقي ، البحث، ، وال تطبق وحدة االقتناء، الجرد ، اإلعارة ، 

 واجية بحث األنترنت .

برمجية السنجاب عبارة عن نظام ألي متكامل، ألنو يقوم بتدعيم األنظمة المتعمقة  -3

مة بالفيرسة ، حيث أن خدمات ىذا النظام متعددة وميمة تتمثل أىميا في خد

 البحث الببميوغرافي، خدمة اإلعارة و المعالجة الوثائقية.

لجامعة عبد الحميد بن باديس مشاريع مستقبمية وىي  ITAتتطمع المكتبة المركزية  -4

 ENوالذي سيكون متاح عمى الخط  PMBالعمل بنظام الجديد متمثل في 

LIGNE نياتيا الذي يسيل عمى المستفيد التواصل مع المكتبة والتعرف عمى مقت

مكانية حجز الكتب في حالة عدم توفرىا   .من رصيد وثائقي وا 

 النتائج العامة لمدراسة  -4

ان البرمجيات الوثائقية بأنواعيا المختمفة كغيرىا من أدوات التكنولوجيا الحديثة 

حظيت باىتمام المختصين في مجال المكتبات والمعمومات لما ليا من دور في 

ت المكتبات ومراكز المعمومات وزيادة الميزة التنافسية ليا، االرتقاء بمستوى أداء خدما

فضال عن تحسين الخدمات المقدمة وزيادة فعاليتيا مع توفير الوقت والجيد لممكتبي 

 والمستفيد عمى حد سواء
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 عمى ضوء الفرضيات : العامة  النتائج -5

، من خالل أدوات دانية بعد تحميل وتفسير النتائج المتحصل عمييا في الدراسة المي

معرفة مدى تحقق كل يمكن عرض نتائج الفرضيتين وىذا من أجل جمع البيانات ، 

 ما تمميو نتائج المتعمقة بكل فرضية.بمنيما 

ىذه الفرضية التي مفادىا تطبيق البرمجيات الوثائقية يعتبر أحد :الفرضية األولى 

الدوافع الرئيسية لمرفع من مستوى الخدمات بالمكتبات الجامعية قد تحققت .وىذا ما 

في القدرة عمى التعامل مع البرمجية الوثائقية المطبقة من ( 4)تؤكده النتيجة العامة 

المطبقة وسيولة استخدام برمجية الوثائقية المكتبيين وكذلك بساطة الو قبل الموظفين 

 الفيرس األلي لمحصول عمى الوثائق .

 المكتبات من وراء تطبيق البرمجيةىذه الفرضية التي مفادىا تسعى الفرضية الثانية: 

الوثائقية السنجاب إلى مواجية الزيادة اليائمة لممعمومات ومصادرىا والتحكم في تدفقيا 

 دين قد تحققت نسبيا وىذا من خالل النتيجة العامة المتمثمة وتسييل اإلتاحة لممستفي

في السعي وراء زيادة في التأليو اإلجراءات والخدمات المكتبية ( 4) -( 1النتيجة )

، إضافة إلى وىذا من أجل تسييل الوصول المعمومات في أقل وقت وجيد ممكن 

يانات في اإلجراءات الب وقت اإلعارة وحل مشكل تكرارحل بعض المشاكل أبرزىا : 

الفنية مع إمكانية حجز الوثائق قصد إعارتيا في الفيرس األلي وىذا ما تفكر فيو 

 .PMBالمكتبة مستقبال كمشروع لنظام 
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  خالصة الفصل :        

إن استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية اصبح لزاما عمييا ، لمواكبة 

الحاصمة في مجال عمم المكتبات والمعمومات ، من أجل تمبية التطورات التكنولوجية 

ىذه األخيرة في القيام باإلجراءات الفنية  احتياجات المختمفة لممستفيدين ،حيث تساىم

بطريقة آلية بسرعة ودقة  ، في مقابل ذلك تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات 

حقيقو بشتى الطرق ، ومن المستفيدين وىو اليدف الذي تسعى المكتبات الجامعية لت

  أجل ضمان مكانيا .  
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 االقتراحات والتوصيات :
 تخصيص نفقات مالية الزمة لعمل البرمجيات الوثائقية وتشغيميا  بشكل فعال . -

البد عمى مسؤولي قطاع التعميم العالي االىتمام بالمكتبات الجامعية باعتبارىا وسيمة  -

أنيا تشكل حمقة أساسية ضمن سمسمة التكوين العالي والبحث بيداغوجية ىامة ، كما 

 العممي.

توحيد المعايير والمواصفات الخاصة بالبرمجيات الوثائقية ، فيما يخص اإلجراءات  -

 الفنية بالمؤسسات الوثائقية .

العمل غمى تقميل الصعوبات التي تحول دون االستغالل الجيد ليذه البرمجيات  -

 بمشاركة المكتبي في عممية اقتناء البرمجيات الوثائقية . الوثائقية منيا، وذلك

العمل عمى تفعيل جميع خدمات البرمجية الوثائقية خاصة فيما يخص خدمة الحجز  -

 عمى الفيرس اآللي ، وغيرىا من الخدمات األخرى التي لم تطبق .

منح فرص التعديل في البرمجية الوثائقية لما ىو متناسب مع احتياجات وخدمات  -

 اآللية التي تقدميا البرمجية .

يجب عمى ىذه المكتبات اإلتباع المستمر لممستجدات الحاصمة ، والعمل عمى  -

مواكبتيا بما يتناسب مع سياسة المكتبة وىذا بوضع استراتيجيات تتناسب مع تحديات 

 التي تواجييا والتأقمم معيا .
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ول نحو البرمجية الوثائقية العمل عمى تقميل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون التح -

PMB  واالستغالل الجيد ليا واالستفادة منيا وىذا من خالل توفير جو ميني

 استخداميا.وخدماتي وكذلك تنظيم برامج ودورات تكوينية وتدريبية لممكتبيين عمى 
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 خاتمة            
 

 

  خاتمة:

تعد المكتبات الجامعية من المؤسسات الوثائقية التي تعتمد عمى إدخال واستخدام البرمجيات 

الوثائقية في تسيير مقتنياتيا ، ألن عالمنا اليوم يشيد تزايدا وثورة كبيرة في المعمومات 

 التحكم في رصيدىا الوثائقي.وىذا من أجل والمعارف في مختمف المجاالت، 

تطبيق  من خالل معالجتنا لموضوع تطبيق البرمجيات الوثائقية بالمكتبات الجامعية و   

 .ITAسنجاب بالمكتبة المركزية لعممية نظام  

لمسنا من خالل ىذه الدراسة الرغبة لدى موظفي المكتبة تفعيل وتطبيق البرمجيات الوثائقية 

متوسط والبعيد ، والمساىمة في لما تقدمو لممكتبة من خدمات آلية ومستقبمية عمى المدى ال

، خاصة في ظل ديياتقديم خدمة أفضل وأحسن لمستفيلمستوى اداء المكتبة ، و  االرتقاء

وتعدد وتنوع مصادر المعمومات وصعوبة التحكم في ىذا الكم التطورات التكنولوجية الحديثة 

الخدمات  عرفتأخر اليائل من المعمومات بالطرق التقميدية، ىذا من جانب ومن جانب 

المكتبية نقمة نوعية ، حيث أصبحت تقدم خدمات إلى المستفيدين بأشكال متطورة وىذا نظرا 

مى معمومات في أسرع وقت وسعييم وطموحيم دائما لمحصول عتنوع االحتياجات ورغباتيم ل

، وبأقل التكاليف وىذا يتطمب نظام معموماتي وكفاءة ومرونة عالية وقابل وجيد ممكنين 

م التحول نحو والتطوير وفقا الحتياجات المكتبة في التوسع مستقبال ونتيجة ليذا ت لمتجديد

 .مستقبمي قيد اإلنجاز كمشروع   P M B البرمجية الوثائقية 



 خاتمة            
 

 

 SYNGEBSلنظام السنجاب  MONOPOSTEفالمكتبة كانت تعتمد عمى الطبقة القديمة 

  .EN LIGNEالمتاحة عمى الخط  معموماتالوالتي تفتقر لموصول إلى 

ومن ىنا يمكننا القول أن البرمجيات الوثائقية أصبحت من أولويات المكتبات الجامعية في 

 تسيير الخدمات المكتبية ومراكز المعمومات في الوقت الحاضر.
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 الملخصات         
 

 

 الملخص: 

تهدف الدراسة التي تندرج تحت عنوان البرمجيات الوثائقية وتطبيقها بالمكتبات الجامعية : 

تطبيق لنظام سنجاب في المكتبة المركزية بجامعة مستغانم التي تم اختيارها كنموذج لمدراسة 

 الميدانية 

هذه الدراسة الى المراحل الكبرى في تسيير البرمجيات الوثائقية من حيث انواعها وقد تطرقت 

وتطورها ، مرورا ببعض النماذج عن البرمجيات الوثائقية وطرق إدماجها داخل المكتبات  

الجامعية ، كما تناولت الدراسة الخدمات األلية التي تقدمها البرمجيات الوثائقية كذلك الى 

تخدامها ومعايير التطبيق ومتطمبات اعداد وكذلك اسباب تطبيق البرمجيات مزايا وأهداف اس

 الوثائقية ، باإلضافة الى الخصائص الواجب مراعاتها في عممية االقتناء .

وبعد إجراء اجراء الدراسة الميدانية وتحميل البيانات المتحصل عميها من خالل المالحظة 

 بحث ، البرمجية الوثائقية المطبقة في المكتباتوالمقابمة توصمنا الى اثبات الفرضيات ال

 اتاحة وتمبية احتياجات ورغبات المستفيدين بأشكالها المختمفة . الجامعية تعمب دورا كبيرا في

 الكممات المفتاحية : 

 البرمجة _ البرمجيات _ البرمجيات الوثائقية _ المكتبات الجامعية _السنجاب .

 

 



 الملخصات         
 

 

Abstract:  الملخص باللغة اإلنجليزية:                                                 

      This study which is under the title :Application of documentary software in 

University libraries, aims at SYNGEB  applying the central library system to a 

model at the University of Mostaganem.                 

   The study dealt with the major stages in the management of documentary 

software in terms of its types and development through some models of 

documentaries and methods of integration within the University libraries. IT 

also dealt with the mechanical Services provided by the documentary software 

as well as the advantages and objectives of using the application Criteria and 

preparation requirement, application of documentary software in addition to the 

characteristics to be considered in the acquisition process.  

    After Conducting the field study and analysing the data obtained through the 

observation and intervien, we reached to prove the hypotheses of the research. 

The documentary software applied in the University libraries plays a large role 

in providing the needs and the desires of the beneficiaries in different forms.  

                         Keywords : 

Programming_ Software_ Documentary Software  _  University 

Libraries _  SYNGEB .      
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