
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
   

 بسم هللا الرحمـــــــــن الرحيـــــــــم
 
 
 

 )وقـل ربي زدني علمـــــــــــــــــــــــا(
 

 صدق هللا العظــــيـــــــــــــــــــــــــــــم
 سورة طــــــــــــــــه. 111:  اآلية



 اإلىداء

 أىدي ثمرة جيدي وعممي المتواضع    

 لحظة سعادةلنا إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب وكمت أناممو ليقدم 

 إلى القمب الكبير والدي أطال هللا في عمره طيب .

 بالبياض أمي فاطمة أطال هللا في عمرىا . عإلى القمب الناص،  إلى من أرضعتني الحب   

 بمقاسم . ،مراد ،رشيد ،إلى القموب الطاىرة الرقيقة إخوتي : دمحم

 خديجة . ،نصيرة  ،إلى أخواتي الحنونات : خيرة

 إلى زوجة أخي فاطمة وأبناءىا قرة عيني كل من وليد وأدم ربي يحفظيم لينا .

لى كل عائمتيا فردا فردا .  إلى صديقتي ورفيقة دربي فاطمة الزىراء وا 

 ع الصدق والوفاء بختو .،  نبلىإلم تمدىا أمي إلى أختي التي 

 إلى رمز الطيبة والوفاء،  إلى القمب الطاىر والبريء، إلى الغالي جميل.

مميكو  ،دنيا ،إلى من قاسمتين سنين من الفرح والحزن إلى عائمتي الثانية صديقاتي : خديجة

 فتيحة، دليمة. ، سعيدة ، زرفو

 زهرة                   .    لي ولكم التوفي  أسأل هللا 8102ة عإلى كل زمالء دف



 اإلىداء

إلى الذي قال فييما الرحمن " وال تقل ليما أف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريما واخفض ليما 

 جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا " .

إلى نبع الحنان وقرة عين العين التي سيرت الميالي وقاسمت حياتي حموىا ومرىا، إلى التي 

 فتحت عينيا عمى فرحتيا، إلى سندي ورفيقتي،  إليك يا أمي الغالية " يمينو " .

إلى أعز ما يمفظ بو المسان وييتف بو الفؤاد، إلى من عممني الصبر، إليك أنت سيدي الرائع 

 فوق قمة الروعة ابي العزيز " ادمحم ".ويا من سيادتك ت

 إلى عمي الغالي عابد أطال هللا في عمره .

إلى التي فرقت بيننا الموت ولم تقوى عمى رؤية ىذا اليوم ، إلى زوجة عمي " بدرة "                    

 رحميا هللا وأدخميا فسيح جنانو .

 تو  ومميكة .إلى اوالد عمي : ميدي، دمحم، ىواري،  وزوجاتين  : بخ

 إلى الكتاكيت : رانيا، دمحم أمين،  فايز عبد اإللو .

 إلى كل افراد عائمة خيال صغيرا وكبيرا .

خديجة_  –بختو  –إلى من جمعتني بيم القدر ولم يعز عميا فراقين أحمى الصديقات : زىره 

 .طيمةاف              زرفة.  -سعيدة –دليمة  –كمثوم  –صديقة  –مميكة  – دنيا



 

 كلمة شكر وعرفان

 الحمد هلل صاحب النعمة والعطاء

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود بيا إلى أعوام 

 قضيناىا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا الكثير باذلين بذلك جيود كبيرة .

 متنان إلى الذين حمموا رسالة في الحياة ..وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات  الشكر واال

 إلى الذين ميدوا لنا طري  العمم والمعرفة ...

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل ...

وأخص بالشكر والتقدير إلى أستاذتنا المؤطرة وليد زوليخة التي نقول ليا بشراك قول رسول 

 ليصمون عمى معمم الناس الخير .  ،والطير في السماء  ،هللا " إن الحوت في البحر

كذلك نشكر من ساعدنا عمى إتمام ىذه المذكرة المتواضعة ومد يد العون والمساعدة وزودنا 

 بالمعمومات الالزمة إلتماميا .

 فمكم جميعا كل الشكر والتقدير .

 



 :بطاقة فهرسية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تمنوش زهره   ،خيال فاطيمة الزهرة  

نموذجا :  ا ديثة ودورها في تغيير وتطوير خدمات المكتبات الجامعية السينجابالنظم اآللية الح  

 دراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم االجتماعية مستغانم / المكتبة المركزية للمركز الجامعي أحمد 

إشراف د. زوليخة وليد . مستغانم :   ،زهره تمنوش  ،فاطيمة الزهرة  خيالغليزان / زبانة   

سم31،  031ص.   .8102 ،جامعة عبد الحميد بن باديس  

مالحق   ،جداول  

        8102   ،والتوثيق : جامعة مستغانم الحديثة مذكرة ماستر : نظم المعلومات التكنولوجية

د. وليد زوليخة. إشراف.   
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GPL General Publice Liecence 
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 مقدمةال

 

 
 أ

 مقدمة : ال
 

ية في البحوث العممية تعتبر المكتبات الجامعية من بين الدعامات األساس          

ي بصفة عامة والباحثين فيي بمثابة المصدر الرئيسي لتطور البحث العمم األكاديمية، 

كونيا إحدى المؤسسات الثقافية التي تستقطب نوع معين من شرائح المجتمع  بصفة خاصة، 

تفرض  يي ركن أساسي ترتكز عميو الجامعة، بحيثف ، وىم فئة النخبة من أساتذة وطمبة

تحقيق أىدافيا ووظائفيا من خالل تقديميا لمجموعة من الخدمات لمستنفدييا بتوفر 

ية وتوجياتيم وميوالتيم المختمفة ب مع مقرراتيم العممالمعمومات التي يحتاجونيا كونيا تتناس

لكن ىذا ال  وتعمل ألجمو، وىو األساس الذي قامت عميو واليدف النيائي الذي تسعى إليو 

ن المكتبة الجامعية تتوقف وتقتصر عمى تحقيق ىذه الخدمة فقط بل تتعدى ذلك يمنع أ

المستفيد لممعمومات من خالل  لتشمل المعالجة العممية لموثيقة من أجل تسييل وصول

 مجموعة من أدوات البحث المختمفة.

صعوبة استرجاع اليخفى عمينا أن تكنولوجيا المعمومات واالنفجار المعرفي الوثائقي و       

وقصور بعض التقنيات القديمة كل ىذه األسباب أثرت عمى دور الموجودة،  المصادر

لزاما عمييا أن تطور من فأص وصعبت من ميمتيا،  المكتبات الجامعية بح من الضروري وا 

لك ذفيي ب ز بالسرعة والدقة والسعة الكبيرة، أساليب وأدوات التخزين واالسترجاع التي  تمتا

ن والتقميل متساىم في تحسين وتطوير الخدمة من جية وتخفيف األعباء عمى المكتبة 

التي دخمت المكتبات  ومن أبرز الوسائل الحديثة األعمال الروتينية من جية أخرى، 



 مقدمةال

 

 
 ب

الجامعية الحاسبات اآللية التي لقت رواجا كبيرا وانتشارا واسعا لما تتميز بو من قدرة في 

ولعل أجيزة  ومعالجتيا وتجييزىا في زمن قياسي، تخزين كميات ىائمة من البيانات 

كل جديد الكومبيوتر كان ليا دور في تبني المكتبات الجامعية لمنظم اآللية الذي نتج عنو ش

يدي من التقملمبحث وىو الفيرس االلكتروني الذي غير من أسموب وشكل العمل المكتبي 

فالفيرس اإللكتروني ىو نتاج وتناسق وانسجام مابين القواعد  الورقي إلى الشكل اإللكتروني، 

بحيث تعتبر ىذه االخيرة عنصر ميم  ونظم المعمومات اآللية، الفيرسة  يةالمقننة لمعمم

 ة مختمف الخدمات المكتبية .ألتمت

لقد ساىمت النظم اآللية الحديثة بشكل كبير في تسيير أداء فعالية المكتبات وتقديم        

حتى  اء بمستوى تمك األنشطة المكتبية، أفضل الخدمات لممستفيدين والعمل عمى االرتق

لذلك وجب عمى المكتبات  النظم التقميدية، تصل إلى التميز التي لم تعيدىا من قبل في ظل 

ختيار وتبني نظم آلية قادرة عمى تمبية االحتياجات المعرفية والمعموماتية إالجامعية 

ولعل من أبرز  تنوع سماتيا ومواصفاتيا ووظائفيا، خاصة في ظل اختالف و لمستفيدييا 

تبات المتمثل ر المكيالنظم اآللية استخداما في المكتبات الجامعية الجزائرية نظام المقيس لتسي

 Ceristالصادر والمصمم من طرف مركز البحث في األعالم العممي والتقني  في السينجاب،

 .6991بالجزائر عام 

النظم اآللية الحديثة ودورىا في تطوير وتغيير  : ومن ىنا جاءت دراستنا تحت عنوان       

ة عبد الحميد بن باديس السينجاب نموذجا : دراسة ميدانية بجامعخدمات المكتبات الجامعية 



 مقدمةال

 

 
 ج

اإلنسانية  ومعيد اآلداب معيد العموم االجتماعية و م االجتماعية والمكتبة المركزية )كمية العمو 

وعميو يمكن طرح اإلشكال التالي : مامدى  مركز الجامعي أحمد زبانة بغميزان، ( لموالمغات

ة جامعالعموم االجتماعية مساىمة النظم اآللية الحديثة في تغيير وتطوير خدمات مكتبة كمية 

 –معيد العموم االجتماعية واإلنسانية المكتبة المركزية ) -عبد الحميد بن باديس بمستغانم 

 ( .معيد اآلداب والمغات

مراجع التي تنوعت مابين الكتب ولقد اعتمدنا في دراستنا ىذه مجموعة من ال       

األدلة والمقاالت  المواقع اإللكترونية،   الرسائل الجامعية، عاجم، الم يس،القوام الموسوعات،

 الدوريات .

الدور الذي تمعبو النظم ومن ىذا المنطمق جاءت دراستنا لتسميط الضوء أكثر عمى       

حيث قسمت الدراسة إلى أربعة  وتغيير خدمات المكتبية الجامعية،  اآللية الحديثة في تطوير

  فصول :

مختمف الجوانب المنيجية  خصص لتوضيحنيجي اإلطار المبدءا بالفصل األول وىو 

باإلضافة إلى  أىميتيا،  لمدراسة،  المتمثمة في اإلشكالية الدراسة،  فرضياتيا،  تساؤالتيا، 

 توضيح منيجيا واألدوات المعتمدة في جمع البيانات .

ي لمدراسة فيما فصول نظرية تدخل ضمن الجانب النظر  والثالث  أما الفصل الثاني      

األول تحت عنوان خدمات المكتبات الجامعية وتبني النظم  حيث قسمناه إلى فصمين، ب

 األنواع  لمفيوم،  األىداف،اآللية الحديثة والذي تناولنا فيو : المكتبات الجامعية من حيث ا



 مقدمةال

 

 
 د

م اآللية إضافة إلى النظطمباتيا،  أنواعيا، مت ة المكتبية من خالل مفيوميا أيضا، الخدم

في حين كان  حيث المفيوم،  دوافع االستخدام،  خطوات، األىداف والنماذج،  الحديثة من

: نظام السينجاب من  الفصل الثاني تحت عنوان نظام السينجاب لتسيير المكتبات تناولنا فيو

 وحداتو .    الولوج إلى النظام،  الوظائف، كيفية  حيث المفيوم،  المؤسسة المنشأة، الميام، 

يعكس  بذلك فيواالجراءات الميدانية لمدراسة أما بالنسبة لمفصل الرابع فتمثل في        

الجانب النظري لمدراسة من خالل معرفة مساىمة النظم اآللية الحديثة في تطوير وتغيير 

معيد العموم معة مستغانم والمكتبة المركزية )خدمات كل من كمية العموم االجتماعية بجا

ومن ثم الخروج  ( المركز الجامعي بغميزان، معيد اآلداب والمغات –ية االجتماعية واإلنسان

 بنتائج الدراسة ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات المصاغة .  
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 الدراسة اجراءات
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 تمهيد:

تحتاج مختمف الدراسات األكاديمية ميما كان نوعيا أو مجرى تخصصيا إلى إتباع     

وعميو فالمنيج ىو الطريقة ، واليدف الذي يسعى اليو الباحث محكمة لبموغ الغاية منيجية

ىذا ميمكن أن نبرزه من خالل اإلطار المنيجي الذي  ،حيثيات بحثوالذي يسمكو الباحث في 

 اعتمدنا عميو في ىذه المذكرة.
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 اإلشكالية والفرضيات : : المبحث األول
  :اإلشكالية :1-1

 تجاه المؤسسات الوثائقية نحو عصر ا  نظرا لمتطورات الحاصمة في ميدان التكنولوجيا و        

 ىذا العصر أصبحت المكتبات الجامعية اليوم ممزمة عمى مسايرة حيث   ،المعمومات

 وليذا الغرض أخذت ، وتوجيات جديدة تتناسب مع ىذه التطوراتخالل أساليب من ومواكبتو 

 أشكاال مختمفة تجاوزت الشكل التقميدي الورقي مما ساعدىا في تغيير وتطوير األخيرة ىذه 

 وبالتالي تقديم الجديد فييا والتحكم في التدفق اليائل لممعمومات  ، الخدمات المكتبية

 جعل المكتبات تغير من أسموب  ما ىذا   ،والوصول إلييا بأسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق 

ستراتيجية عمميا  مقتنياتيا  في حفظ وصيانة وبث بالتحول نحو النظام اإللكتروني الحديثوا 

   بين االنسجامالتي تضمن  ي العمل المكتبيف ة اآلليةيعرف باألنظم ما من خالل إدخال

  .ىذا كمو سعيا وراء تقديم أفضل وأجود الخدمات، والماديةالبشرية القوى 

مستمر وكل نظام يختمف عن آخر بالكفاءة والميزة  اليوم في تطور اآلليةفاألنظمة        

ختيار إفي مجال األنظمة عامة والمكتبات خاصة  يجب عمى أىل االختصاص الوظيفية لذا

 ليذه المكتبات وعمى ىذا األساس جاءت اإلشكالية كاألتي : األنسب واألفضلالنظام 

 تغيير الخدمات المكتبية الجامعية؟                        مدى مساىمة النظم اآللية الحديثة في تطوير و  ما

 الدراسة: تساؤالت :2_1-

 في تطوير وتغيير الخدمات المكتبية الجامعية؟ نجابيالسمدى إسيام نظام   ما: أ

 تسييالت جديدة لممكتبيين؟ نجابيالسىل يقدم نظام  :ب
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 ؟السنجابنظام  ستخدامإىي الصعوبات التى تواجو المستفيد أثناء  ما :ج

 الفرضيات::3_1

  سييل الوصول إلى مصادر المعمومات   بدرجات كبيرة في ت جابيالسنيساىم نظام 

  إضافات ىامة تسيل عمل المكتبي  جابينالستقدم الطبعة األخيرة لنظام.  

  من الخدمات المقدمة من طرف نظام  االستفادةيواجو المستفيد صعوبات في طريقة  

                         كخدمة البحث . جابينالس 

 أساسيات اختيار الموضوع: الثانيالمبحث 

 :اختياره:اهمية الموضوع وأسباب 2-1

 همية الموضوع:أ:2-1-1

 ختيارنا لموضوع األنظمة اآللية ودورىا في تطوير وتغيير الخدمة المكتبية لألىمية إلقد تم 

 يكتسييا الموضوع في مجال المكتبات والمعمومات نذكرىا كالتالي: البالغة التي 

  توفير لى إالمكتبات ومراكز المعمومات عمى التكنولوجيات الحديثة التي تصبو  عتمادإ 

 ويبرز جميا من خالل ظيور البرمجيات  واألنظمة الحديثة من  ، جديد كل ماىو    

        بأقل الذي يساىم بشكل فعال في الوصول إلى الرصيد الوثائقي   بأمثمتيا نظام السينجا   

 وأسرع وقت .جيد    

 المعمومات  اإلطالع عمى أىم النظم اآللية الحديثة التي تخدم المكتبات الجامعية ومراكز 

 سنجاب في مختمف الخدمات المكتبيةمعرفة التسييالت التي جاء بيا نظام ال . 
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 أساسيات الدراسة: 2-1-2

 إختيار  من أسباب مختمفة تدفع بالباحث إلىمن الواضح أن اختيار الموضوع ينطمق 

 والتفكير في البحث نوجزىا فيما يمي :

 :األسباب الموضوعية 

  والمعمومات .األىمية البالغة التي يكتسبيا الموضوع في تخصص عمم المكتبات 

 المكتباتخدمات طرأت عمى التي ، تطورات العصر الحديثةاختيار مواضيع تواكب ال 

   الجامعية.    

 :األسباب الذاتية 

 المكتبات الجامعية  لية الحديثة وكيفية العمل بيا فيالرغبة في التعرف عمى النظم اآل 

 الجزائرية.    

  الخدمةيخص ىتمام شخصي حول النظم وأىم التغييرات التي جاءت بيا فيما إ لدينا 

 . المكتبية   

 :أهداف الدراسة:2-3

 الرصيد تحقيقيا من أجل إثراءلكل بحث عممي أكاديمي أىداف يسعى الباحث إلى        

خالل ىذا من  ، الوصول إلييا النقاط التي حاولناولقد حددنا مجموعة من  ، والفكري  العممي

 : بحثنا نذكرىا كاألتي ىدافأ 

  سترجاع إإبراز الدور الفعال الذي تمعبو األنظمة اآللية الحديثة في تحقيق سرعة 
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 المعمومات .وتداول 

  الحاصمة . امعية في ظل التطوراتالجتحديد وضعية المكتبات 

  المقيس لتسيير معرفة الصعوبات التي تواجو الطمبة والمكتبيين في التعامل مع نظام 

 المكتبات .

  والعينة : المبحث الثالث:المنهج المتبع 

 عممية دقيقة وصحيحة لى أساليب ومناىج إبما أن البحوث العممية تحتاج  :المنهج: 3-1

 لحقائق سواء كانت جديدة أو قديمة ا ىذه البحوث أال وىي كشف نالمنتظرة ماية لتحقيق الغ

 : "الطريق الذي يسمكو الباحث لمتعرف عمى  ىوالعممي  أن نستنتج أن المنيج  وعميو يمكن

 عن الحقائق المرتبطة بيا لغرض التوصل  موضوع الدراسة والكشف ، المشكمة الظاىرة أو

 مجموعة من األدوات لتجميع ستخدام إالتي تثيرىا المشكمة أو الظاىرة من خالل  إلى إجابات

   1وتحميميا . البيانات   

 المنيج الوصفي : ولقد ارتأينا أن يكون المنيج األنسب واألصح لدراستنا ىذه ىو       

 حيث كانت غايتنا وصف حالة كل من مكتبة،  موضوعنا المدروس نظرا لطبيعة التحميمي

ممركز المكتبة المركزية لالحميد بن بآديس بمستغانم و العموم االجتماعية بجامعة عبد  كمية

ع إبراز الدور م ، الحديثة ة بغميزان في كيفية التعامل مع النظم اآللي زبانة  الجامعي أحمد

                                                           
 ص  2007  ،حاالت تطبيقية . االسكندرية : دار الجامعية –مناىج البحث العممي : اسس عممية  مصطفى.  ،رابو بك 1

43  
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 ثت في ماحدأىم التغييرات التي  أ و  ، األخيرة في تداول المعموماته  ىذ الفعال الذي تمعبو

           يخص الخدمات المكتبية .

لمتمثمة أساسا في أسئمة اسة الميدانية اوقمنا بدعمو بجانب تحميمي من خالل الدر          

سقاطيا عمى الجانب النظري إ  تيالبمة المقا  عتمدنا عمييا في جمع المعمومات وتحميميا وا 

 . رةمالحظة المباشال لىإباإلضافة  لمدراسة

مع محافظة المكتبة ، قصدية عينة خترناىاإنة التي كانت العي : الدراسةعينة  : 2- 3

 ممركزالمركزية ل بةبوالية مستغانم ومحافظ مكتاالجتماعية بمكتبة كمية العموم  الخاصة

 الجامعي بغميزان.

 أدوات البحث العلمي: : المبحث الرابع

 لى األىداف المسطرة إلى مجموعة من األساليب واألدوات لموصول إتحتاج البحوث العممية 

 يمكن ذكرىا حسب التسمسل التالي:  ، ةمن ىذه الدراسالمنتظرة  وبموغ النتائج

 المالحظة :  4-1

ة من الظواىر رغبة في كشف لى ظاىرة أو مجموعإ"ىي توجيو الحواس واالنتباه       

 1معارف جديدة عن تمك الظاىرة.لى إوخصائصيا بيدف الوصول  صفاتيا

 حيث اقتصرت عمى مراقبة الطمبة   ، كانت مالحظتنا مباشرة دون المشاركة في أي نشاط

 مع النظام المعمول بو في كل من جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  وكيف يتعاممون 

                                                           
1
. الجزائر : ديوان المطبوعات  1. ط. . مناىج البحث العممي وطرق البحث  اعداد البحوث العممية عمار، بخوش  

 120ص.   ،2007  ،الجامعية
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 .  بغميزان والمركز الجامعي أحمد زبانة

 وسائل الميمة في الحصول عمييا،تعتبر من أساليب جمع البيانات وال  لمقابلةا:  4-2

 1األفراد . بمثابة محادثة موجية يقوم بيا الباحث مع فرد أو جماعة منفيي  

 رتأينا أن تكون مقابمتنا مع محافظ كل من مكتبة كمية العموم االجتماعية بوالية مستغانم ا 

   . ميزانبوالية غ جامعي أحمد زبانةالمركز الومكتبة  

  دور أدوات البحث في البحث العلمي: 4-3

 كما ليا دور بارز وفعال في  ، ستكمال الدراسةإألدوات البحث العممي أىمية بالغة في 

من  قترابااللى ذلك إضافة إ ،ةوتنوعيا يضيف لمبحث لمسة موضوعي، البحث عممية تسييل

 و موضوع الدراسة والتعرف عمى الحقائق التي تترجم االشكال أ المعاش لممؤسسةالواقع 

 في البحث . المطروح

  الدراسات السابقة :  _5  

    البحث وزن وقيمة ء ية كبيره في البحث أال وىي اعطالدى ىذه االخيرة أىم       

تصب في نفس  خرى التيا عمى غرار الدراسات األدراستن معرفة مكانة لىإباإلضافة  

 . المعالج الموضوع 

 اوىي تعطينالمرجع الذي نعتمد عميو نحن الطمبة في انجاز المذكرات  فالدراسات ىي بمثابة

 اعتمدنا عمييا :وىذه أىم الدراسات التي  تخدم موضوعنا ذا كانتإية خصوصا نظرة أول

 وتقييم النظم اآللية  ختيارإدراسة ميدي الطيب عبد الرحمن تحت عنوان  : الدراسة األولى
                                                           

1
 127ص.   ،2003  ،عبد اليادي . البحث ومناىجو في المكتبات . القاىرة : الدار المصرية المبنانية ،دمحم فتحي  
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دراسة تقويمية لتجربة مكتبات جامعة النيمين كمية  السودان :الجامعية في المتكاممة لممكتبات 

 تناولت  ، 2005بقسم المكتبات والوثائق سنة  رسالة لنيل شيادة الدكتوراهعبارة عن  األدب،

 ختيارىا إبالسودان وكيفية  الجامعية عمى واقع تشغيل النظم اآللية بالمكتباتالدراسة التعرف 

 فكانت النتائج كاألتي:  ، وف عمى أىم اإليجابيات والسمبياتوالوقوتقييميا  

  ستخداميامن المكتبات الجامعية بالسودان نظم آلية بينما تخطط البقية إل 60تستخدم. 

 الجاىزة عمى وجو التحديد برمجيات   تتبنى ىذه المكتبات خيار حزم البرمجياتisis   

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

 1. المتكاممة

 النظم اآللية المتكاممة  ودرقاوي فتيحة تحت عنوان : ة دراسة وليد نوري : الدراسة الثانية 

 باديس مستغانم ميدانية بمكتبات كل من كمية عبد الحميد بن دراسة  الجامعيةبالمكتبات 

  2017بتممسان  ديبمقاابو بكر بوىران وكمية  والعموم االجتماعية العموم اإلنسانية  وكمية

  والتخطيط بالمكتبات الجامعية ستخدام النظم اآللية المتكاممة إتناولت الدراسة دوافع 

 ...الخ الوينزيس ، منيا : نظام األفق لى بعض النماذجإختيارىا كما تطرقت إل

 النتائج المتحصل عمييا كاألتي : حيث كانت

  جريتا فييا الدراسة تتبنى األنظمة اآللية المتكاممة في تسيير خدماتيا أالمكتبات التي 

 ن ىذه الخدمات تبقى بنسب أال إالمتزايدة  ييامستفيد حتياجاتيااتمبية  المكتبية بيدف

                                                           
1
عبد الرحمان . إختيار وتقييم النظم اآللية المتكاممة بالمكتبات الجامعية في السودان : دراسة تقويمية  ميدي طيب،   

 2005  ،لتجربة مكتبات جامعة النيمين كمية األدب . أطروحة دكتوراه : عمم المكتبات . السودان : جامعة النيمين
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 المطبق.النظام اآللي لى طبيعة إمتفاوتة وىذا راجع      

  مثل األ ستغاللاالتواجو المكتبات الجامعية عدة مشاكل وصعوبات التي تحول دون 

 راجع الى طبيعة النظام المستخدم باإلضافة الى عدم اىتمام  اآللي والسبلنظام 

 بالدورات التكوينية لممكتبين. المسؤولين

  تماما سيكون مغاير ننا تناولنا تقريبا نفس الموضوع فإن توجييا بطبيعة الحالأوبحكم  

 الذي تمعبو في تطوير معرفة ماىية النظم اآللية والدورحيث كان توجينا ، الدراسة تناولتو لما

 أتناءالجامعية  عمى المكتباتالمكتبية الجامعية وأىم التغييرات التي طرأت  وتغيير الخدمة

 1تبنييا لمنظام اآللي الحديث .

  ي بقرار بالل تحت عنوان الخدمات فبوشارب عبد الرحيم و  دراسة الباحثان : الدراسة الثالثة 

 التقميدية والنظم اآللية :دراسة ميدانية بمكتبة مدارس الجامعية بين النظم المكتبات 

 تخصص عمم المكتبات ومراكز سطيف مذكرة لنيل شيادة الماستر  الدكتوراه بجامعة

 . 2011المعمومات 

 لى المتقدمة وتبني المكتبات إباإلضافة  ، ىذه الدراسة كل من الخدمات التقميدية تناولت 

 2لمنظام اآللي الحديث الذي غزى عالم المكتبات فكانت النتائج كاألتي:الجامعية  

                                                           

 
1
متكاممة بالمكتبات الجامعية السينجاب نموذجا : دراسة ميدانية فتيحة . دور النظم اآللية ال  ،درقاوي   ،نورية وليد،   

 2017  ،تممسان . مذكرة ماستر: عمم المكتبات . مستغانم : جامعة عبد الحميد بن باديس –وىران  –بجامعة مستغانم 
2
الجامعية بين النظم التقميدية والنظم اآللية مكتبة مدارس  بالل . الخدمات المكتبالت  ،بقرار  ،عبد الرحيم  ،بوشارب  

 2011الدكتوراه بجامعة سطيف نموذجا . مذكرة ماستر : عمم المكتبات . قسنطينة : جامعة منتوري قسنطينة ، 
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     مر أدخال التكنولوجيا إالخدمات المقدمة باستعمال النظام اآللي غير كافية لكن

 منو . البدحتمي 

  فشل النظام التقميدي ومساىمة النظام اآللي الجديد في تفعيل خدمات مدارس الدكتوراه 

 دراسة غرمول مفيدة وعبادة راضية تخت عنوان دور نظام السنجاب الطبعة  : رابعةالدراسة ال

 بالمكتبة المركزية لى الرصيد الوثائقي دراسة ميدانية إفي تسييل الوصول  (3)ط االخيرة 

 م البواقي ،مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص تكنولوجيا جديدة أمييدي ، العربي بن لجامعة 

 تناولت الدراسة لمحة عن األنظمة اآللية المتكاممة والتركيز عمى نظام  ، وأنظمة معمومات

 خيرة من تسييالت والتغييرات التي جاءت بيا الطبعة األ السينجاب وكيفية العمل بو

 . والمستفيدين عمى حد سواءلممكتبيين  

 المكتبات لكن تناولنا ىذا النظام حيث كان لنا نفس النموذج الذي ىو نظام المقيس لتسيير  

 1ة.ولى وطبعة الشبكعاتو كطبعة األطبمن حيث 

 حدود الدراسة:_6

 طار واضح المعالم  كان عمينا تحديدإيدينا في أجل معالجة الموضوع الذي بين أمن        

  وىذا لموصول لألىداف التي حددناىا من دراستنا ىذه يمكن تمخيصيا  مجاالت الدراسة

 فيما يمي : 

 : وتشمل الحدود الجغرافية لدراستنا مكتبات كل من كمية عبد الحميد  الحدود الجغرافية 
                                                           

1
الوثائقي ( في تسييل الوصول إلى الرصيد 3راضية . دور نظام السينجاب الطبعة األخيرة ) ط  ،مفيدة ، عبايدة غرمول،   

: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مييدي أم البواقي . مذكرة ماستر : في عمم المكتبات . قسنطينة : 
 2011 ،جامعة منتوري قسنطينة
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نسب يوافق متطمباتنا أكميدان ، أحمد زبانة بغميزان  الجامعي والمركز بن باديس بمستغانم

 كي يكون ىو مكان دراستنا .وتطمعاتنا المادية 

 الحدود الزمنية :   

 من  جراء المقابمة بحيث كانت المقابمةإوىي المدة المستغرقة من الدراسة والتي شممت فترة   

 . 2018أبريل  28ى غاية إلمارس  14من تاريخ 

 :الحدود البشرية 

 ومحافظ محافظة مكتبة كمية العموم االجتماعية بمستغانم : تشمل الحدود البشرية لدراستنا   

 ممركز الجامعي  أحمد زبانة بغميزان.ل  المركزية مكتبة  

 :الحدود الموضوعية 

  ةبات الجامعية لمنظم اآللية الحديثيتمثل المجال الموضوعي لدراستنا في تبني المكت   

 .في تطوير وتغيير الخدمة المكتبيةاستخداميا ،اىدافيا ،ومساىمتيا   أسباب   

 ستخدمت الدراسة المصطمحات التالية : إ : صطلحات الدراسةم_7   

 تحتوي  ىي مكتبة لخدمة الجامعة ومجتمع من المثقفين والمتعممين المكتبة الجامعية 

 لغرض التعميم والتعمم  خرى أوالدوريات والقواميس ومواد  ةالعممي عمى العديد من الكتب     

 مكتبات الكميات الفرعية في الحرم تتفرع منيا  مكتبة مركزيةفيي بمثابة   ،والثقافة العامة    

 1. الجامعي    

                                                           

الرياض : مكتبة الفيد  –انجميزي . عربي   :معجم مصطمحات المكتبات والمعمومات  .الغفور دعب  ،عبد الفتاح ،قاري   1  
 250، ص .2000، 
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 ن جمع ومعالجة وتشغيل البيانات في تمك عىي األنظمة المسؤولة النظم اآللية :  

 1بكيانيا األصمي والبرمجية . اآللية األنظمة 

: ىي مجموعة من األعمال واألنشطة التي تقدميا المكتبة ممثمة في الخدمة المكتبية  

موظفييا ، لتوفير الظروف المناسبة لممستفيدين حتى يصل إلى المعمومات بأفضل 

 2الطرق وأيسرىا .

 حوأحجاميا يسمبات بمختمف أنواعيا ىو النظام المقيس لتسيير المكت نظام السنجاب: 

 3بيبميوغرافية . بيانات ومعطياتبإنشاء قواعد     

تركيز واضح واختيار لتركيز أدق ، تحدي لطرق موجودة ومفاىيم نقاط ثابتة : التطوير  

الخطوات  لمبدائل ، التيرب من تحريض القفز بعيدا عن الروتين التفكيري الموجود ،

 4.األولى لتحريض التغيرات الجذرية في النظام ككل 

 مما الشك فيو انو اليخمو اي بحث من عراقيل التي تصادف  صعوبات الدراسة : -8

 كانت ىناك بعض الصعوبات التي وفي دراستنا ىذه  الباحث اتناء قيامو بالدراسة     

 كاألتي :ن نذكرىا أاعترضت طريقنا يمكن     

                                                           
1
كتبة الجامعية . مجمة المكتبات والمعمومات  كمال. النشر اإللكتروني وحتمية الولوج في المعمومات بالم بطوش،   

 945ص.  ،  3.. ع1 .. مج2000

2
عربي . عمان : كنوز المعرفة  –: إنجميزي خالد عبدو . الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات  الصرايرة،   

 216، ص . 2010
3
. الجزائر : مركز البحث في الإلعالم العممي والتقني، Synjebدليل االستخدام . نظام المقيس لتسيير المكتبات =  

 4، ص . 2008
4
، 2010  ،لمتعميم والتفكير عيسى . القاموس العربي األول لمصطمحات عموم التفكير . القاىرة : مركز ديبونو  ،العوفي  

 80ص. 
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  موضوع البحث وتداخمو مع عدة إشكاليات اخرى.تشعب 

 .  عدم اعطائنا المعمومات الكافية حول أسئمة المقابمة 

  اآللية.تداخل موضوعنا مع اشكاليات اخرى كالبرمجيات الوثائقية واألنظمة 

  الخالصة :

وفي األخير يمكن القول أن اإلطار المنيجي ىو بمثابة الطريق أو القاعدة يبني          

من خالليا الباحث موضوع دراستو لبموغ الغاية واليدف الذي يصبو إلييما، وىذا من خالل 

مجموعة من العناصر التي قمنا بالتطرق إلييا سابقا، ىذا كمو سعيا وراء إنجاز مذكرة 

 أكاديمية بطريقة عممية .

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

: ثانيالفصل ال  
 
خدمات المكتبات الجامعية 

 وتبني النظم اآللية
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 تمهيد:

 تعد المكتبات الجامعية مؤسسة ثقافية كونها تهدف إلى جمع واسترجاع الرصيد الوثائقي     

وهذا من  ،مجتمع المستفيدين بأسرع وقت ممكنمهما كانت نوعيته وتسهيل وصوله إلى ال

مكتبة إلى الحيث تطرقنا في هذا الفصل ، خالل تقديم مجموعة من الخدمات المباشرة

  متطلباتها ،هوم الخدمة المكتبيةباإلضافة إلى مف ،أنواعها وأهدافها ،الجامعية مفهومها

النظم اآللية الحديثة في المكتبة الجامعية ، وهذا من  إلى كما تناولنا في هذا الفصل أنواعها،

أجل تحسين وتفعيل طرق وبرامج تسييرها واالستفادة من مقتنياتها وتقديم أحدث المعلومات 

تخدامها إضافة إلى دوافع اس ،احث التالية: مفهوم النظم اآلليةللمستنفدين دارسين المب

 .وأهم معايير اختيارها   ،خطوات تصميمها
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 _ المكتبات الجامعية:1

 مفهومها: 1_1

عرفت المكتبة الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات بتعاريف       

مجمميا تصب في واٍد واحد حيث عرفيا "سعيد  ، منياعمى حسب الزاوية التي يراىا مختمفة 

أحمد حسن" ذلك النوع من المكتبات الذي يخدم مجتمعا معينا وىو مجتمع األساتذة والطمبة 

حيث توفر ليم الكتب الدراسية وغيرىا من ، جامعة أو كمية أو معيد واإلدارات المختمفة في

 .أىداف وأغراض ىذه الجامعة أجل خدمة 

 عبارة عن مجموعة من الكتب والمخطوطات والوثائق ىي  وفي تعريف آخر :"       

 1والتسجيالت والدوريات وغيرىا من المواد منظمة تنظيمًا مناسبًا لخدمة طوائف معينة "

نظام أو  بات والمعمومات والحاسبات بأنياعرفت الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكت 

دعمو وتديره جامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمطمبة وت تنشئو، مكتبة من المكتبات

  2 كما تساند برامج التدريس واألبحاث والخدمات . وىيئة التدريس

من  ،ود وتنظم وتدارز وفي تعريف آخر: "أنيا مجموعة من المكتبات تنشأ داخل الجامعة ت

فممكتبة الجامعية ىي ذلك النوع من  ، طمبة وباحثين تمبية احتياجات روادىا من أساتذة،أجل 

                                                           
1
 56، ص . 3112. عمان : مؤسسة الوراق ،  سعيد . لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي  ،مبروك الخطاب  

2
عربي . الفاىرة :  –انجميزي :سيد . الموسوعة العربية لممصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات  حسب هللا ،  

 321ص .   ،3111   ،المكتبة األكاديمية
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باختالف حجم الجامعات  المكتبات التي تخدم مجتمع األساتذة والباحثين ، يختمف حجميا

 1.عدد الطمبة المسجمين فييا وعدد األقسام ، الكميات

من ويمول   ينشأ داخل الجامعات ويدار المكتبة الجامعية ىي عبارة عن "مرفق معمومات  

تاحة أوعية المعمومات وتنظيميا وتجييزىا قبميا المعمومات  خدماتلتقديم ، بغية جمع وا 

 2. ، لمجتمع المستفيدين من المجتمع الجامعي المختمفة

 أهداف المكتبة الجامعية: 2_1

أساسيًا تستمد المكتبات الجامعية وجودىا وأىدافيا من الجامعة ذاتيا، باعتبارىا نظامًا فرعيًا 

حدى وسائل حركتو واستمراريتو ، من النظام الكمي لمجامعة وأكثر األنظمة الفرعية  ،وا 

 . ببرامجيا األكاديمية والبحثية المجامعة ارتباط

ي الذي تمعبو البد لنا أوال من فيم عميق لمدور الرياد ، كي نحدد أىداف المكتبات الجامعيةول

أىداف األمة من أجل خدمة  ،يتين الثقافية والتعميميةس الناحالذي يم ، الجامعة في المجتمع

السياسية وغيرىا حيث تقوم الجامعة بالتعميم واكتساب الطمبة المعارف  ،االجتماعية ، القومية

عدادىم لمعمل وتنمية شخصياتيم تنمية شاممة متكاممة وا   ،لالزمة لزيادة تحصيميم األكاديميا

 : اف المكتبة الجامعية في النقاط التاليةويمكن حصر أىد ، المستقبمي وتكوينيم

                                                           
1
. الوثائقي في المكتبات الجامعية : مكتبة كمية العموم اإلنسانية والجتماعية  فتيحة .الرصيد ،رممي ، أم ىاني ، كجمي  

 15ص .   ،3111جامعة منتوري قسنطينة ،  ماستر : عمم المكتبات . قسنطينة :مذكرة 
الجودة الشاممة . القاىرة :   ، ضوء االتجاىات اإلدارة المعاصرة مبروك إبراىيم . إدارة المكتبات الجامعية : في، السعيد  2

 11. ص  ،3113  ،المجموعة العربية لمتدريب
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 وخدمة  تشجيع البحث العممي ودعمو، مساندة العممية التعميمية والتعممية في الجامعة

 المجتمع.

 وطمبة الدراسات العميا.  ،جاد قاعات دراسية ألعضاء التدريسإي 

 التي تشتير بيا  وأنشطة بعض الحقول المتميزة ،التركيز عمى بناء مجموعات حديثة

بحيث تعم الخدمات  ، توزيع المكتبات الفرعية بين الكميات توزيع متوازنا، الجماعة

 المكتبية جميع فروع الكميات واألقسام.

  توظيف المكتبين ذوي الكفاءات العالية والحاصمين عمى التخصصات في مختمف

 و المعمومات.زيادًة فيى تخصصيم في عمم المكتبات ، مجاالت المعرفة البشرية

 كي يستطيع المينيون  ، من فئة المساعدين شبو المكتبيين الرفع من عدد الموظفين

 1. التصنيف ،الفيرسة : في المكتبة التركيز عمى األعمال الفنية مثل

 وظائف المكتبة الجامعية: 1-2-1

مكتبة عمى  إذا اعتمدتال يمكن لمجامعة أن تؤدي رسالتيا كمركز التعميم والبحث         

ألستاذ فالنظام الجامعي يقوم عمى مثمث زوايا قاعدة  الطالب أو ا ،جامعية حديثة متجددة

 ويمكن تمخيص وظائف المكتبة الجامعية فيما يمي: ،زاوية القمة فييا المكتبة

                                                           
1
 01، ص . 3112  ،مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات . عمان : دار الصفاء .عمر أحمد  ، اليمشري   
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  خدمة البرامج الدراسية عن طريق بناء وتنمية المجموعات بما يضمن توفير مصادر

وذلك عن طريق االختيار  ،في التعميم والبحثالجامعة بمياميا  لقيام ،المعمومات الالزمة

 والتزويد والتسجيل وغيرىا من العمميات الالزمة لذلك.

 استخالص  ،تكشيف ،تصنيف ،مجموعات بما يتضمنو ذلك من فيرسةتنظيم تمك ال

صيانتيا  باإلضافة و  وغيرىا من العمميات التي تكفل ضبط المجموعات وتحميميا وحفظيا

 إلى القيام بعممية النشر بمختمف أنواعيا والقيام بالوظيفة وخدمة المجتمع .

 المكتبي و وما يتضمنو من اإلرشاد الميني  ،مات المكتبية واسترجاع المعموماتتقديم الخد

يشمل ذلك عممية اإلعارة مى اإلفادة من المجموعات الموجودة و عومعاونة رواد المكتبة 

 فضال عن خدمات استرجاع المعمومات المتخصصة .وخدمات المراجع  روالتصوي

  جراء البحوث والتحقيقات لتطوير العمل إعمى تدريب المستفيدين  1.ستعمال المكتبة وا 

 .المكتبي، والتعرف عمى االحتياجات العممية لكل أصناف المستعممين 

  والمشاركة   و،طن وخارجالتعاون والتنسيق وذلك لإلفادة من مصادر المعمومات داخل الو

 في اإلسيام في مختمف المشاريع الوطنية .

 يقوم بيا أمناء المكتبات الجامعية  ،ر حيث تعتبر ميمة عممية أكاديميةالبحث والتطوي

ورفع األداء الوظيفي واإلعالمي والتوثيقي  ،المعمومات لتطوير العمل المكتبي وأخصائيو

     .لمعموماتالحتياجاتيم من ا  ةتجيبمس ذلك دراسة المستفيدين من الخدماتويشمل 

                                                           
1
نطينة : جامعة منتوري قس . رسالة ماجستير : عمم المكتبات .. إدارة األىداف في المكتبات الجامعية نبيل  ،دربيخ  

 90ص.   ،3115  قسنطينة،
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 كما يمكن تقسيم الوظائف التي تقوم بيا المكتبة الجامعية إلى فئتين ىما:         

 الوظائف اإلدارية: -1

         والمشاركة في وضع الموائح والقوانين التي من  ، تخطيط لنمو المكتبة ورسم سياستياأ_  

 بالمكتبة ومتابعة تنفيذه. ، شئنيا تسيير العمل   

 ب_ االتصال بمسئولين بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة والمشاركة في توزيعيا .

  تدريبيم واإلشراف عمييم ومتابعة أعماليم وتقييميا.  ،ج_ اختيار العاممين في المكتبة

 الوظائف الفنية:  -2  

 .أ_ بناء وتنمية المجموعات وأوعية المعمومات مما يضمن توافر المقتنيات األساسية   

 الجامعة بمياميا في التعميم والبحث العممي.وقيام    

 التكنولوجيا المناسبة. دامخباستب_ تنظيم المجموعات والمصادر  

        ُسبل اإلفادة من المقتنيات وأوعية  وتسيير ،ات المعمومات لمدارسين والباحثينج_ تقديم خدم

 1المعمومات.   

                                                           
1
الجودة الشاممة . المرجع   ،في ضوء االتجاىات اإلدارة المعاصرة مبروك إبراىيم . إدارة المكتبات الجامعية : السعيد،   

 16-11سبق ذكره . 
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والشك أن ىذه الوظائف وما ينبثق عنيا من أنشطة بحاجة إلى أساليب ونظم إدارية       

 1تكفل جودتيا وتنظم حركتيا وىو ما يقصد بو إدارة المكتبات ومرافق المعمومات.

 أنواع المكتبات الجامعية: 3_1

 لقد قمنا بتنظيم أنواع المكتبات في المخطط التوضيحي التالي : 

 

    

 

 

 (توضيحي ألنواع المكتبات الجامعيةمخطط : 11الشكل )

ستطيعون استكمال تخدم خريجي المدارس الثانوية الذين ال يالمعاهد المتوسطة:  أ_ مكتبة

من وظائفيا: تزويد الطالب بالميارات الفنية والمينية في المجاالت  ،تعميميم الجامعي

 التنظيمية والتجارية.

بعمميات  حيث تقوم ،تنظيم الخدمات المكتبية لمجامعاتتعتبر أساسًا ب_ المكتبة المركزية: 

جراءات التعاون بين ىذه المكتبات  ،نسيق والتكامل بين المكتبات كمياالت وتوفر ليم أساليب وا 

 وقد تحتوي عمى المواد المكتبية التي ال يمكن توفيرىا لكل مكتبة  كمية عمى حدى.
                                                           

1
 16 .ص مبروك إبراىيم . المرجع السابق . السعيد،   

الجامعية المكتبة  
 

المكتبات مراكز    
 العممي البحث 

 العممي

المكتبة 
 المركزية

مكتبة المعاهد   
المتوسطة   

 مكتبة الكميات
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سين وتقوم داخل المكتبات الجامعية وتتوجو بمجموعاتيا وخدماتيا لمدار ج_ مكتبة الكميات: 

وتطور  ،مكتبة منيا متخصصة بتخصص الكمية وتكون كل ،ألساتذة والعاممين بالكميةوا

 وىي تشرف عمى مكتبات القسم التابعة لمكمية. ،مجموعتيا في ىذا االتجاه

لبحث ىي مكتبات تنشأ عمى مستوى الجامعة أو وحدات اد_ مكتبات مراكز البحث العممي: 

فتييئ ليم مصادر التي والعاممين عمى إعداد الدراسات  ، وتوجو لخدمة البحوث العممية

جراء تجاربيم.   1تساعدىم عمى بحوثيم وا 

 المكتبات الجامعية وتحديات العصر :  

 تواجو المكتبات في ىذا العصر مجموعة من التحديات أىميا :          

 بحيث ال  ميات ىائمة من المعمومات العممية،ثورة المعمومات التي تفرز كل يوم ك

 يمكن ألي مكتبة في العالم أن تدعي لنفسيا االكتفاء الذاتي.

 السمعية البصرية واإللكترونية . شكال ومصادر المعمومات التقميدية،تنوع أ 

 . تنوع احتياجات المستفيدين ومطالبيم وارتفاع تكاليف توفير مصادر المعمومات 

 تاحة الوصول إلييا عبر ا  تفاقيات الترخيص .ممكية مصادر المعمومات وا 

 . 2إنشاء المكتبات الرقمية واإللكترونية وحتى االفتراضية 

                                                           
1
 يستيرجرسالة ماد . تقييم الموارد البشرية وأثرىا عمى تسويق خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية . أحم  ،إبراىيمي  

 22، ص .  3115قسنطينة  : جامعة األمير عبد القادر ، : عمم المكتبات . 
2
حسب هللا . الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات . القاىرة   ،سيد  ،دمحم أحمد،  الشامي  

 3122ص.   ،3111  ،: المكتبة االكادمية
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 الخدمات المكتبية الجامعية: :2

يجب عمييا أن تقدم  ،معية األىداف التي وجدت من أجمياكي تحقق المكتبات الجا       

والتي ىدفيا األساسي توفير   ،مجموعة من الخدمات أو ما يطمق عمييا الخدمات المكتبية

 1مصادر المعمومات وتيسير وصول المستفدين إلييا بأسرع وقت وأقل جيد.

 تعريفها: 1_2

كي  ،يالت التي تقدميا المكتبة لمقارئ يعرفيا ربحي مصطفى عميان" بأنيا كافة التسي      

 2.يقوم بأفضل إستخدام ألكبر قدر ممكن من مقتنياتيا وبأقل التكاليف

من أجل استخدام المكتب والمواد  ،التي تقدميا المكتبة لممستفيدين ىي كافة التسييالت      

 3المكتبية األخرى و االنترنت أفضل استخدام فضاًل عن بث المعمومات.

المكتبة  إشعاعيمكن القول أن الخدمة المكتبية ىي المرآة الحقيقية التي تعكس مدى      

لحاجيات جميور مستفيدييا من خالل استخدام المصادر  ومدى نجاحيا في االستجابة

 المتوفرة لدييا. 

 

                                                           
1
. رسالة ماجستير : لكترونيةاإلودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة  سيام . المكتبات الجامعية   ،عميمور  

 31ص .   ،3113  ،منتوري  جامعة عمم المكنبات . قسنطينة :
2
ص .   ،3113  ،مان : دار الصفاءعخدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعمومات .  . غالب عوض  ،نوايسية  

36 
 39، ص. 3112 ، لمكتبية والمعموماتية لممستفيدين .عمان : دار المعتز. الخدمات اأحمد نافع  المدادحة،   3
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 لكي تحقق الخدمة المكتبية في المكتبات العامة والجامعية خاصًة ، عمى   متطمباتها: 2-2

 وتتمثل فيما يمي:الوجو األكمل ال بد من عدة متطمبات أو مقومات أساسية ترتكز عمييا 

 مصادر المعمومات:  1_2_2

  الركيزة األساسية ،التي تقتنييا المكتبات الجامعية تعتبر مصادر المعمومات         

ويتحدد نجاح ىذه األخيرة أو قصورىا بمدى قوة مصادر  ، لجوانب الخدمة المكتبية

وكمما كانت ىذه المصادر شاممة لفروع المعرفة  ،المتوفرة أو بالمكتبات أو ضعفيا المعمومات

من تمبية وتحقيق األىداف التي تسعى إلييا  البشرية كافًة كانت المكتبة في وضع يمكنيا 

 1واالستجابة الحتياجات المستفيدين من خدماتيا.

 وأبرز أشكاليا مايمي: 

ىي أساس الخدمة المكتبية وىي العمود الفقري  مصادر المعمومات المطبوعة::2-2-1-1

ليا وتشمل عمى المواد المكتبية التالية: الكتب بكافة أنواعيا_ الكتيبات والنشرات_ التقارير 

 العممية وتقارير البحوث_ الرسائل الجامعية_ الكشافات والمستخمصات وغيرىا.

مات غير التقميدية التي وىي أوعية المعمو غير المطبوعة:  مصادر المعمومات:2-2-1-2

     تقوم عمى تسجيل الصوت أو الصورة المتحركة أو ىما معًا وأشيرىا الشريط والقرص 

 

                                                           
1
 .المرجع سبق ذكره .سيام . المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية    ،عميمور  

 35ص . 



 الجامعية وتبني النظم اآللية الحديثة خدمات المكتبات                                  الفصل الثاني
 

 
44 

         واالسطوانة وتستخدم في أغراض البحث ومجاالت الترفيو وتنقسم ىذه المصادر غير    

 أنواع: 2إلى المطبوعة    

  :المصغرات الفيممية  و،الفيديمثل: أفالم ىي التي تعتمد عمى البصر المواد البصرية

 .)الميكروفيمم والميكروفيش( 

 :ىي المواد التي تعتمد عمى حاسة السمع ومن أمثمتيا االسطوانات  المواد السمعية

 األسالك الممغنطة ، األشرطة الصوتية  ،الصوتية

  :فس ىي التي تعتمد عمى حاسة السمع والبصر معًا وفي نالمواد السمعية البصرية

 . الوقت ومن أمثمتيا األفالم الناطقة ،أفالم الفيديو، شريحة الفيممية الناطقة

ىو متعارف عميو من مصادر  كل ما مصادر المعمومات االلكترونية: :2-2-2-3

المعمومات الورقية وغير الورقية ، مخزنة إلكترونيًا عمى وسائط ممغنطة أو ليزرية بأنواعيا 

متاحة لممستفيدين عن طريق االتصال  المعموماتبنوك البيانات و أو في ممفات قواعد 

 1المباشر لممكتبة أو مراكز المعمومات عن طريق منظومة األقراص المتراصة أو غيرىا.

يعتمد نجاح الخدمات المكتبة اعتمادًا أساسيًا عمى مستوى  الكادر البشري المؤهل: 2_2_2

ونوعية العاممين في المكتبات ومدى وعييم وفيميم لطبيعة العمل المكتبي ، فالقوى العاممة 

                                                           
1
لممركز الجامعي أحمد  . قياس جودة الخدمات بالمكتبات الجامعية : المكتبة المركزية فتيحة  ،عروس  ،إبتسام غالم،   

 29-25، ص . 3115  ،جامعة عبد الحميد بن باديس: زبانة نموذجا . مذكرة ماستر : عمم المكتبات . مساغانم 
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وتطورىا في تحقيق المكتبات   ،في المكتبات تشكل األساس في نجاح الخدمة المكتبية

 العاممين في المكتبة. ألىدافيا وال بد من اإلشارة إلى حجم وطبيعة

ومن ىنا نجد أن القوى العاممة توفر إسيامًا كبيرًا، في تقديم أفضل الخدمات إلى الجميور 

 المستفيدين.

تحتاج المكتبات ومراكز المعمومات خاصًة الكبيرة منيا إلى المتطمبات المالية:  3_2_2

ا تخصص جزء من كم ر،يمزم من كتب وأجيزة حاسوب وتصويميزانية خاصة  لشراء ما 

 1 ىذه الميزانية لمصيانة.

 التسهيالت الالزمة لمجتمع المستفيدين: 2-2-4

من  ،ييالت الالزمة حتى تتم االستفادةيجب عمى المكتبات أن تقدم كافة التس       

 لخدمات المكتبية عمى الوجو األكمل وىذا يتم بتوفير:ا

 لمقراءة والمطالعة. القاعات المناسبة المييئة، مناضد المطالعة 

 .األجيزة الخاصة بالمواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية 

 والتعميمات  الخاصة باستخدام أجيزة الحواسيب وخصوصا المكتبات التي  اإلرشادات

 تستخدميا.

 2، االضاءة، التيوية، التدفئة والتبريد.التصال المختمفة كالياتف، الفاكسوسائل ا  

                                                           
1
 32ص .  ، 3112 ،دار المعتز أحمد  نافع . الخدمات المكتبية والمعموماتية لممستفيدين . عمان :  ،المدادحة  

2
 20-22المرجع سبق ذكره . ص . فتيحة . قياس جودة الخدمات بالمكتبات الجامعية .  ،عروس  ،إبتسام  ،غالم  
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 أنواعها: 3_2

 الخدمات غير المباشرة: الخدمات الفنية أو 2-3-1

التي يقوم بيا العاممون دون أن  ،عمق باإلجراءات والعمميات الفنيةيقصد بيا كل ما يت       

 وتشمل الخدمات  ،ن النتائج النيائية ليذه الخدماتولكنو يستفيد م يراىم المستفيد مباشرةً 

الفنية كل من االقتناء أو التزويد بمصادر المعمومات باإلضافة إلى عمميات الفيرسة  

 والتكشيف. ،االستخالص  ،التصنيف

 )خدمات توفير مصادر المعمومات: )التزويد acquisition   

       واحدة من أىم خدمات  د،ر المعمومات لممكتبات أي التزويتعتبر عممية توفير مصاد       

بة بشكل عام والخدمات الفنية بشكل خاص فالمبرر األساسي لوجود المكتبات ىو توفير المكت

ثم تنظيميا  بغض النظر عن أشكاليم ،و المستفيدون من مصادر المعموماتما يحتاج

عوامل  2وا عدادىا لالستخدام ويتحكم في عممية التزويد المكتبات بمثل ىذه المصادر 

 أساسية:

 حيث حجمو وطبيعة حاجاتو. _ مجتمع المستفيدين من

 1_ مصادر المعمومات التي تتسم بالغزارة والتشتت المغوي والموضوعي.

 
                                                           

1
حسن أحمد . المكتبات والمعمومات والبحث العممي . عمان : دار الكتاب العممي،   ،المومني  ،ربحي مصطفى عميان،   

 20، ص . 3115
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قتناء االوعية التقميدية       كما يعرفو أحمد دمحم الشامي: "القسم المسؤول عن التزويد وا 

 واالتصال  ،واستعمال المواد التي لم تصل بعدالسجالت واستقبال الفواتير  ،والغير التقميدية

 1 .بالموردين

 :الفهرسة والتصنيف 

 catalogingالفهرسة: :1

      بيدف أن  ،مية الوصف الفني لمواد المعموماتىي عممية إنشاء الفيارس أو ىي عم      

وفي أقل وقت ممكن وتعرف الفيرسة  ،اد في متناول الجميع بأيسر الطرق تكون تمك المو 

مخطوطات ومواد  ،ومصادر المعمومات من كتب ودورياتبأنيا عممية اإلعداد الفني ألوعية 

بيدف أن تكون ىذه األوعية والمواد المكتبية   سمعية وبصرية  ومصغرات فيممية ...إلخ

السيطرة عمى  ، حيث يكمن ىدف الفيرسة فيوالمصادر في متناول المستفيدين من المكتبة

المعرفة اإلنسانية وتقديميا بشكل موصوف ومنظم لمدارسين والباحثين في مختمف المجاالت 

 2العممية، بحيث اليمكن ألي مكتبة أن تستغني عن عممية الفيرسة بشقييا .

 

 

                                                           
1
الرياض : دار المريخ  .عربي  –انجميزي  :عي لمصطمحات المكتبات والمعموماتدمحم أ حمد . المعجم الموسو   ،الشامي  
 20ص. ، 1009، 
2
 113، ص . 3113  ،ريا أحمد . خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية واإللكترونية . عمان : دار البداية  ،الدباس  
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 أنواع الفيرسة :  1-1

 descriptive catalogingالفيرسة الوصفية :  أ:

 ىي الفيرسة التي تيتم بالوصف الشكل المادي لؤلوعية ومصادر المعمومات 

   عنيا ) عن األوعية عن طريق مجموعة من البيانات التي تعطي لمقارئ صورة مصغرة  

 وتمييزىا عن بعضيا البعض .والمصادر ( وذلك لتسييل عممية التعرف عمييا  

 الفيرسة الموضوعية:ب: 

 الموضوعي و أالذي ييتم بتحديد المحتوى الفكري  ذلك النوع من الفيرسة،ىي        

 1س الموضوعات.و مصادر المعمومات وتمثيمو برؤ و 

 :  classificationالتصنيف: 2

 يجعل جميع الكتب التي تبحث أنمن شانو ، عمومات الموجودة بالمكتبة ترتيباىو ترتيب الم

التصنيف عمى  حمد اليمشري أيعرف عمر  ، األرففمكان واحد عمى ، موضوع يف

عمى ما بينيا من تشابو  األشياءترتيب  أيالمتشابية مع بعضيا البعض،  األشياءضع نو"و أ

الداللة عميو برمز من رموز خطة و اكتشاف موضوع الكتاب  : بأنو أيضااختبلف ويعرف 

 2التصنيف المتبعة في المكتبة.

 

 
                                           

 144السابق. ص.  ريا أحمد . خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية وااللكترونية .  المرجع الدباس،   1
مستغانم    ،زوليخة . تقييم خدمات المكتبات الجامعية في ظل التكنولوجيا الحديثة : دراسة ميدانية لمكتبة معسكر وليد،   2

 27ص.  ، 2007  م المكتبات . وىران جامعة وىران،. رسالة ماجيستيىر :عم
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 خطوات التصنيف: 2-1

 تأليفوالمؤلف من  إليوخطوة في تقرير موضوع الكتاب و اليدف الذي قصد  أول. 

  تحديد رقم التصنيف المبلئم، و ذلك باالعتماد عمى نظام  أوثاني خطوة تعيين

 التصنيف.

  لمكتاب وعمى ظير صفحة  فيرسيوثالث خطوة وضع رقم التصنيف عمى بطاقة

 1العنوان وعمى بطاقة استعارة الكتب ،وفقا لمنظام الذي تتبعو المكتبة. 

التي تقوم بيا المكتبات و مراكز ، األولى األساسيةيعتبر التصنيف من العمميات 

من اجل وصول الباحث لممصدر المطموب  ،مومات لتنظيم مجموعاتيا ومصادرىاالمع

 ن جيد ممك وبأقلبسرعة 

 التكشيف واالستخالص: -3  

ىو عممية توصيف وتعريف الوثيقة باستخدام مصطمحات تعبر عن : التكشيف 3-1

وال يقصد بالتكشيف الوصف المادي لموثيقة )الفيرسة  ،المحتوى الموضوعي ليا

قد يستخدم في الكشاف  ،الوصف الماديبعض عناصر  أنالوصفية( عمى الرغم من 

كانت وثيقة ما  إذاما  ،عمومات تساعد المستفيد عمى تحديدكانت ىذه الم إذاالموضوعي 

 2ال.  أمتجيب عمى طمبو 

                                           
 27ص.  تكنولوجيا الحديثة . المرجع السابق .تقييم خدمات المكتبات الجامعية في ظل ال زوليخة . وليد،   1 

مجبل الزم . مصادر المعمومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعموماتية .   ،المالكي  ،زاكي حسين  ،الوردي  2
 258ص .  ، 2002 ، عمان : الوراق
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 ،المتبعة لتنظيم اآللية أواليدوية  اإلجراءاتىو مجموعة من نظام التكشيف: 3-1-1

 االسترجاع و البث. أىدافالمعمومات لخدمة  ألوعيةالموضوعي  المحتوى 

 أوعناصر ىذا النظام وىي مجموعة من الرموز  أىم لغة التكشيف: 3-1-2

 1الموضوعي لموثائق.المصطمحات التي تستخدم لمتعبير عن ىذا المحتوى 

 التكشيف:  نواعأ3_1_3

  :عادة تشمل الكثير من الكتب عمى كشافات تحميمية ىجائية ، في نيايتيا تكشيف الكتب

 أرقامكل منيا  أمامالواردة في النص و  األماكنو  أىم المصطمحات ،االسماءتضم 

 الصفحات الموجودة فييا.

 :ادر المعمومات الدورية التي تزودمص أىمتعد من  تكشيف الدوريات والصحف 

مصدر من مصادر المعمومات التي  أيعن  أىميةالقارئ بالمعمومات الحديثة،و التي ال تقل 

التراكم المستمر لممعمومات في الصحف عمى  إنالباحثون فكما ىو معروف  إلييايرجع 

 امتداد فترات زمنية طويمة ،يجعل من الصعوبة 

 إعداد من الضروري  أصبحلذلك  ،يصل في الوقت المناسب لممعمومة أنعمى الباحث  

 2وقت و اقل جيد و تكمفة. أسرعومات في المعم إلىكشافات لموصول 

 

                                           
 258، ص.  1984مكتبة الغريب ،  قاسم . خدمات المعمومات ، مقوماتيا وأشكاليا . القاىرة :  ،حشمت  1
، ص.  2012أحمد  ريا . خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية واإللكترونية  . عمان : دار البمدية ،   ،الدباس  2
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 وعاتيا و كثرة نظرا لتزايد التشريعات وكثرة عددىا و تنوع موضات :تكشيف التشريع

المعمومات المطموبة لذا كان  إلىيصل  أنالباحث  بإمكانمن الصعوبة  تعديبلتيا،اصبح

 1ىذه المعمومات. إلىمن الضروري ،اعداد كشافات لموصول 

ىو احد العمميات التقنية المتقدمة التي تقوم بيا مراكز المعمومات وقد  االستخالص:-4

نتيجة لتزويد منشورات المجبلت الموضوعية و المتخصصة ،حيث يواجو  إليوظيرت الحاجة 

الباحثون مشكمة اختيار المواد ذات الصمة باىتماماتيم من ىذا الفيض اليائل من 

غير ذات فائدة  أنيابعد االطبلع عمى بعضيا  سيمأنفالمطبوعات و التي قد يجد الباحثون 

 2فيضيعون وقتيم وجيدىم سدى.ليم ،

  دم معمومات ممخصة، شاممة و مكثفةتق أعمالىي عبارة عن تعريف المستخمصات:  4-1

 كتاب الباحث بمحتويات معمومات معينة )تعريف  ،و مصاغة بطريقة معينة أىميةذات 

كما تقدم لو معمومات  ،إلييارسالة جامعية...( دون اضطراره لمرجوع  ،مرجع ،دورية

مستقمة تماما عنيا في جزء  أوفي مقدماتيا عادة ) بيبميوغرافية  كاممة عن الوثيقة نفسيا

  3(في شكل دوريت متخصصة في ىذا المجال أو، خاص

                                           
  218ص.  ريا أحمد . خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية واإللكترونية. المرجع السابق.  ،الدباس  1
دمحم عمي . التكشيف و االستخبلص و االنترنت و مراكز المعمومات  . عمان : دار الجدارة  لمكتاب    ،العناسوة  2

 .180، ص. 2009  ،العالمي
،  1999امين . مقدمة في عمم المكتبات و المعمومات . عمان : دار الفكر ،   ،النجداوي  ، ربحي مصطفى ، عميان 3

  . 213ص. 
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قمنا باستعراض تعريف االستخبلص  البد  أنبعد  الوثائق التي تستحق االستخالص: 4-2

بان ىذه الوثائق   jennifeالوثائق التي تستحق االستخبلص فقد ذكر جينفر إلى اإلشارةمن 

 تشمل مايمي

 .الوثائق ذات الصمة باىتمامات المستفيدين 

  جديدة في مجال االىتمام. إسياماتالوثائق التي تعتبر بمثابة 

  و شاىد مقنع.منيج جديد  إلىن التقارير التي تستند غيرىا م أوالتقارير النيائية 

 مثل الوثائق بالمغات  إلييامن الصعب الوصول  ،الوثائق التي تحتوي عمى معمومات

 التداول المحدود. ذاتالتقارير و المذكرات الداخمية وغيرىا من الوثائق  أو األجنبية

  األىميةالعروض ذات. 

  1.أىميةالمقاالت التي تحتوي عمى معمومات ذات 

الخدمات المكتبية التي  أو األعمالويقصد بيا كافة الخدمات المكتبية المباشرة:  2-3-2

 ومن ىذه الخدمات مايمي:ليا عبلقة ، وتمارس مباشرة مع المستفيد 

 العصب الحيوي لخدمات المكتبات والمعمومات بشكل عام  اإلعارةتشكل : اإلعارة3-2-1-

الخدمات العامة التي تقدميا و مراكز المعمومات واحد المؤشرات  أىمواحدة من  وتعتبر

 معيار جيد لقياس مدىوىي كذلك   ،اليامة عمى فعالية المكتبة وعبلقتيا بمجتمع المستفيدين

الستخداميا  إخراجيا أوستخداميا داخميا المكتبات و مراكز المعمومات من اجل افعالية 

                                           
 297ص .  ، 2014  ،. عمان : دار الصفاء2خدمات المعمومات  . ط.  .  عميانمصطفى  ربحي،   1
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الذي يقوم  اإلعارةوعادة يشرف عمى العممية موظف  ،خارج المكتبة لمدة معينة من الزمن

 1من قبل المستفيد نفسو. إرجاعيامن  لمتأكد إخراجيابتسجيل المادة قبل 

عدد معين من الوثائق  ستعارةإالخدمة المكتبية التي تمكن القارئ من  بأنيا أيضاوتعرف 

وذلك حسب حجم المكتبة وحجم  أكثر أولفترة زمنية معينة ويشرف عمى ىذه الخدمة موظف 

 2. المستفيدين من ىذه الخدمة

توجد عدة دوافع تدفع بالمستفيد من المكتبة الستعارة الكتب : أسبابياو  اإلعارة_دوافع 

 :أىميا

الحيز الذي توفره قد يكون غير مناسب لممطالعة و البحث، كما يفضل بعض  _ المكان:1

بعد المكتبة  أن، كما  األحيانالقراء المطالعة في البيت باعتباره انسب ليم في الكثير من 

 زمة ليم.إلى استعارة المواد البلتدفع القراء  إليياجغرافيا و صعوبة الوصول 

مع وقت  يتبلءمساعات دوام المكتبة ،قد ال  إنحيث  عدم توفر الوقت الكافي _ الوقت:2

 فراغ القارئ او المستفيد.

 كأوقاتلعدد كبير من المطالعين في المكتبة الكافي  األثاثقد ال يتوافر  :األثاث _3

 3االمتحانات في حال المكتبات المدرسية والجامعية.

                                           
.مذكرة ماستر : محجوبة . قسم اإلعارة في المكتبات الجامعية ودوره في خدمة المستفيد   ،كفيف  ،وسيمة   ،حطاب  1 

 42، ص .  2017  ،مستغانم . : جامعة عبد الحميد بن باديس عمم المكتبات.
 87، ص.  2005استخدام الحاسوب  في المكتبات ومراكز المعمومات  . عمان : دار الصفاء ،  حسان .  ،دةعباي  2
 164ص.   ،2008جمال . مدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات . عمان : دار حامد،   ،بادير  3
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استعارة الكتب وذلك لعدم  إلىىذه الدوافع ترفع القارئ  دوافع نفسية و تربوية: -4

 تعوده عمى القراءة بصوت مرتفع مثبل. أواستعداده النفسي لممطالعة داخل المكتبة 

و الدراسات التي تتطمب عدد كبيرا  باألبحاثفي مجال القيام  االعارة الضرورية: -5

 من الكتب ، لمدة زمنية طويمة.

منيا ، تدفع القراء  نبيةاألجالمطبوعات خاصة  أسعارارتفاع  _دوافع اقتصادية:

 1المكتبة وال يستطيع القارئ شراء ما يود قراءتو. إلىلمذىاب 

 األسئمةعمى كافة االستفسارات و  اإلجابةىي  الخدمة المرجعية: 2-3-2-2

، التي يتمقاىا قسم المراجع من المستفيدين و الباحثين ، وال تقتصر ىذه المرجعية 

الخدمة عمى ىذا فقط بل تتعداه لتشمل الميام ، الوظائف و الخطوات البلزمة ،التي 

المراجعين ، عموما ىذه الخدمة تعتمد عمى مختمف  أسئمةعن  اإلجابةتتطمبيا عممية 

عمى مجموعة من المراجع  أساسالكنيا تقوم  مصادر المعمومات التي توجد بالمكتبة ،

الببميوغرافيات   ،التي تتمثل في الموسوعات ،المعاجم ،القواميس ،المرجع الجغرافية

 2.اإلرشادية،المستخمصات والموجزات  األدلةالكشافات ،

 عنصرين رئيسين ىما: إلىتحتاج الخدمة المرجعية 

  وغيرىا. األدلة، ،الموسوعات المرجعية كالقواميس  األعمالمجموعة غنية من 

                                           
 164. صجمال . مدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات .المرجع السابق . ، بادير  1
مجبل الزم . المكتبات العامة : أىداف اإلدارة العممية ، الخدمات المكتبية والمعموماتية . عمان : الزراق ،   ،المالكي  2

 129، ص .  2002
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 متخصص ولديو الخبرة الكافية و الرغبة في العمل في  أومراجع مؤىل  أخصائي

 الثقافة الواسعة. إلى باإلضافة إرشادىممجال خدمة المستفيدين و 

 نوعين ىما:  إلىتنقسم الخدمة المرجعية : أنواعيا

الرواد و  إرشاد  ،المرجعية األسئمةعمى  اإلجابةوتشمل  الخدمة المرجعية المباشرة: -1

 . األعمالتوجيييم وتعميم و تدريب المستفيدين عمى استخدام المراجع و غيرىا من 

لممكتبة و ترتيبيا   ،تشمل اختيار المرجع المناسبة الخدمة المرجعية غير المباشرة: -2 

 و تقييميا.

 :كاألتيوىي  مستويات 3و لمخدمة المرجعية 

 إلى كاإلشارةمن المعمومات  األدنىالحد وفييا يقدم الخدمة المرجعية المتحفظة:  

 مكان المرجع المطموب.

وفييا يقدم المرجع المناسب وشرح عن الخدمة المرجعية المعتدلة:)المتوسطة( :  

 المعمومة المطموبة. إليجادكيفية استخدامو ، 

 اإلجابةتقديم المعمومات المطموبة و  إلىتصل  (:وى القص)الخدمة المرجعية التامة  

 1البلزمة و المناسبة لمسؤال المطروح.

 

                                           
 181. ص  ،1979  ،ت . جدة : دار المريخناىد حمدي . مناىج البحث في عموم المكتبا  ،أحمدى  1
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ىي فن جمع المعمومات عن كل وسائل المعرفة الخدمة الببميوغرافية:  2-3-2-3

و تسجيميا في قوائم و التعريف بيا ضمن مجال معين و بطريق  لآلخرينو تقديميا 

 1مقننة.

 الخدمة الببميوغرافية في النقاط التالية:  أىميةتكمن  :أىميتيا_ 

 التحقق من المعمومات  أو ،لبحث عن المعمومات حول مصدر معينتفيد في ا

 العنوان...الخ ،عمقة بمصدر معين مثل: اسم المؤلفالمت

 بالنسبة  أسعارقد تضمن  أنياكما  ،ساعد في اختيار وتنمية المجموعاتت

 الببميوغرافية التجارية.

 نشر في موضوع معين.  معرفة ما 

  من خبلل قوائم الكتب. ،المرجعية األسئمةعن  اإلجابةتفيد في 

  الفكري وحصره في موضوع معين. اإلنتاجتوثيق 

 و المفاضمة بين الموضوعات. التأليففي  ،التعريف باالتجاىات الحديثة 

  إلىفي تسييل الوصول  ،لببميوغرافيا الوطنية والعالميةكبر تساىم اأوعمى مستوى 

 2ميادين المعرفة و تبادلو بين الدول.جديد في كل ال

 

 
                                           

، ص  1999  ،أمين . مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات  . عمان : دار الفكر  ،النجداوي  ، ربحي مصطفى  عليان،  1
 .231 
 70ص .   ،2008 ،مؤيد يحيى . خدمات المعمومات المحوسبة وفق نظام الوينزيس . عمان : دار الدجمة  ،خضير  2
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استعراض الوثائق و  ،عمميات بأنياتعرف ىذه الخدمة الجارية:  اإلحاطة 1-3-2-4

عمومات و اختيار تمك التي تكون المصادر المختمفة المتوافرة حديثا في المكتبات و مراكز الم

مجموعة من المستفيدين و تسجيميا و  أو ،مستفيد معين أوباحتياجات باحث الصمة  وثيقة

 1في شكل دائم و مستمر . إعبلميم بتوفرىا 

   يمكن البحث  محسوبةىو قواعد معمومات خدمة البحث باالتصال المباشر:  2-3-2-5

 معمومات عن ىو نظام استرجاع ال أوعن طريق طرفي موصول بالحاسب الرئيسي  ،فيو

 المحطات الطرفية. و بطريق استخدام الحاسو  

  المباشر، استرجاع  اآلليتطمق عمى البحث باالتصال المباشر مثل البحث  أسماءىناك 

 التواصل عمى الخط المباشر.  ،عمى الخط المباشر 

  تىي عبارة عن مجموعة من الخطواو البحث باالتصال المباشر:  إعدادخطوات 

 :كاألتيالمراحل وىي 

 المعمومات . إلىالبحث الكافية لحاجة المستفيد  أىدافو  أغراضيبدأ البحث بعد تحديد -1

قواعد حقائق  ،لمبحث فيناك قواعد ببموغرافية ،قواعد معمومات مطموبة أواختيار قاعدة -2

 قواعد نصوص. ،أرقامو 

 _ظيور نتائج بحث و المخرجات بشكميا المقروء عمى الشاشة الطرفية .3

                                           
 44ص .   ،1999  ،عبد الحافظ . أساسيات عمم المكتبات والمعمومات . عمان : دار الفكر  ،سبلمة  1
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مع  عن طريق جياز الطبع الممحق ،وم بطبعياعينات النتائج من حيث الباحث يق _طبع4

 1الحاسب. أوالطرفية 

 :  اإلليةالحديثة  _ النظم3

مجموعة من العناصر ذات صفات  ىيالنظم و مفيوميا في المكتبات الجامعية:  1_1_3

جل تحقيق ىدف معين، و من ذلك فان النظام اآللي أمعينة، تتفاعل مع بعضيا البعض من 

بلقات التبادلية مجموعة من الع أو ،تشكل عناصر النظام األجزاءعبارة عن مجموعة من 

 2في كيان واحد متكامل  األخيرةوتجمع ىذه  ،بين ىذه العناصر

 أووظيفة   أتمتةبرامج معموماتية قادرة عمى  ىيالوثائقية:  اآللية األنظمةمفيوم  2_ 1_3

 3التوثيقية. ةكافة وظائف السمسمة الوثائقية و تعمل عمى تسيير معالجة معمومات في الوحد

حيث تكون منظمة و مخصصة  ،عن كافة البرامج لمعالجة الوثيقةىذا المصطمح يعبر  إن

وكل وظائف النظام تتصل بمختمف  ،ات التي تتعمق بالميدان الوثائقيلمعالجة المعموم

  4استرجاعيا. إمكانيةحتى معالجتيا و  ،من حجزىا ابتدءاعمميات السمسمة الوثائقية 

                                           
 87- 85، ص .  2013أحمد نافع  . الخدمات المكتبية والمعموماتية لممستفيدين . عمان : دار المعتزة ،   ،المدادحة  1
مجمة المكتبات والمعمومات  .آللية بمكتبات األقسام الجامعية عبد الرزاق . استخدام األنظمة ا ، غزال ،كمال ، بوكرزازة 2

 146ص. ، 1. ع.3. مج.2000
ص .   ،2009  ،مبروك إبراىيم . المكتبات الجامعية وتحديات مجتمع المعمومات . االسكندرية : دار الوفاء  ،السعيد  3

162 
، ص  2014  ،. الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية  2وىيبة . تكنولوجيا المعمومات في المكتبات . ط.  ، غرارمي  4
 .53 
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تتنوع دوافع استخدام  نظم وفكرة التحول من التقميدي إلى اآللي:لادوافع استخدام  -3-2

طبيعتيا و حسب  ،عية خاصة و مراكز المعمومات عامةفي المكتبات الجام اآللية األنظمة

 1يمي:  نجمميا في ما أنظروفيا التي يمكن 

مراكز و  التي تقوم بيا المكتبات ،قت و المال في الوظائف و الخدمات_ توفير الو 1

 المعمومات .

المكتبة الواحدة، و كذلك فيما بين  أقسام_ االشتراك في الموارد المتوافرة عمى مستوى 2

  المكتبات المختمفة.

 تكرار الجيود المبذولة، و رفع كفاءة العمل._ تجنب 3

عدد ممكن من  ألكبر أفضللممعمومات في تقديم خدمات معمومات  اآللية_ استخدام النظم 4

 المستفيدين.

 إتاحتياجل التحكم في تدفقيا و أمن  ،اليائمة في المعمومات و مصادرىا _مواجية الزيادة5

نكماش الموارد المالية إ ،عمومات و خصوصا معمركز الم أولممستفيدين من مجتمع المكتبة 

 المتاحة لشراء مصادر المعمومات .

  . األخرى المكتبات  أنظمةمشتركة لمعمل و التعاون مع  أرضية_توفير 6

 عمى الخط المباشر لممستفيدين. اآلليالفيرس  إتاحة_ 7

 لممكتبة. اآلليمتنوعة لمبحث من خبلل ، تسجيبل ت لمفيرس  إمكانات_ توفير 8

                                           
الدورة التدريبة حول النظم اآللية المتكاممة في المكتبات ومراكز التوثيق والمعمومات . الخرطوم :  سالم .  ،وزي مال  1

 11، ص .  2007المنظمة العربية لمتنمية ، 
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قدر  ر،لمصاد األصميةمن عمميات الفيرسة  اإلقبلل_رفع كفاءة الفيرسة من خبلل 9

 .اإلمكان

 مثل خدمات البث االنتقائي لممعمومات. ،الخدمات أجود_ الرغبة في تقديم 10

 : اآلليالنظام  إلىالتحول من النظام التقميدي  2-2_3

ن التغيير ال معنى إف إالو  األفضلو  األحسنعممية تغيير تكون دائما نحو أن من البدييي  

نظام حديث فانو البد  إلىمؤسسة وثائقية لتغيير نظاميا من التقميدي  أي إقداملو ، في حالة 

ىي مختمف التحسينات  ما و ،و السمبية في ىذا النظام الجديد من مراعاة الجوانب االيجابية

 األنظمةلمثل ىذه  األمثلبد من االختيار طار الوفي ىذا اإليجمبيا النظام  أنالتي يمكن 

نعكست إ ،في عصر مجتمع المعمومات و المعرفة أحدثتنتيجة لمتحوالت و التغيرات التي 

و خدمة  األكاديميفي التحصيل  أىميتياعمى دور المكتبة و زادت من  األخيرةىذه 

  1المناىج.

و التي تمثمت فيما  اآلليالشكل  إلىلعممية تحويل النظام من الشكل اليدوي  أشكال 3وىناك 

 يمي:

 : اآلليالشكل  إلى_ التحويل الكامل لعمميات اليدوية 1

 اآلليالشكل  إلى ،ة الروتينية التي تتم في المكتبةل لجميع عمميات اليدويو يعني ذلك التح

 المكتبة في حد ذاتيا .   إدارة إلىيعود اتخاذ ىذا القرار 

 الشكل اآللي: إلى_ التحويل المشروط لمعمميات اليدوية 2
                                           

 268 .ص ، 2001  ،رة : الدار الجامعيةأحمد، حسين عمي. دليمك في تحميل وتصميم النظم . القاى حسين،   1
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التي ال  ،مع بعض التغيرات البسيطة اآلليتفضل بعض المكتبات تحويل النظام في شكمو 

عمى الفيارس  ،وسيمة استفسار جديدة إضافةبعد تحويمو فان  اآلليفي شكمو  تأثيرىاتترك 

 1 المستفيد. أماملممكتبة سوق يعزز من موقفيا  األساسية

 : اآلليالشكل  إلى_ التحويل غير المشروط لمعمميات اليدوية 3

عند بناء النظام  ،عمميات إلىالمكتبة  أىدافتحويل  أساسيبنى عمى  األنظمةىذه  إعداد إن

 أىدافتحديد  إن ،اآلليالشكل  إلىتحويل العمميات القائمة بالفعل  أساسالجديد وليس عمى 

 األىدافلتحقيق ىذه  إعدادىاالمكتبة بشكل مبدئي جيد ثم تحديد العمميات التي يمكن 

المتكاممة التي بدورىا  األنظمةكل ىذا يساعد عمى ظيور جيل جديد من  ،بالشكل المطموب

  2من تحقيق احتياجات تمك المكتبة. تمكن

لتحسين و تطوير و تفعيل  ،تكنولوجيا المعمومات إدخالولقد عممت المكتبات الجامعية عمى 

الخدمات لممستفيدين وليذا  أجودطرق و برامج لتسييرىا و االستفادة من مقتنياتيا  وتقديم 

وىي في الغالب نظم جاىزة تراعي  ت،نظم آلية متكاممة لخدمة المكتباالغرض صممت 

ي تدفق المعمومات مستوى العاممين في مجال البرمجة وذلك من اجل ضمان التحكم ف

في المكتبات الجامعية ضرورة ممحة  األنظمةلشكل المطموب، ليذا فان وجود مثل ىذه با

         . ستفيدين بحيث تستطيع المكتباتتباين احتياجات الم أمامخاصة 

                                           
 75ص .   ،2005  ،م الحاسوب في المكتبات . عمان : دار الصفاءحسين . استخدا  ،عبايدة  1
 عامر إبراىيم . قواعد وشبكات المعمومات المحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات . عمان : دار الفكر   ،القندليجي  2

 65ص .  ، 2006
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ن حيث تقديم المعمومات بتبنييا ألنظمة مبنية عمى الحاسوب بتحقيق منافع كثيرة مو مراكز  

بتكاليف اقل و عميو فإن استخدام الحاسوب في العمميات المكتبية ، ميما   أفضلالخدمات 

مى المكتبة و ع األخيرلما سيعود بو ىذا  األىميةفي غاية  أمركانت نوعيتيا وىو 

السرعة و الدقة في التعامل مع الكم اليائل من المعمومات  أبرزىا ،مستخدمييا من فوائد

مجاالت  إبرازنفجار في المعمومات وعميو يمكن خصوصا مايشيده العالم مؤخرا من ا

 استخدام األنظمة اآللية الحديثة في الخدمات المكتبية وىي كاألتي: 

 يكون قادر عمى تنفيذ اإلجراءات التالية:  إنيجب  المحسوبالنظام  إنالتزويد اآللي:  -1

  :بمقتنيات المكتبة لمتأكد من عدم  ،يقوم النظام بمضاىاة كل طمب جديدفعالية الطمبات

 ه بين المجموعة المكتبية.وجود

  :الناشرين و الموردين . إلىمراسبلت  إرساليتضمن متابعة الطمبات 

  :تاريخ وصول اإلستبلم  ،تعكس وصول المادة مجموعة من الحقولاستالم الطمبات  

 وغيرىا من الحقول .رقم الفاتورة، السعر 

 أونفذ لدى المورد  أوبعض الطمبات، إذا كان غير موجود  إلغاءيتم الطمبات:  إلغاء 

  الناشر .

 الناشر في  إلىبحيث تقوم المكتبة ببعض األحيان بإعادة الكتب مرة الطمبات:  رجاعإ

   1.أصبلورود كتب غير مطموبة  أوحالة وصوليا تالفة، 

                                           
درية : دار المعرفة الجامعية  ن. االسك نيال فؤاد. االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات والمكتبات ، إسماعيل 1

 44ص .   ،2012
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 .الفاكس أوطريق البريد اإللكتروني      

  :ىي المخرجات التي يمكن الحصول عمييا فيما يتعمق، بكل فعالية التزويد اإلحصاءات

 أو إلغاءىاعمى سبيل المثال: عدد الطمبات التي تم استبلميا، عدد الطمبات التي تم 

 . إرجاعيا

 يحتوي عمى بيانات المادة المتوفرة  الشراء ، أمرو ذلك بطباعة الشراء:  أوامر إعداد

 1في المكتبة مع ذكر عدد النسخ المراد شراءىا.

  :في  ،فيا حول المادة المرغوب اقتناءىاالبيانات البيبميوغرا إدخالبعد البحث و التدقيق

يانات اإلدخال يقوم الحاسب بمطابقة ىذه الب أجيزةقاعدة النظام و ذلك بواسطة احد 

 في ممف الفيرسة و في ممفات المواد تحت الطمب . ،لمتوفرةعمى سجبلت المواد ا

 :3 إلىيتضمن فترات زمنية محددة من شير  ،تتطمب المتابعة برنامجا مستقبل المتابعة 

  .أشير

 ضبط الحسابات المالية.  

  : لحسابات  عمى شكل قوائم ا حيث يقوم الحاسب بتقديمطباعة التقارير اإلحصائية (

عن طريق التبادل و اإلىداء   قوائم المواد المكتبية ،قوائم الطمبات خبلل فترة معينة

 .مع وكيل ما(بيانات حول حجم المعامبلت 

 عنوان المورد ، تحتوي عمى بيانات كإسم الموردتسجيالت خاصة بالموردين:  إعداد

 ، عدد طمبات الشراء يالبريد
                                           

  45ع السابق . ص . جنيال فؤاد . االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات والمكتبات . المر  ، إسماعيل  1
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 يمي:  البطاقي مامن بدائل الممكنة لمفيرس _ الفيرسة: 2

تحديثو  إمكانيةيمتاز بسرعتو و دقتو و :   online catalogue_ الفيرس اآللي المباشر:

من خبلل محطات طرفية متباعدة و عدد كبير من  إليوالوصول  إمكانيةو  ،بشكل سريع

 المستفيدين في الوقت نفسو.

 computer out put of فيرس مفردات الحاسب عمى الميكروفيمم كوم: -

microfilm.com   : حيزا صغيرا إذا  يأخذوىو فيرس اقتصادي يمكن استبدالو بسيولة و

 1قورن بالفيرس البطاقي.

-ىذه الخدمة بطريقتين :  أداءاستخدام الحاسب اآللي فإنو يمكن من  _ اإلحاطة الجارية:3

يكون المستفيد الذي سبق  أنيمكن  ال ،المستفيدين بأسماءتقارير و مطبوعات  إصدار-

الفئة األولى من  يكونوا أن ،فئة محددة من ىؤالء أوفي ممف المستفيدين  أسمائيمتسجيل 

كتب و يتم توزيع ىذه التقارير  5 إلى 3من  االستعارةفي  األحقيةالذين ليم  المستفيدين

 . أسمائيمعمييم حسب 

ن تذكر أعمى د، قسم واح أومجموعة من المستفيدين في مكان  إلىالقائمة  إرساليتم  آن_ 

مع وضع عبلمة مبلحظة ، خاصة بتمرير تمك القائمة عمى  ،جميعا عمى القائمة أسماءىم

 مييا و بالتالي يمكن توفير الوقتمن اإلطبلع ع االنتياءالسادة زمبلء القسم مثبل في حال 

 التكاليف . و 

                                           
دار  أبو مغمي وائل . تطبيقات الحاسوب  في المكتبات ومراكز المعمومات . عمان :  ،عبد الحافظ  ،دمحم سبلمة  1

 66ص .   ،2002  ،الصفاء
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العديد من مراكز المعمومات و التوثيق المكتبات  بدأتلقد :  افي_ اإلعداد اآللي البيبميوغر 4

وغرافية لمبيانات البيبمي اآلليةو مؤسسات البحث العممي في الوطن العربي بإدخال المعالجة 

 ASmo 1982العربية الموحدة  الشفرةومع ظيور  ،الخاصة بمجموعات العربية

 في بناء قواعد معمومات بيبموغرافية  ،بعض المؤسسات و مراكز المعمومات بدأت

 لمجموعاتيا  

بدأت الكثير من الدول العربية بإعداد البيبميوغرافيا آليا   Minisisالعربية و بعد تعريف نظام 

من عدة حقول و خصص لكل حقل نوع   Minisis البيبميوغرافية في نظام التسجيميةتتألف 

 الخالعنوان ... ،ن من البيانات مثل : المؤلفمعي

ىذه  أن أي،  المقصود بو استخدام الحاسب اآللي في عممية التكشيفالتكشيف اآللي:  -5

مصطمحات  أومواصفات  أوعممية التكشيف ىي تعيين رموز  أنو بما  ،العممية تكون آلية

تدل عمى المعمومات التي تحتوييا الوثائق و كذلك متابعة اإلجراءات الشكمية و التكميمية في 

 التحرير المراجعة،  الطباعة. 

  1كشافات إنتاجبفعالية و كفاءة عالية في  ،حاسوب في عممية التكشيف الموضوعييقوم ال

اد تكشيفيا و المخزنة عمى وسائط الكتب و الدوريات و ذلك باعتماده عمى وجود المادة المر 

يحتاجو المكشف  و جميع ما ،الكشافاتحاسوبيا عمى تبويب و تحديث و تجميع و طباعة 

غير مباشر و الذي  االتصالعن طريق  المدخبلتعمى نوعية  باالرتكازعممو و ذلك  أثناء
                                           

فتيحة . أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبية الجامعية : دراسة  ، خديجة ، العباس يوسف السبع،   1
( بمستغانم . مذكرة ماستر : عمم المكتبات . مستغانم : جامعة عبد الحميد بن باديس  ITAميدانية لممكتبة المركزية )

 40 ، ص .2016
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شكل  إخراجفي شكل  ، و يتم تبويب الممفات حسب الرغبة التكشيف إجراءاتيتناسب مع 

 المخرجات سواء كانت مصغرات و مطبوعات ورقية. 

: ىي التي تم تجييزىا عن طريق  أنياتعرف المستخمصات اآللية عمى اآللي:  االستخالص

 extract لكترونية و عادة تسمى بالمستخرجاستخدام الحاسبات اإل

العبارات في وثيقة معينة تم  أواختيار لمكممات  بأنوآللي ا االستخبلص أنومنو نعرف 

، ووضع برنامج معين لمحصول عمى مستخمص يعبر عن في الحاسب اآللي اختيارىا

 المحتوى العام لموثيقة . 

المواد التي  إعارة يضبطو  ىو ذلك النظام الذي يراقب المحسوبنظام اإلعارة  إن: اإلعارة 

الذي يسيل عممية استرجاع ىذه و  (أفبلم ،دوريات ،حتوييا المجموعات المكتبية )كتبت

معمومات عن فانو يتم تخزين جميع ال ،المحسوبو في نظام خدمات اإلعارة المجموعات 

 لبلستعمالمعمومات عن المستعيرين في اسطوانات جاىزة و دوريات ب و المواد المعارة من كت

 بصفة مستمرة. 

 1ئيسية ىي: خدمات معمومات ر  3يوفر  المحسوبنظام اإلعارة  إنيمكن القول 

مومات مع ،رقم البطاقة الشخصية ،رقم ىاتفو، مومات عن المستعير : اسمو، عنوانمع 

 رقم التصنيف، تاريخ النشر.  ،العنوان ،عن المادة المعارة: المؤلف

 (ةتاريخ فترة المادة المعار )معمومات عن اإلعارة نفسيا  

                                           
فتيحة . أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبية الجامعية . المرجع  ، العباس  ،خديجة  السبع،يوسف  1

 49-47السابق . ص . 
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  1:ومعايير إختياره نظام متكامل إقامةخطوات  3_3

 الخطوات التالية:  إتباعإلقامة نظام متكامل في مكتبة جامعية وجب 

 _تحديد األىداف المرجوة من النظام تحديدا واضحا و دقيقا . 1

 المعمومات التي يحتاجيا كل مستوى.  أنواع_ تحديد 2

 _تحديد مصادر الحصول عمى المعمومات المطموبة. 3

 و تجميعيا.  تعديميا أسسو  تقسيميا أساليبعرض المعمومات و  أساليب_تحديد 4

ذوي كفاءات و ميارات عالية   أشخاصاتتطمب عممية تصميم نظم المعمومات و بنائيا       

قادرين عمى استيعاب مشكبلت النظم الموجودة و حميا بالطريقة المثمى لذلك نحتاج قبل 

و  أجزائوالقيام بتحميل النظام ككل و التعرف عمى  إلىالبدء في عممية تصميم النظام الجديد 

و وظائفو و تحديد مستخدميو و يسمى الشخص  أىدافوومعرفة  الوقوف عمى مشكبلتو، 

 2.  الذي يقوم بيذه العممية محمل النظم

 معايير اختيار النظم اآللية المتكاممة بالمكتبات الجامعية:   3-2_3

لنجاح  ،و الرئيسية األولىلنظام اآللي المناسب المرحمة ا اختياريعتبر نجاح عممية       

الوصول ألنسب النظم التي  إلىحيث يؤدي اإلختيار الناجح  ،عممية تحسيب المكتبات ككل

يتم  أنال ينبغي  إجراءوىو  ،لقائمة بعممية اإلختيار و ظروفياتتوافق مع متطمبات المكتبة ا

الشراء  أو ،المطموب تنفيذىا بالنظاميتم التعرف عمى الوظائف  أنتمقائيا دون  أوعشوائيا 
                                           

 28، ص. 2008فؤاد. نظم المعمومات االدارية . عمان : دار أسامة ،  ، الشرابي  1
المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية : دراسة ميدانية  سيام . ، عميمور  2

 92ص .  ، 2012  ،بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجل . رسالة ماجستير : عمم المكتبات .قسنطينة : جامعة منتوري 
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استخدام  إندراسات كثيرة  أثبتتحيث  ،تالنظم المتاحة في سوق البرمجيا ألحدالعشوائي 

باستبدال النظام الحالي ) المستخدم  اإلقرار إلىالنظام غالبا ما يرتبط بظيور مشكبلت تؤدي 

 1. ختيار النظام إعممية  إجراءند تفادي تمك المشكمة  ع أمكن( فإن 

 فيما يمي :  إظيارىاتوضع  مجموعة من العناصر التي سيتم  أنفإنو يجب   

 إدخالعن  ،اجات و متطمبات المكتبة المسؤولةالتي تتوقف عمى احتي_ محددات اإلختيار : 

 النظام . 

م اآللي ىناك مجوعة من المحددات العامة التي تؤثر في اختيار النظا _محددات العامة: 

بيئة عمل الصيانة،  ،الدعم الفني ،معدل تطوير اإلصدارات ،المورد ،من بينياّ : منشأ النظام

 سيولة  ،النظام

الدعم المغوي خاصة المغة  ،السعر ر،و التصدي االستيراد ،التكامل الوظيفي ،اإلستخدام

 دعم المعايير الدولية . العربية مع 

 :  أساسية أخرى معايير  إلىباإلضافة 

  :التكامل في العمل ، من حيث احتوائو لجميع مفردات  يحقق النظام أن يجبالتكامل

 المستفيد.  إلى إتاحتياغاية  إلىالمكتبة ،  إلىالعمل المكتبي ابتداءا من وصول المادة 

  :بحيث يمكن تبادل  األخرى مدى توافق النظام مع األنظمة  اخذ بعين اإلعتبارالتوافق ،

 تشارك المعمومات فيما بين المكتبات التي تستخدم ىذا النوع من األنظمة. من و 

                                           
، 2009النظم اآللية المتكاممة في المكتبات الجامعية. الرياض : مكتبة الممك فيد  رندا إبراىيم . معايير إختيار  ،إبراىيم  1

 199ص . 
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 يكون  حتى ال  ،تنفيذ وصيانة النظام أثناءيجب مراعاة التكمفة المطموبة :  اإلقتصادية

 عبأ عمى الميزانية. 

  : األخير مرنا، وال يحتاج معا ىذا قابمية النظام عمى التغيير حتى يكون التعامل المرونة

 معقدة في حالة التعديل لتمبية احتياجات متنوعة لممكتبة.  الى إجراءات

  :بشبكات معمومات فضبل  ،أخرى االرتباط مع مكتبات  إمكانيةالمقصود بيا التعاونية

 عن تقديم اشتراكية بين تمك المكتبات. 

المكتبة في اختيار   أخطأت إذا ألنواختيار صحيح لمنظام  األحسنمن مالئمة النظام : 

المتطورة التي تم اختيارىا و توفرىا ليذا النظام لن تصمح  األجيزةالمبلئمة فان  البرامج

 .ىذا الخطأ 

في المكتبة و   ،استخدام النظام بكل سيولة من قبل العاممين:  سيولة اإلستخدام

 1لحاجتيم المختمفة .استجابة 

 و ىي عبارة عن مجموعة من  سياسة اختيار النظام اآللي: أيضانبرز  أنكما يمكن    

 المراحل:    

 : األولى_ المرحمة 

 المرجوة من ىذا النظام .  األىدافتحديد   ،_ تحميل المتطمبات و الوظائف الحالية

 . األسعارتحديد  ومسح السوق و تجميع البيانات ّ  ،المعاييرالمواصفات و  إعداد_ 

                                           
فتيحة .دور النظم اآللية المتكاممة في المكتبات الجامعية : دراسة ميدانية بمكتبات مستغانم    ،درقاوي   ،نورية وليد،   1

 50ص.  ، 2017  ،امعة عبد الحميد بن باديستممسان .مذكرة ماستر : عمم المكتبات . مستغانم : ج وىران، 
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 _ المرحمة الثانية: 

مناقشات الموردين و التعاقد  واختيار النظام  ،تقييم االستجاباتثم  طمبية العروض إعداد_ 

 معيم.

 _المرحمة الثالثة: 

 توثيقو . أدلةتسميم النظام و و  األجيزةتركيب ، صفحات المواقع إعداد_ 

الموافقة النيائية عمى النظام و وأخيرا  قبول النظام اختياراجتياز ثم  _تركيب و تشغيل النظام

 1الدفع و مراحميا .  إجراءاتتقنين 

 ونماذج عن األنظمة اآللية : أىداف 3-4

 في المكتبات الجامعية نمخصيا في :  اآلليةمن وراء استخدام النظم  أىدافىناك عدة 

  عدد ممكن من الباحثين و المستفيدين.  ألكبرتقديم المعمومات 

 لمباحثين.  إتاحتياو   ،التصدي لبلنفجار المعموماتي و التحكم في توسعيا 

  . توفير الجيود المبذولة في العمميات اليدوية و التوفير في الميزانية 

 األخرى المكتبات  أنظمةالفرصة لمتعاون مع  إتاحة . 

 عمل في بيئة معموماتية الكترونية. و تدريب العاممين عمى ال تأىيل 

 عمى الخط المباشر. اآلليالفيرس  إتاحة 

  اآلليةتوحيد عممية الفيرسة باستخدام الفيرسة . 

                                           
  – 202ص .  . سبق ذكرهالمرجع  .في المكتبات الجامعية إبراىيم . معيير إختيار النظم اإللية المتكاممة  رندا  ،أبراىيم  1

203 
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 اآلليددة لمبحث في الفيرس مداخل متع إتاحة . 

 .1الحد من استخدام المعامبلت الورقية و استبداليا بااللكترونية  

           نماذج عن األنظمة اآللية في المكتبات الجامعية : 3-4-2

ات والنظم اآللية  مفتوحة المصدر تعيش المكتبات اليوم عصر البرمجي     

والمشاركة العممية في الخدمات والمعمومات ىذا كمو من أجل اإلرتقاء بمستوى تمك 

  :حة المصدربعض نماذج عن األنظمة اآللية مفتو  وفيما يمي، الخدمات نحو األفضل

 :  PMBنظام -1

 Froncois Lemarchendتم انشاء ىذه البرمجية من طرف المكتبي الفرنسي : نشأتو 1-1

 االسم الكامل لمبرمجية ىو  ،PMB serviceيتم حاليا تطويرىا وصيانتيا من قبل شركة 

Php My Biblio 

 Pour Ma Bibliothéque  2ويطمق عمييا أيضا تسمية   

نتيجة بعض المشاكل التي عرفتيا البرمجية التجارية التي  PMBجاءت فكرة إنشاء برمجية  

إلى  Froncois Lemarchendمن أجل صيانتيا مما دفع بالفرنسي   ةتتطمب تكاليف باىظ

تصميم برمجية  ثم إيجاد الحمول لممشاكل التي تصادفو وذلك بمساعدة فرقة متخصصة في 

                                           
)  "http:// hamza- school. 7olm.orgدمحم محمود.النظم اآللية بالمكتبة } عمى الخط{ . متاح عمى : " عواد،   1

 )2018/ 25/03تاريخ االطبلع: 
2 2Evaliation de quelque logiciel librres destines aux profisionnals de l’information } en ligne} 
. disponible sur : < http: // bibliodoc . francophone. Org / article- php 3 ?id qrticle= 133 > 
(consulte le: 5/ 4/ 2018)  
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مع ظيور طبعتو  2003اإلعبلم اآللي  تم اإلعتراف الرسمي بيذا المشروع في ديسمبر 

 1وقد ظيرت بعدىا عدة طبعات . 1.0األولى 

تدخل ضمن فئة  logiciel open sourceىي برمجية مفتوحة المصدر  مفيومو : 1-2

عات عمى اختبلف حيث تمكن من تسيير المجمو  ،SIGBاألنظمة المتطورة لتسيير المكتبات 

 2مواقع انترنت ...( كما أنيا تعتبر برمجية حرة تماما ومتطورة . أنواعيا ) مكتبات، دوريات،

 وخصائصو:  مميزاتو 1-3

ساط المكتبات يعتبر ىذا البرنامج من أكثر البرامج الحرة لحوسبة المكتبات رواجا بأو        

ومفتوح المصدر بالميزات يتميز ىذا البرنامج عبلوة عمى كونو مجاني  عمى الصعيد العالمي،

 التقنية التالية : 

 مطابق لممعايير الدولية في مجال عموم المكتبات .-

مطابق لمعيار مارك الموحد ويمكن من تصدير وتوريد التسجيبلت في شكل مارك الموحد -

 3من فيارس عالمية .-

 / عميل .يعني خادم   طار الشبكةإيشتغل النظام في -

                                           
فاطيمة . الفيارس اآللية المتاحة عبر شبكة االنترنت : دراسة مسحية تقويمية لفيارس مكتبات مؤسسات التعميم   ،شباب  1

، ص . 2008  ،. رسالة ماجيستير : عمم المكتبات . الجزائر : جامعة الجوائر (ifla)العالي عمى ضوء ارشادات ايفبل 
111 

2 PMB service. Les fonctionnalites {en ligne}. Disponible sur : < http: // www. Siqub. Net / 
index. Php ? / v/ = cmspage & pageid = 25id- logiciel=1&> (consulte le: 4/ 04/ 2018)   

  
 

.  ص،   2006  ،عبد اليادي . االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات . القاىرة : المكتبة األكاديمية  ،دمحم فتحي  3
25 



 خدمات المكتبات الجامعية وتبني النظم اآللية الحديثة                              : ثانيالفصل ال

 

 
73 

   windows.linux. Macosيشتغل عمى كل النظم مثل : -

رائج في أوساط المكتبات وارتفاع عدد المستخدمين يجعل عجمة تطوير النظام تتطور -

 1باستمرار نتيجة القتراحات عدد كبير من المستخدمين .

 . UNICODEومعيار  ,50Z39 يعتمد عمى برتوكول -

 PHP  ,MYSQL .2تم تطوير النظام باالعتماد عمى التقنيات التالية :  -

 : PMBوظائف نظام  1-4

 تقدم ىذه البرمجية مجموعة من الوظائف التي يمكن أن نوجزىا فيمايمي : 

ستراد  في صيغة   .z39 ,50من خبلل معيار  XMLو   UNIMARC_ تصدير وا 

 الدوريات .تسيير _ شبكات متخصصة في الفيرسة،  

 االقتراحات واالقتناء .إدارة متقدمة لمعضوية واإلعارة،  _ 

 RSS_ النشر االنتقائي لممعمومات والتمكين من العمل من خبلل شبكة 

 3 توفير االحصاءات حول الرصيد واالستخدامات .  _

 :  kohaنظام كوىا  -2

                                           
أبوبكر محمود. خدمات المعمومات في المكتبات البرلمانية وأثرىا عمى إتخاذ الفرار السياسي التشريعي . القاىرة  اليوش،   1

 218،   . 2011: دار السحاب ، 
دارة المكتبات الرقمية : أسس اإلختيار  2 والتقييم. الرياض:  فتوح حسن، عمر حسن . البرمجيات المفتوحة المصدرلبناء وا 

 218، ص . 2012  ،مكتبة الممك فيد الوطنية
3 > ?  /v/= cmspag & pageid=25& id fonctionnalite =98 .net/ index . php .sigbwww// < http: 

( consulte le: 22/ 03/ 2018)  
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  Browseىو نظام آلي إلدارة أعمال المكتبات يعتمد عمى متصفح االنترنت ) النشأة : 2-1

بواسطة شركة نيوزلندية تدعى " كاتيبو  1999( تم تطوير ىذا النظام ألول مرة في عام 

وقد صمم ىذا النظام   ،لئلتصاالت " عن طريق مجموعة من المبرمجين والمصممين

 والتي تقع في الجزيرة الشمالية لنيوزلندا( Horowhenua Library Trust) خصيصا لمكتبة 

 .2000وتم اعداده لمعمل أول مرة في يناير من العام 

عبارة عن مختصر أخذ حرفو األول والثاني من الحرف األول واألخير  kohaوكممة كوىا  

المكتبة التي أعد  سمإالثالث والرابع  من   وكذلك حرفو ،okatipمن اسم الشركة المصممة 

 ahorowhenu .1ليا النظام 

ىو نظام مكتبات متكامل يخضع التفاقية البرمجيات المفتوحة المصدر :  مفيومو 2-2

GPL ، . 2ولديو كل المميزات األساسية التي تحتاجيا المكتبات  

 :  مميزات النظام 2-3

 يكمف حصول عميو أي مقابل مالي .  _ برنامج مجاني ال

 لبلتصاالت  تضمن التطور البرنامج وحل مشكبلتو . _كاتبو__ نظام تتبناه المؤسسة 

( متاح عمى الشبكة الدولية لبلنترنت  مجاني يتيح epen sourceبرنامج مفتوح المصدر )_ 

زالة األخطاء بشكل فعال من قبل المبرمجين والمكتبيين  من جميع لمجميع امكانية تطويره وا 

ت  احة البرنامج لمجميع  لغرض االستخدام .أنحاء العالم وا 
                                           

 . http:// koha>مفتوح المصدر والمتكامل لممكتبات } عمى الخط{ . متاح عمى :  سامر إبراىيم . نظام كوىا  ،تباخ  1
org/ download>  (10 /03 /2018) 

 02ص .  ، 2008  ،ماجد حسون . دليل العممي إلستخدام نظام كوىا .)د. م.( : مكتبة المركز النيرين األثير،   2
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 يضمن القيام بجميع اعمال وأنشطة المكتبة الحديثة . ILS_ نظام متكامل 

 _ يدعم العمل  في بيئة الشبكة الدولية لممعمومات .

_ صمم خصيصا لمعمل في بيئة المكتبات وشارك في اعداده مجموعة من المختصين في 

 مجال المكتبات .

بإضافة خصائص متعددة  والمؤسسات ألفرادالقد قام العديد من تطور النظام :  2-4

لبرنامج كوىا ومن أىم تمك اإلضافات ما قام بو بول بولين من فرنسا والذي أضاف في عام 

خصائص تمكن نظام كوىا من دعم العديد من المغات : المغة الفرنسية والعربية   2001

 . 2002والتي أضافيا بول في عام  z 39.50ك إضافة إلى دىم تسجيمة مار 

في الواليات  Liblimeأما فيما يتعمق بدور المؤسسات لتطوير البرنامج فقامت الشركة تدعى 

حيث مكن ىذا التطوير  ،حيث قامت بإضافة خاصية دعم قواعد البيانات المتحدة االمريكية،

 1.  الببميوجرافيةلمبليين التسجيبلت  واستيعاببرنامج كوىا من امكانية 

 

 

 

 

                                           
6، 4ص .  . المرجع السابق . كوىاماجد حسون . دليل العممي إلستخدام النظام   ،أثير  1  
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:خالصة ال  

خالل ما تم التطرق إليو في حيثيات ىذا الفصل رأينا أن المكتبات الجامعية  من          

حيث  نوع من المكتبات التي تخدم نخبة من المجتمع من أساتذة وطمبة وباحثين،  ما ىي إال

وليذا الغرض سارعت مثل  وىذا بتقديم أحدث المعمومات ليم،  احتياجاتيمتسير عمى تمبية 

ىذه المكتبات إلى إدخال تكنولوجيا المعمومات لتحسين وتفعيل طرق اإلستفاذة من مقتنياتيا 

تطوير المكتبات الجامعية نظرا في  عن طريق تصميم نظم آلية متكاممة التي ساىمت بدورىا

تاز بو من حداثة دائمة في المعمومات إضافة إلى السرعة والدقة .   لما تم  

            



 
 
 

 :لثالفصل الثا
 

نظام السينجاب بالمكتبات 
 الجامعية
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 تمهيد:

يمثل الفيرس اإللكتروني تمك اآللية من آليات العمل المكتبي في صيغتو          

ومدػ  ،الجزائرية بالتكنولوجيات الحديثةالمكتبات  مدػ تأثريعبر عن الذؼ  اإللكترونية

فيما يتعمق بالخدمة المكتبية المقدمة لجميور   السيماالنشاطات مختمف  في عتمادىاا 

من مفاىيم  نظام السينجابلى كل مايخص إفي ىذا الفصل حيث تطرقنا  ،المستفيدين

صداراتو أ لى إوالميام الذؼ يقدميا وصوال  ن أالمختمفة دون ىم وحداتو ومرورا بطبعاتو وا 

  ننسى وظائفو .

 لتسيير المكتبات : نظام المقيس مفاهيم حول  -1

 ارتبطت بظيور العديد  ، الحديثة بالمكتبات مر بعدة مراحلن تطور استخدام التكنولوجيات إ

 نذكر ستخدام برمجيات إوقد عرفت المكتبات الجامعية الجزائرية  ، البرمجيات المتطورة من 

 منيا  :
 تعريف نظام السنجاب: 1-1

نواع أتسمح بتسيير مختمف  (Synjebباختصار)ىو عبارة عن برمجية متكاممة معروفة      

والفعال كما فالبرمجية تكمن من التسيير السريع ، (،رسائل،مقاالت....الختب،دورياتك( من

 وطنيةعامة  ) جامعيةنواعيا أختالف إ ىر السمسمة الوثائقية لممكتبات عممن تسيي يمكن
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نيا أ في قرص مضغوط  كما متاحة   فالنسخة الحالية متوفرة بمغتين العربية والفرنسية،

  ISBD, UINIMAR  1 رفي شكل مقنن يوافق معيامصممة 

يعد نظام السينجاب من البرمجيات  المتكاممة والمتطورة القادرة  ىناك تعريف آخر :     

بحيث يضمن تسيير الميام الرئيسية لممكتبة  ، نواع الوثائقأالتحكم في مختمف  عمى

 2 (من الخدماتاالعارة وغيرىا  –الدوريات متابعة  -الفيرسة  كالتزويد(

 فقد بادرت مختمف المكتبات ومراكز  ، ىتمام كبيرا بتكنولوجيات الحديثةإ ولت الجزائر أ       

 ومن ىذا المنطمق قرر مركز البحث  خيرة في العمل المكتبيدخال ىذه األإلى إ المعمومات

  ويحاول أن يطور برنامج   ر، ن يأخذ بزمام األمو أ CERISTوالتقني   عالم العمميإلفي ا

  ألتمتة المكتبات ومراكز التوثيق . 
 نجاب يسم السإليذا النظام الجديد تحت قام مركز بإصدار أول طبعة  1996 في سنة

  Système Normalise de Gestion de Bibliothèque 3النظام المقيس لتسيير المكتبات= )

 

 

 

 
                                                           

1
 :أطروحة دكتوراه  دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بقسنطينة . مشاريع المكتبات الرقمية الجزائرية : .خديجة   ،بوخالفة 

    210..ص 2014،:جامعة منتورؼ  قسنطينةعمم المكتبات .

2
. الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني  Synjebدليل االستخدام . النظام المقيس لتسيير المكتبات =  

 4، ص . 2008
ستعمال النظام المقنن السينجاب'} عمى الخط { . متاح عمىعبد الناصر . تطوير   ،قدرؼ   3  -guedri:  وا 

abdennasseur—yoo7 . com "(2018/ 04/ 18: )  تاريخ اإلطالع 
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 : cerist السينجاب المنشأة للنظامالمؤسسة   -2 -1

 إسم المؤسسة : مكتبة المركز البحث في اإلعالم العممي والتقني .

 الوصاية : وزارة التعميم العالي والبحث العممي .
 .1985تاريخ النشأة : 

 .1985 -03 -16الموافق ل  56 -85المرسوم التأسيسي : بمقتضى المرسوم رقم 

 . EPSTمؤسسة عمومية ذات طابع عممي وتقني  نوع المؤسسة :

 بن عكنون الجزائر . –شارع اإلخوة عيسى  3العنوان البريدؼ : 

 Cerist. Bib@ mqil. Cerist. Dzالعنوان اإللكتروني : 

   http// www. Cerist. Dzالموقع اإللكتروني: 

      1. 021-91-62-05-08الياتف: 

 زائر يوميا  70مستفيد و  675المستفيدين الذؼ قدر عددىم ب: لى عدد إباإلضافة        

 ما االشتراكات فيي أدج  900000.00الكتب قدرت ب:  القتناءوالميزانية المخصصة  

 كما يمكن توضيح العدد اإلجمالي لمرصيد الوثائقي الذؼ تعددت مصادره من  ، 31346 

 ما بالنسبة أ ، كتاب 4701فنجد بأن الرصيد الورقي بالمغة العربية : الورقية وغير الورقية 

  2 13134والفرنسية قدر بممذكرات  بالمغتين العربية ل

  5345في حين بمغ عدد الرصيد الوثائقي غير الورقي ب: االطروحات االلكترونية 

  عنوان . 75المحاضرات  عنوان، 48الدوريات اإللكترونية 
                                                           

 60ص .   ،2012  ،وىيبة . تكنولوجيا المعمومات والمكتبات . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، غرارمي  1
 16، 16. ص. نفسوالمرجع   2
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 إلدخال أو تبني نظام آلي بالمكتبة ميما كان نوعيا متطلبات نظام السينجاب :  1-3

 ىا لتسييل لى تجييزات وجب توفر إو باألحرػ ألى جممة من المتطمبات إاألخيرة تحتاج ىذه  

 ن نوجزىا فيما يمي أ دخال ىذا النظام يمكنإ

  .MO128 – windows 98/95/2000/ xpذاكرة  - جياز حاسوب بموازمو

   اكسبمورر.  متصفح انترنت،

 لكن مع التطور التكنولوجي   ،قل تكمفةأ تطمبات تشغيل نظام السينجاب تعتبر ىذه الم

 أنظمة  لىإاالنتقال أوال  بطريقة جيدة،  خرػ لتسيير النظامأالحاصل كانت ىناك متطمبات 

  .  10، وويندوز 8،  ويندوز 7ويندوز   ،ويندوز فيستاالحديثة :  التشغيل

  -Intel Core i7بمواصفات جيدة : المعالج  اجيزة حاسوب اخرػ  باإلضافة إلى

 LED.1باإلضافة الى شاشة العرض  ، GB 500مساحة التخزين  -DDR4الذاكرة 

 : ام السينجاب وكيفية الدخول اليه المهام التي يقدمها نظ _2

 تلتسيير المكتبات خاصة المكتبايعتبر نظام السينجاب من األنظمة اآللية المتكاممة        

 وىو بذلك يسعى لتغيير وتطوير الخدمات المكتبية لنيل رضى المستفيد بصفة  الجامعية 

 ن نوضح مساىمة ىذا النظام أوعميو يمكن  خاصة، المكتبي بصفة  عامة وتسييل العمل  

 التي يمكن أن نبرزىا فيما يمي : في التسيير الجيد لميام المكتبة   

  ،االيداع  التبادل، ىداءات، اإلادارة المقتنيات : الطمبيات، االشتراكات. 

                                                           

 1 Système Normalise de Gestion des Bibliothèques – SYNGEB : version Riseau . division 
de recherche et développement en Sciences de l Information : Cerist,  2008, Pg 5.   
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  ادارة قائمة الجرد ونشر قائمة الكتب غير موجودة. 

 فيرسة ذات مستويات .  ،فيرسة لكل انواع الوثائق : فيرسة بسيطة 

 السالسل  ط والمراجعة : الكممات المفتاحية، المؤلفين، الناشرين،ادارة قوائم الضب 

 1الفرعية والتصنيف .والسالسل      

  لى ميام اخرػ متعمقة بكيفية العمل بالنظام وطرق البحث فيو وىي كاألتيإباإلضافة      

 التسجيليتم  ى االعارة بين المكتبات التيادارة االعارة الداخمية / الخارجية باإلضافة ال 

     .طريق قارغ شفرة االعمدة او لوحة المفاتيح فييا عن 

  ك  م د ر رؤوس الموضوعات –المؤلف  –العنوان بحث متعدد المعايير : عن طريق 

 د . م در 

 ( واجية البحثOPACب ) ثالثةعرض لمبطاقات وفق  –بحث متقدم  –حث بسيط 

 .UNIMARK ،ردمك  ،عامىي :  ييرامع

 الفيارسبحيث يقوم بإنشاء ، (عربي –مزدوجة المغة )فرنسي  كما ليذا النظام واجية

  ىذا النظام محمي .أن  ؼأويمكن الولوج اليو عن طريق كممة المرور  المشتركة 

  

 

 

                                                           

 .، ص2008  ،دليل االستخدام. النظام المقيس لتسيير المكتبت . الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني  1 
4-5 
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 كيفية الدخول الى النظام :  2 -2

 (االعارة –الفيرسة  -التزويد )بتسيير الميام الرئيسية لممكتبة يقوم نظام السينجاب 

 1.امعية او وطنية وحتى مكتبة عامة سوءا كانت جنواع المكتبات أىذا باختالف و   

   :السينجاب وفيما يمي الواجية الرئيسية لنظام  

 
 (الواجية الرئيسية لنظام السينجاب : 02الشكل )

 
     و الولوج الى مختمف وحدات نظام السينجاب عن طريق نافذة تسجيلأحيث يتم الدخول   

 في الصورة التالية : الموضحةالدخول بمجرد النقر عمى ايقونة التنفيذ  

                                                           
1
 5ص   .المرجع السابق .   Synjebالنظام المقنن لتسيير المكتبات =  .دليل االستخدام   



ت الجامعية لتسيير المكتباالسينجاب نظام                                          ثالث:الالفصل   
 

 
84 

 
 (يمثل أيقونة التنفيذ:  03الشكل )

 
   دخال إوىذا بعد  ، عالهأ المبينة  نا الصفحة الخاصة بنظام السينجاببعدىا تظير ل   

  ARالمستعمل الخاصة بالنظام مع تحديد المغة الدخول بالنسبة لمعربية سم ا  المرور و كممة 

   FR.1والفرنسية 
 ووحداته : مزايا وعيوب نظام السينجاب3 -

ن لنظام السينحاب  ميزات جعمتو من بين األنظمة اآللية المعتمدة أمما الشك فيو         

يجابيات إلوفيما يمي جممة من ا ، كسيولة االستخدام وبساطتوالجزائرية   المكتباتلبية اغفي 

 دون غير من األنظمة اآللية :   نظام السينجاب التي يمتاز بيا 

 مزايا نظام السينجاب : 1 - 3

 ة نظرا لسيولة لغة البرمجة ووضوحسيل االستعمال مع كافة المستويات التعميمي    

 لى تدريب كبير إتالي فيو الحتاج والحقول وبال التعميمات     

  الرقم االستداللي –العنوان  –تعدد حقول البحث الوثائقي من خالل المؤلف 

                                                           

 
الجزائر : مركز البحث االعالم العممي والتقني    . SYNJEB–النظام المقنن لتسيير المكتبات  .دليل االستخدام  1

 .6ص   ،2008
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 وتناسقلى وجود ترابط إضافة إ ة،كما انو قابل لمتعديل والمراجع المفتاحية،  الكممات    

 . تعميماتو ينب     
  السرعة  لىإضافة إ ،واالزدواجية في االعمال المكتبيةالقضاء عمى الروتين اليومي  

 .يطار الشبكةإلى امكانية العمل في إضافة إ في المعالجة، والدقة      

 نشاء الفيارس عمى شبكة االنترنت .إمكانية إوكذا     

 السمبيات التي تعيقن لنظام السينجاب مجموعة من النقائص و أكما الحظنا     

 : كاألتي  وىي بي المكت العمل      

 :عيوب نظام السينجاب  3-2   

  لى عدم توفر النظام إضافة إ ،المخطوطاتأو طبيقو في مراكز األرشيف تاليصمح 

    التي تم حذفيا .حصائية حول تسجيالت المستفيدين بالبيانات اإل حتفاظاالمكانية إ عمى   

 عارات آليا في حالة امتالك كما يمنع اإلر، يستطيع  تحديد الوثائق التي تعا ال 

  : لىإوىذا راجع   ،طورات الحاليةلى عدم مسايرتو لمتإضافة إ ،أخرةلمواد مت  المستفيد   

 االنجميزية. نعدام واجية بالمغةإ 

 . اليمكن اختيار بطاقات معينة عند طبع الفيرس 

 1. ىذه ابرز وأىم السمبيات االكثر شيوعا  

 

 
                                                           

1
اإلجتماعية واالنسانية طمبة السنة الثانية ماستر عزيزؼ،  فارس. تقييم المستفيدين لمفيرس اإللكتروني بمكتبة كمية العموم   

 47، ص . 2016عمم المكتبات نموذجا . مذكرة ماستر: عمم المكتبات . تبسو: جامعة العربي التبسي ، 



ت الجامعية لتسيير المكتباالسينجاب نظام                                          ثالث:الالفصل   
 

 
86 

 وحدات  6يتكون نظام المقيس لتسيير المكتبات من نظام السينجاب :  وحدات 3-3

 :أساسية وىي        

 بطاقة جديدة  ، وىي البحثقسام أ 4تحتوؼ ىذه األخيرة عمى :  وحدة الفهرسة 

 1البيانات واإلدارة .  تحصيل     

 بمجرد تشغيل وحدة الفيرسة تستعرض لنا الصفحة الرئيسية مباشرة      

 
 (: يمثل واجية وحدة الفيرسة04الشكل )

 
ة البيانات المتعمقوايا تضم كافة يتضمن بطاقة جديدة لعدة ز  ث، بالبح الخاصالقسم   

:  عمى التقنين تدوب الخاص بالفيرسةعتمادا إ نشاء الحقول إتم  بحقول البطاقة البيبميوغرافية

 بالدوريات والمنشورات المتسمسمة،  تدوب ) د ( الخاص تدوب ) ك ( بالنسبة  لمكتب، 

 .بالنسبة لممواد غير الكتب   تدوب )  م غ ك (و 

 

                                                           
1
في تسييل الوصول إلى الرصيد  (3راضية . دور نظام السينجاب الطبعة األخيرة )ط.  ،عبايدة مفيدة ،   ،غرمول  

الوثائقي : دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجممعة العربي بن مييدؼ أم البواقي . مذكرة ماستر : عمم المكتبات . قسنطينة 
 53 .ص   ،2011 ،: جامعة منتورؼ قسنطينة
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  : وحدة التزويد 

 لمكتب  بل الطمبية أو الطمبيات )بالنسبةتتكون ىذه األخيرة من عدة أقسام : ق        

االستالمات و ( ( االشتراكات )بالنسبة لممنشورات المتسمسمةالسمعية البصرية والوثائق

االدارة  ، سجل الجردتسيير الميزانية ، اإليداع،  التبادل ،اإلىداءات ،الفاتوراتواالقتراحات 

 1متابعة المورد . ، العمالء ، بدوره الى فروع  : الموردون الذؼ يتفرع 

 النافذة : ىذه تظيرعند النقر عمى وحدة التزويد  

 
 (يمثل واجية وحدة التزويد : 05الشكل )                 

 : وحدة قوائم اإلسناد  

نما قائمة إسنادية         تسمح لنا بضبط ىذه الوحدة ليست عبارة عن ممف إسنادؼ وا 

 أقسام وىي :  5حيث تتكون ىذه األخيرة من ، وتوحيد المداخل

 جرد النقر عمى حيث بم ، سالسل الفرعية اضافة الى التصنيفال - الناشرين –المداخل    

    

                                                           
1
 2008البحث في اإلعالم العممي والتقني  ، الجزائر : مركز Synjeb. النظام المقنن لتسيير المكتبات = دليل االستخدام  
 7 - 6 .ص  ،
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 1.زاوية القوائم  

 :لنا النافذة التالية   تظير   

 
 (يمثل واجية وحدة القوائم : 06الشكل )                  

 : االعارة بين المكتبات  –اقسام : النسخ  5تتكون ىذه االخيرة من  وحدة االعارة 

 2وكل قسم يتكون من اقسام فرعية اخرػ . التقارير

 وفيما يمي استعراض لواجية االعارة :

                                                           

 
1
 : جامعة العربي التبسي  تبسو  .:عمم المكتباتمذكرة ماستر .فارس . تقييم المستفيدين لمفيرس االلكتروني  ، عزيزؼ   

 49 .ص   ،2016
2
 .49. ص .نفسو فارس . تقييم المستفيدين لمفيرس االلكتروني  . المرجع ، عزيزؼ   
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 (يمثل واجية وحدة اإلعارة : 07الشكل )                        

 تسمح ىذه الوحدة المستفيدين بإجراء عممية البحث في فيرس المكتبة :  وحدة البحث 

   بمجرد يقونة البحث التي تظيرأوتمكنيم من االطالع عمى كل مقتنيات المكتبة من خالل 

 .فييا و الولوج أالنقر  

 1وفيما يمي واجية البحث تكون كالتالي : 

 (يمثل واجية البحث : 08الشكل )
 

                                                           
1
الجزائر ) تمنراست ( : المكتبة المركزية   .synjeb   يوسى . دليل البحث في النظام اآللم ، الحاج  ،العقال ، امين  

  .5ص   ،2012
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 الوحدة طريقتين لمبحث ىما : لدػ ىذه

 : تتم باستخدام المعايير التالية :  البحث البسيط 

 . بواسطة كممة من العنوان : ادخال الكممات المفتاحية من العنوان المراد البحث فيو 

  مثل : غرارمي . البحث بواسطة المؤلف : مثال االسم األول من المؤلف 

 الكتاب المراد البحث عنو .المؤلف يمكن معرفة وىذا بالضغط عمى   

 البحث بكممة الدالة من الموضوع : مثال النظم . 

 .بحيث تتيح ىذه األخيرة أكثر من عنوان  

  : تتم ىذه العممية في ىذا النظام بإدخال كممة أو اكثر محل البحث البحث المتقدم 

 1.وقد تكون الكممة خاصة بالمؤلف أو العنوان أو الموضوع  ،  rechercheنضغط عمى   

 ىذا النظام ببحث دقيق ومحدد وذلك باستعمال معايير أكثر دقة مقارنة مع البحث  ويسمح  

 ردمك  –الكممات الدالة  –المؤلف  –خالل معايير البحث التالية : العنوان  منالبسيط    

 2نوع الوثيقة ولغة النشر . -سنة النشر - د  م د ر

 والصورة التالية توضح كيفية ذلك :

                                                           
1
 6. ص .السابق. المرجع   synjebموسى . دليل االستخدام النظام اآللي   ،الحاج ، العقال ، أمين  

 50. . المرجع سبق ذكره. ص المستفيدين لمفيرس اإللكتروني فارس . نقييم ، عزيزؼ   2
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  (يمثل كيفية البحث المتقدم : 09الشكل )

   : بعد ماتتم عممية البحث تظير النتيجة عمى قائمة مرتبة ترتيبا نتيجة البحث 

  1. ىجائيا      

 وفيما يمي توضيح لقائمة البحث كيف تكون :     

 
 (يمثل نتائج البحث :10الشكل)

 
                                                           

1
 51-50عزيزؼ،  فارس . تقييم المستفيدين لمفيرس اإللكتروني . المرجع سبق ذكره. ص.   
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 : يتم تسيير المستخدمين من طرف مجير النظام وىذا من خالل وحدة   وحدة اإلدارة 

 لى مختمف وحدات النظام : التزويد إنو يمنح لكل مستخدم حقوق الدخول أكما  دارة اإل

   .  واإلعارة ، الفيرسة 

 اإلحصاءات والمعايير. قسام : الوحدة ، الفيرس المشترك ،أ 4تتكون ىذه الوحدة من 

 1ح لنا الواجية الرئيسية لإلعارة :والصورة التالية توض 

 
 (يمثل وحدة اإلدارة . :11الشكل  )

 
  هم وظائفه :أو  طبعات نظام السينجاب -4

مما الشك فيو أن نظام السينجاب يمتاز بتعدد طبعاتو الشيء الوحيد الذؼ جعل         

 حيث صدرت أول طبعة كانت بالمغة ،امعية تتخذه كنظام لتسيير ميامياالجالمكتبات 

                                                           
1
. الجزائر : مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني   Synjebدليل االستخدام . النظام المقيس لتسيير المكتبات =   

 73.ص  ، 2008
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 تم  DOSمنذاك يشتغل تحت نظاأكان  ، Cerist من قبل  مركز البحث 1996الفرنسية عام 

 Windows .1خرػ جديدة تشتغل تحت نظام أتصميم طبعة 

 بالطبعة االولى يعمل  ى مختمف طبعاتو فيناك من المكتبات الجامعية عم حيث تحصمت 

  تمتاز التي ،لى الخصائص والمميزاتإىذا راجع  ، ن تعمل بالطبعة الثانية والثالثةومنيا م 

 صدارات لنظام السينجاب نوجزىا فيما يمي : بيا ىذه اإل

 (العربية والفرنسي)جية المغة ازدوا 

  ذلك .واجية بسيطة وغير معقدة سيمة االستعمال التحتاج الى تكوين او ماشابو 

   تتبنى المعايير الدوليةUnimark-   ISBD الخط اتاحة الفيارس اآللية المتاحة عمى  

 2اضافة الى توفر كل وحدة في نسختين . المباشر.

 صبح أن ألى إلى غاية االصدار الثامن إصدارات والطبعات ليذا النظام تم توالت اإل     

تكون    صدار جديد إمتكامل لتسيير المكتبات والمعمومات وزادت مميزاتو وفي كل  النظام 

والنجاح الميزات  لكن بالرغم من كل ىذه  ، كثر  دقة وتخدم جميور المستفيدينأىناك مزايا 

 . DOS, Windowsالتي كانت تشتغل تحت كل من نظام  لطبعاتاالنسبي الذؼ حققتو ىذه 

ال أنيا كانت ليا بعض النقائص والمعيقات مثل التطورات إتمتة العديد من  المكتبات أفي 

 . ىذا ماجعل مركز البحث في واالنفجار المعموماتي اليائل  األجيزة التكنولوجية وغالء 

                                                           
 sybrariansإنتصار .تحسين فعالية المكتبات الجامعية بإستخدام األنظمة اآللية لممعمومات . الجزائر :  ، دليوم  1

journal  ، }متاح عمى :  ، 37.ع   ،2015}عمى الخطwww . journal sybrarians . info ( "  : تاريخ اإلطالع
22/04/2018) 

2
، 2008. الفيارس اآللية عبر شبكة األنترنت. رسالة ماجستير : عمم المكتبات والمعمومات . الجزائر، شباب، فاطيمة  
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 في طبعة جديدة تواكب التطورات وذات امكانيات  ريفك Ceristوالتقني  عالم العممياإل

  متطورة وتسيل عمل المكتبي وترضى المستفيد في  حد ذاتو ، فقام بإصدار طبعة الشبكة 

 monopost .1موحدة لجميع وحدات النظام بيانات  قاعدة  التي تمتمك

 : مميزات طبعة الشبكة 

اد سنإلاالتزويد  –وىي الفيرسة اقسام رئيسية  7يتكون النظام في طبعتو الجديدة من        

مكانية إ إضافة ،وباكالجرد األ –النشر  –العارة ا تسيير  -  لى ذلك انجاز قواعد بيانات وا 

 ادخال تسجيالت  جديدة في القاعدة نفسيا .

 . إمكانية التعديل والحذف في القاعدة والصيانة وحفع تكشيف القاعدة 

 الربطة بيانات  اضافة الى امكانية إمكانية إنشاء فيارس تحميمية أو وصفية لكل قاعد 

       بين البطاقات الفيرسية بالنص الكامل لموثائق .   

  السالسل  –الناشرين  –المؤلفين  –تسيير الممفات المنضبطة : الكممات الدالة. 

 عارة بنوعييا والتبادل بين شكاليا وتسيير الميزانية ، والتسيير اإلأت بكل تسيير االقتناءا 

  . المكتبات

  والخارجية والتبادل بين المكتبات .تسيير االعارة الداخمية 

 (.فرنسية –ية ثنائية المغة )عربية واج 

 

 

                                                           
 . . تحسين فعالية المكتبات الجامعية باستخدام األنظمة األلية لممعمومات . المرجع سبق ذكرهانتصار  ،دليوم  1
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  الموحدة وفي قاعدة بيانات واحدة انشاء الفيارس. 

 . 1توفر البحث بنوعين البسيط والمتقدم 

     .ضافات ىامة سيمت عمل المكتبي إضافت أبرز مميزات طبعة الشبكة التي أىذه        

 صبح ىذا االخير يرػ كل مقتنيات المكتبة من مكان أفمقد  ، سواءوالمستفيد عمى حد 

 لى مقر المكتبة .إدون المجوء  و بيتو ويطمع عمى األحدث في المكتبةأتواجده  

 وظائف نظام السينجاب :  4-2

     شيدت المتكاممة التي  نجاب ىو أحد البرمجيات مما سبق الذكر أن نظام السي           

مختمف   تسييمو حيث ىو قادر عمى التحكم ممحوظا في مجال العمل المكتبي و تطورا 

 تحقيقيا التي يسعى ىذا األخير الى ما يمكن توضيحو من خالل الوظائف  ىذا ، الوثائق

 2وىي كاألتي :

 . التعريف بقواعد البيانات التي تحتوؼ عمى العناصر البيبميوغرافية المطموبة 

 شاء قاعدة بيانات فردية وثانوية إمكانية إن. 

 . إدخال تسجيالت جديدة في قاعدة البيانات المعطاة 

 . امكانية التعديل في القاعدة وكذا التحديث 

 . امكانية الصيانة في قاعدة البيانات وحفظيا وتكشفييا 

 .امكانية اجراء بحث انتقائي عن طريق العمميات البوليانية 

                                                           
1
 103المرجع سبق ذكره. ص. شباب، فاطيمة. الفيارس اآللية عبر شبكة األنترنت.   

2
ص .  ،2012  ،الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية . 2.ط .وىيبة . تكنولوجيا المعمومات في المكتبات  ، غرارمي  
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 .ية او وصفية لكل قاعدة بيانات امكانية انشاء فيارس تحميم. 

          1 ىذه ابرز وظائف نظام المقيس لتسيير المكتبات .
      

 الخالصة 
   النظام  مما سبق التطرق إليو في ىذا الفصل أن الفيرس االلكتروني المتمثل في           

  يمثل اليوم خدمة ميمة تقدميا المكتبات خاصة   نجابيالسالمقيس لتسيير المكتبات   

 المكتبات الجامعية  التي تعد مقصد المستفيدين .  

جاء نظام السينجاب إلزالة األعباء التي كان يعاني منيا المكتبي في ظل األنظمة         

كون كتسييل العمل وربح الوقت وخفض التكاليف وبيذا يىذا لما يوفره من خدمات  ،التقميدية

خصوصا  في اآلونة األخيرة التي   ل المكتبي والمستفيد عمى حد سواء، قد سيل من عم

شيدت إصدارات ىامة تمثمت في طبعة الشبكة  التي جاءت بتسييالت كانت دون غيرىا 

 من الطبعات كونيا سيل عمل المكتبي وجعمت المكتبة ترتقي بخدماتيا نحو األفضل . 

 
         
     
 
 
 
 

                                                           
 74وىيبة . تكنولوجيا المعمومات في المكتبات. المرجع السابق. ص .   غرارمي،  1
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 تمهيد:  

فيي اكمال وتدعيم لمجانب  ، من أىم اسس البحث العممي ر الدراسة الميدانيةتعتب      

المنيج  اختياربعد  ،اليياالنتائج التي سيتم التوصل  وذلك من خالل، لمدراسة ي النظر 

 فادتنا كثيرا في البحثأالتي  دوات جمع البياناتألى إضافة إ ، المدروسةلمظاىرة  المناسب

 لنتعرف عمى النظام اآللي، جراءات الدراسة الميدانيةإلى إ تطرق نالفصل س وفي ىذا

كمية العموم االجتماعية بوالية مستغانم والمركز الجامعي  أحمد   كل من مكتبة يالمستخدم ف

حدثيا ىذا النظام اآللي عمى مستوى الخدمات أالتي  ىم التغييراتأ و  ، غميزان ةزبانة بوالي

 ة .المقابمىذا انطالقا من أداتي المالحظة  ، المكتبية

 ) جامعة مستغانم(: كلية العلوم االجتماعية  المبحث األول
 كلية العلوم االجتماعية:نبذة تاريخية عن 1_1

       ادرجت كمية العموم االجتماعية في منظومة التكوين  1998في شير سبتمبر    

بع إداريا لمعيد المغات وكان ذلك من خالل قسم العموم االجتماعية التام مستغان بجامعة 

ربية البدنية والرياضية والتانشأت كمية العموم االجتماعية  1999وفي جويمية    االجنبية

  :ثالثة أقسام وىي  (3)  التي تضم

    2002في سبتمبر عمت التي تد ،ربية البدنية والرياضيةالت، عمم النفس ،عمم االجتماع   

 1االعالم واالتصال .عموم  بقسم   

 

                                                           
1  < www. Univ  mosta. Dz >   :( 2018/ 11/04) تاريخ اإلطالع يوم 
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 تعريف مكتبة كلية العلوم االجتماعية : 1-2  

      المؤرخ في  220-98انشأت مكتبة العموم االجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   

 .العممي  والبحث عاليتحت وصاية وزارة التعميم ال 1998 جويمية07

 انتقمت المكتبة الى مبنى  2017الى غاية  المكانموجودة في ذلك ومنذ تمك الفترة وىي  

 الدولية .المعايير جديد يوافق نوعا ما  
  . متر مربع في الطابق الثاني 400تتربع عمى مساحة تقدر ب  

 عة قا –قاعة خاصة باألساتذة  –يوجد بالمكتبة  خمس قاعات ىي: قاعة المطالعة  

 .قاعة الجرد مع المعالجة  –مخزن الكتب  –الداخمية المطالعة  

 خدمة االستقبال والمعمومات –تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات اىميا :خدمة التوجيو  
 حيث تحتوي   ،اإلعارة وخدمة االقتناء ومعالجة الوثائقخدمة  –خدمة البحث البيبميوغرافي 

 :ي موظف موزعين كاألت 14لمكتبة عمى ا
 (2. مكتبيين متخصصين ) 

 (3.ممحق بحث بالمكتبات الجامعية مستوى أول ) 

 (3. مساعد بالمكتبة ) 

 (6.عون اداري ) 

 ان الرصيد الوثائقي ىو صورة او واجية االمامية لممكتبة الجامعية  : المكتبة رصيد 1-3

 1حيث تحتوي المكتبة عمى مايمي:

 

                                                           
 3ص .   ،2016  ،. مستغانم : كمية العموم االجتماعية2016/ 2015كمية العموم االجتماعية . دليل الطالب لسنة   1
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 عدد الرصيد                 النوع                   
 عنوان 9317 الكتب بالمغة العربية
 عنوان 1754 الكتب بالمغة الفرنسية

 1279 بالعربية الموسوعات-المعاجم -القواميس 

 443 الموسوعات بالفرنسية–المعاجم –القواميس 

 1135 المجالت والكتب الميداة

 246 رسائل دكتوراه وماجستير

 : العدد اإلجمالي
 

 نسخة 47845

 

  -الديموغرافيا   –عمم االجتماع  –تخصص : عمم النفس  11تضم مكتبة الكمية عمى  -أ

   –عموم االعالم واالتصال -عموم اجتماعية  -عموم انسانية    -عمم المكتبات   -التاريخ 

 جذع مشترك. –فمسفة   -ارطوفونيا 

  استاذ  152تستقطب مكتبة كمية العموم االجتماعية مجموعة من الباحثين منيم 

 طالب  2915الذي بمغ عددىم  طمبة غير دائم . وال 30استاذ دائم و 125منيم  

 ماجستير . 2 ،طالب دكتورا 132  

 لكي تؤدي المكتبة خدماتيا عمى اكمل وجو تحتاج الى مجموعة من   : زاتالتجهي 1-4

 1.حيث تحتوي مكتبة كمية العموم االجتماعية عمى : حواسيب توفرىا  التجييزات الواجب
 

                                                           
1
 4. المرجع السابق . ص . 2016/ 2015كمية العموم االجتماعية . دليل الطالب لسنة  
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 والطاوالت.باإلضافة الكراسي  ،scannarجياز  –طابعات 

 حيث  ،ما في جذب المترددين عمى المكتبةالمبنى دورا مي يمعب  مبنى المكتبة : 1-5

د نوعا ما عن مقر اقسام لكن بعي  ،بمبنى ممفت لالنتباه االجتماعية العموم  تمتاز مكتبة كمية

 .الدراسة 

  معلومات حول المؤسسة : 1-6

   تعطى لممترددين سواء اساتذة أو  عموماتبعض الملدى مكتبة كمية العموم االجتماعية  

 االتصال والتواصل بالمكتبة وىي :بغية  طمبة 

  :الموقع االلكترونيwww.UNIVmosta.dz   

 :  مكتبة المركزية للمركز الجامعي أحمد زبانة : المبحث الثاني

 انة :بتعريف المركز الجامعي أحمد ز  2-1 

 وىو يتوفر عمى النظام البيداغوجي  2008تم الشروع في إنشاء ىذا المركز في جويمية  

 التخصصاتوىي تتوفر لطالبيا عددا من   ،اضافة الى النظام الكالسيكي (LMDالجديد )

  .تتوافق ومتطمباتيا 

 تعريف المكتبة المركزية للمركز الجامعي : 2-2

   الجامعيةتعد المكتبة الجامعية دعامة بيداغوجية وعممية ومعرفية  تعمل عمى خدمة األسرة 

 ة الالزمة التي يحتاجون الييا فيوذلك بتزويدىم باألوعي  ،وطمبة وباحثينمن أساتذة 

 .2007خذت الموقع الجديد في جويمية او  2005ابوابيا في يناير فتحت المكتبة   ،دراساتيم

 خمس مكتبات لممعاىد موزعة كاألتي :  تتوفر ىذه األخيرة عمى
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 مكتبة معيد العموم والتقنيات . 

 .مكتبة معيد العموم القانونية واإلدارية 

 . مكتبة معيد العموم االجتماعية واإلنسانية 

  . مكتبة معيد االدب والمغات 

 .مكتبة معيد العموم التجارية  واالقتصادية والتسيير 

 تتربع المكتبة المركزية لممركز الجامعي بغميزان عمى مساحة قدرىا  :  حةالمسا 2-2-1

  –قاعة  التخزين الرصيد الوثائقي –اإلعارة -لمبحث   تضم فضاء   متر مربع 1306.1 

 االنترنت. الدوريات وقاعة  قاعة  –قاعة المطالعة  

 ىما : يتشكل مبنى المكتبة من طابقين هيكل المكتبة : 2-2-2

  الطابق السفمي : يحتوي عمى مخزن لمكتب وبو بنك لإلعارة وقاعة البحث البيبميوغرافي  

  قاعة االنترنت  ،قاعة الدوريات  ،يتكون ىذا الطابق من قاعة لممطالعةالعموي : الطابق  

  نقطة بيع الكتب الخاصة بديوان المطبوعات الجامعية . ضافة الىإ 

 تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات يمكن ذكرىا عمى النحو   :  خدمات المقدمة 2-2-3
 التالي:  

 اإلعارة  –خدمة البحث البيبميوغرافي  –خدمة االستقبال والمعمومات  -خدمة التوجيو 

  ومعالجة الوثائق . وخدمة االقتناء   
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 يتكون الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية المركزية ب :  : الرصيد الوثائقي 2-2-4

بالفرنسية              بالعربية 
 عدد الكتب 7097 4384
 عدد النسخ 17475 13566
 العدد اإلجمالي 11463   
 

تستقطب المكتبة مختمف شرائح الباحثين كون ىذه األخيرة مكتبة  المنخرطين : 2-2-5

 :بحيث تحتوي عمى  مركزية 

 تسخر المكتبة المركزية لممركز الجامعي أحمد زبانة بالعديد من : التجهيزات 2-2-6

بحيث تحتوي عمى اجيزة الحاسوب في كل  ،دائم عميو تجعميا محل ترددالتجييزات التي 

 ف .والفاكس واليات  Scannerضافة الى ذلك اجيزة إمكتب وطابعة 

 تمتاز المكتبة المركزية بمبنى كبير جدا يضم كل المعاىد الخمس  مبنى المكتبة : 2-2-7

 ن الألشجار يد عن اقسام الدراسة بو زينات مالفت لالنتباه ليس بع موقع استراتيجيوىو 

 . ابالجنب مما زاد المبنى جماال وبياء وحديقة

 جمع البيانات : تاو اد -3

 المالحظة :  
 قبة عمى مرا تحيث اقتصر   ،لمشاركة في أي نشاطمباشرة دون ا تناكانت مالحظ

                      الحميد بن باديس  لمعمول بو في كل من من جامعة عبدوكيف يتعاممون مع النظام ا الطمبة 

 مستغانم والمركز الجامعي أحمد زبانة  بوالية غميزان . والية 
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 المالحظة بمثابة نظرة أولية دفعتنا الى الكثير من التساؤالت حول موضوع الدراسة كانت   

 لكن رغم ان ىذه األداة ميمة في البحث العممي إال أنيا لم تفي بالغرض   ،التي بين أيدينا  

 ولم تكن كافية نوعا ما  في جمع المعمومات عن الموضوع المعالج لذا كان من المفروض   

 حيث   ،ن مناسبة أكثر وتقربنا من الواقعكباحثين التخمين في أداة اخرى  لعل وعسى تكو    

 تمثمت ىذه األداة في المقابمة .   
 المقابلة :   

 عبد العموم االجتماعية لجامعة  كانت مقابمتنا مع كل من محافظي مكتبة كمية    

 ومعيد بن باديس مستغانم ومحافظ كل من معيد العموم االجتماعية واإلنسانية  الحميد 

 االداب والمغات لممكتبة المركزية لممركز الجامعي أحمد زبانة لوالية غميزان . 

 لمحاوراكانت المقابمة عبارة عن مجموعة من التساؤالت التي تمحورت الى مجموعة من  

   ولقد اتبعنا خطة قبل وىذا عمى ماتم اقتراحو من فرضياتفرعية تساؤالت محور بو وكل 

 الشروع في اعداد المقابمة وىي كاألتي :

 : التخمين في االسئمة وتدوينيا .اعداد المقابلة  .1

الشروع في خذ المشورة من اىل االختصاص لتصحيح المقابمة قبل أىي  :التحكيم: 2

االستاذة  أستاذ نذير بوشعالة من والية غرداية، باإلضافة إلى خدنا رأيأحيث  ،انجازىا

 .المؤطرة وكانت مقابمتنا في المستوى المطموب 
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ذنا موعد المقابمة الخاصة بكمية العموم اخ : اخذ الموعد إلجراء المقابمة  :االستئذان : 3

غميزان  المركزية لوالية اما مكتبة  2018 مارس 14تغانم يوم  االربعاء االجتماعية لوالية مس

 .2018ابريل  09كان يوم االحد 

 2018مارس  19معة مستغانم كان يوم الثالثاء : بالنسبة لجااجراء المقابلة الفعلية : 4

جراء المقابمة ماكان بين اخذ الموعد  لوجود انشغاالت التصميح ا وىذ يقارب اسبوع  وا 

 . بالمكتبة

غميزان بركزية لممركز لجامعي مكتبة المال في حين كان الموعد الفعمي لممقابمة مع محافظ 

 . نفس اليوم الذي اخذنا فيو الموعد ولم تكن ىناك مشقة في ذلك كان

 : قمنا بتحميل المقابمة عمى حسب ماأعطيت لنا من معمومات من قبل تحليل المقابلة .5

باإلضافة إلى   ،في كل من محافظة كمية العموم االجتماعية لوالية مستغانم ،المبحوثين

محافظ معيد كمية العموم االجتماعية واالنسانية ومسؤولة مصمحة المعالجة بمعيد اآلداب 

  والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة.

 اتمتة المكتبات الجامعية . المحور االول : 
 ىل تستخدم مكتبتكم نظام آلي ؟ اذا كان الجواب نعم ماىو ىذا النظام ؟ : 01السؤال       

 ا مع مسؤولي المكتبات الجامعية  في كل من مكتبة كمية عمى حسب المقابمة التي اجريناى

 العموم االجتماعية بجامعة مستغانم والمكتبة المركزية لممركز الجامعي بغميزان ) معيد العموم 

 د ن كل من ىذه المكتبات تعتمألنا ( توضح ومعيد االداب والمغات يةواإلنساناالجتماعية 
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المكتبات  را والمتمثل في نظام المقيس لتسييميامير عمى نظام آلي متكامل في تسيي

synjeb،  لممركز البحث وىو منتوج وطني صمم من طرف كفاءات جزائرية مؤىمة تابعة 

 . 1990عام وكان ىذا في   CERISTفي االعالم العممي والتقني 

 مكتبتكم ؟ ىلإ: متى تم ادخال النظام  02السؤال       

 معيد العموم المكتبة المركزية ) ان من خالل االجوبة المقدمة من قبل المبحوثين تبين لنا

 كتبات في العمل بالنظام السينجابولى ىذه المأ( بغميزان ىي والمغات االجتماعية واآلداب

 ما فيما يخص مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة مستغانم فكان أ ،2004وكان ىذا في 

 .  2005ذلك في سنة  

 .ومنو نالحظ ان سنوات ادخال النظام واستخدامو بيذه المكتبات كانت متقاربة جدا      

 كما تبين لنا ان المكتبة المركزية لممركز الجامعي احمد زبانة لم تكن متوقفة فقط عن  

 . 2017خرى وىي طبعة الشبكة وكان ىذا سنة أبل تم استبداليا بطبعة ة القديمالطبعة 

 وبيذا كانت تمتاز عن جامعة مستغانم بيذه الميزة .

 ثناء تطبيقكم ليذا النظام ؟أ: ماىي المعايير واألسس التي اعتمدتم عمييا  03السؤال      

النظام يتم بمقتضى اداري محض  يارختإن عممية أ تبين لنا من خالل المقابمة التي اجريناىا

 ولى لتبني النظام ولى عن الممسات األدارة المكتبة ىي المشرفة األإن أبمعنى 

 لى مجموعة من المعايير الدولية التي من الواجب إي نظام آلي يخضع أبني ت وعميو فان

 قبل المكتبات الراغبة في التبني. تباعيا من إ

 ن مكتبة كمية العموم االجتماعية لوالية مستغانم تبنت نظام السينجاب لكي تواكب أحيث 
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 ما بالنسبة لممكتبة ألى دعم المركز من خالل شراء النظام إضافة إتطورات العصر الحديثة 

 ن ىذا االخير يناسب أساس أالمركزية لممركز الجامعي بغميزان  فقد اقتنت النظام عمى 

 ة في الكتاب .المعمومات الموجود

 مصدر الميزانية المخصصة إلدخال النظام بالمكتبة ؟ ما : 04السؤال      

 من خالل اجوبة مسؤولي مكتبة كل من كمية العموم االجتماعية بمستغانم والمكتبة المركزية 

 ن الميزانية المخصصة لشراء نظام السينجاب ليست ألى إلممركز الجامعي بغميزان توصمنا 

 ن الجامعة ىي التي تمول المكتبة أو  ،نواع المكتباتأمكمفة جدا بل ىي تالئم وتساعد كل 

 وليس لممكتبة اي عالقة فيذه االخيرة تقوم بشراء الكتب فقط .  ،لشراء النظام

 وىذا كمو  ،وغيرىا من االجيزةلى الكثير من المعدات كأجيزة الحاسوب  إالنظام يحتاج 

 ىدافيا .أ لمنيوض بالمكتبة وتحقيق 

 نتائج المحور األول : 

سئمة المحور األول أمن خالل تحميمنا إلجابات المقدمة من قبل المبحوثين عمى            

ن كل من كمية العموم االجتماعية لوالية أتحت عنوان أتمتة المكتبات الجامعية تبين لنا 

المتمثل في نظام مستغانم والمكتبة المركزية لممركز الجامعي  بوالية غميزان تبنى نظام آلي 

حيث عرفت ىذه المكتبات العمل بالنظام وتطبيقو في  ،synjebلتسيير المكتبات  المقيس

ذي كان في ة لوالية مستغانم السنوات متالحقة ىذا بالنسبة لمكتبة كمية العموم االجتماعي

عمى غرار المكتبة لممركز الجامعي بوالية غميزان الذي تبنى الطبعة  ،بطبعتو القديمة 2005

كانت عممية  ،2017لى طبعة الشبكة وكان ىذا سنة إتم قام باستبداليا  ،2004القديمة في 
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وكان من بينيا دعم   ،دارة المكتبةإختيار النظام توافق بعض المعايير التي تخضع ليا إ

ن الميزانية المخصصة أكما   ،الكتابن النظام يتناسب مع المعمومات الموجودة في أالمركز 

المكتبات كانت ان وعميو ف  ،ي حد ذاتيا وال دخل لممكتبة بذلكلمشراء راجعة الى الجامعة ف

تكون  ابة وبيذختيار النظام الذي كان لو الفضل في التسيير الجيد لميام المكتإموفقة في 

رضاء جميور المستفيدين إال وىو أالمكتبة قد حققت اليدف الذي تسعى جاىدة الى تحقيقو 

 حتياجاتيم المتزايدة .إوتمبية 

 . المحور الثاني : نظام السينجاب بالمكتبة     

 ىي آخر طبعة ليذا النظام ؟ ىي الطبعة المعتمدة في مكتبتكم ؟ وما ما 01السؤال      

  مع محافظي المكتباتجامعة مستغانم وغميزان  عمى مستوى جريناىا أمن خالل مقابمتنا التي 

 تعتمد عمى الطبعة القديمة في –م مستغان –مكتبة كمية العموم االجتماعية  نأتبين لنا  

 باعتمادىا عمى نفس    -غميزان  –تعرفو المكتبة المركزية ب  تسيير خدماتيا ونفس الشيء

 خرى جديدة وىي طبعة أن تستبدليا بطبعة أبت أ الطبعة ونظرا لمواكبتيا لمتطورات الحديثة 

 التسييالتلى إىذا راجع ، االنسانية ةد العموم االجتماعيىذا بالنسبة لمعي Réseauالشبكة 

 المعمول بيا مع متطمبات نيا تتماشى  ألى إوااليجابيات من بينيا : التنظيم باإلضافة 

 .   UNIMARKو  ISBDفي معايير 
 لى بعض إما بالنسبة لمعيد اآلداب والمغات فطبعة الشبكة جاىزة لمتطبيق  فقط تحتاج أ

 بيا  مؤخرا وبعد ذلك يمكن العمل قتناؤىاادخال الكتب والمراجع التي تم إالوقت الستكمال 

 القديمة . فيي التزال تشتغل بالطبعة
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      خالف التسييالت التي جاء بيا النظام في عمل المكتبي عمىىي  : ما 02السؤال       

 ؟االخرى نظمة األ 

ب ىو من االنظمة اآللية ن نظام السينجاأجريناىا تبين لنا أمن خالل المقابمة التي        

عمل المكتبي بالدرجة االولى وغيرت من اسموب العمل بالمكتبة  سيمت التي المتطورة

وتخفيف اعباء العمل وكسب الوقت والجيد ويتضح ىذا في  الروتين اليوميعمى بالقضاء 

الخاص بالمكتبة ىذا ما شيدتو  كل مكتبة كمية  وحصر الرصيد الوثائقيالضبط سيولة 

  لممركز الجامعي غميزان عند تبنيولجامعة مستغانم  والمكتبة المركزية االجتماعية العموم 

             لى المعمومات والتعامل معيا  وتخزينيا بطريقة متطورة إسيل الوصول حيث   النظام، ليذا 

 فائقة .وبسرعة 

 : كيف ساىم نظام السينجاب في تسييل الخدمة المكتبية ؟ 03السؤال        

 سموب أن نظام المقيس لتسيير المكتبات غير من أبين لنا تلى اقوال المبحوثين إ ستناداا

 وعمل المكتبات الجامعية ىذا من خالل السير الحسن لجميع األنشطة المكتبية ىذا ماجعل 

 من مميزات تميزه عن غيره من لى تبنى ىذا النظام لما لواغمب المكتبات الجامعية تسعى أ 

 نظمة االخرى . األ

  واإلعارة  وكذا التكشيفلى اآللي إالسينجاب تغير شكل الفيرسة من التقميدي  ل نظامفبفض 

 لى جميور إفضل الخدمات ألى تقديم إوأصبحت تعالج عمى الحاسوب  ىذا كمو سعيا  

يصالالمستفيدين   المعمومات الييم .  وا 

 لى المكتبة إصبح المستفيد ال يكد عناء القدوم أخيرة لمنظام السينجاب فمن خالل الطبعة األ
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 و باالبحار .أبل يقتني الكتب من خالل الشبكة التي توفر البحث المتقدم 

 نتائج المحور الثاني : 
مكتبة كمية العموم االجتماعية لنا ان  حالل تحميل اجوبة المبحوثين اتضمن خ        

في تسيير  ( monopost)لجامعة مستغانم ال تزال تعمل بالطبعة القديمة لنظام السينجاب 

  عيا من تطبيق الطبعة الجديدةالمادية التي تمنلى قمة االمكانيات إخدماتيا والسبب يعود 

ى تقديم االفضل المكتبة المركزية بغميزان التي كانت تسير دائما عمخالف لمنظام عمى  

اآلداب والمغات  ال معيدإالشبكة في كل المعاىد   وىذا بإدخال طبعةا لجميور مستفيديي

  .الذي ىو في طور التطبيق 

  خرى أا النظام في تسييل الخدمة المكتبية من جية وخدمة المكتبين من جية ذحيث ساىم ى

رضاء المستفيد بالدرجة األأىذا كمو سعيا وراء تقديم   .ولى جود الخدمات وا 

  العنصر البشري المكلف بالنظام السينجاب . الثالثالمحور : 

 : ىل يوجد لديكم مختصين وذوي كفاءات في مجال االنظمة قادرة عمى  01السؤال       

 خرى  ؟اتطبيق ىذا النظام ؟ ام انكم استعنتم بإطارات من جية  

 كما ىو معروف ان العنصر البشري ميم جدا في اي مشروع كان  باعتباره الركيزة   

 متوقف عمى ىذا العامل البشري .و فشل النظام أفنجاح   ،ساسية لعممية التحسيباأل  

 جريناىا تم التوصل الى مايمي : أمن خالل المقابمة التي   
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         لجامعي االجتماعية جامعة مستغانم والمكتبة المركزية لممركز ا  كل من مكتبة كمية العموم 

     مع النظام لكنيا قميمة جدا وتكاد  ة متخصصة ومؤىمة لمتعاملبشريت طاراإبغميزان  توجد بيا 

 .عدم تن

 في حين  ن، ميزامتخصص في االعالم اآللي عمى مستوى المكتبة المركزية بغ بحيث يوجد 

 تفتقر مكتبة كمية العموم االجتماعية لجامعة مستغانم الى العامل البشري المتخصص . 

       خرى بل يوجد بيا مكتبيين يحسنون أيعني انو تستعين بإطارات من جية ال  لكن ىذا 

ن كال المكتبتين تعني من نقص في الموارد أن نستنتج أوعميو يمكن   ،مع النظام التعامل

 قمة الدورات التكوينية .ى وىذا راجع الالبشرية 

: ىل تقوم المكتبة بإجراء دورات تكوينية لممكتبيين حول النظام المستخدم ؟  02السؤال      

 انت االجابة بنعم من ىو المشرف عن ىذه الدورات ؟ ذا كإ

 قوال المبحوثين تأكدنا من : انعدام التام لمدورات التكوينية لممكتبيين وغيابيا عن ألى إستنادا إ

 يا تعتبر الحمقة األىم لمعرفة سير عمل النظام ناىيك عن طبيعتو أنالساحة بالرغم من 

 عمى كل من  نطبقإىذا ما  ، حتاج مدة من التدريبتالمعقدة السيما طبعة الشبكة التي 

 جرينا فييا الدراسة الميدانية  فييا . أالمكتبات التي 

 من خالل  Ceristلى المركز االعالم العممي والتقني إيجعل المكتبات تبقى تابعة  ىذا ما

  االستعانة إلطارات بشرية في حالة حدوث عطل كبير في النظام .

 : في حالة حدوث عطل في النظام من ىي الجية المسؤولة عن الصيانة ؟ 03السؤال      
 ومسؤولة جابات المسؤولين  بين لنا مسؤول معيد العموم االجتماعية واإلنسانية إعمى ضوء 
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 ن في حالة حدوث عطل في النظام يقوم أمعيد اآلداب والمغات بالمكتبة المركزية بغميزان 

 الوضع عمى خالف مكتبة كمية العموم االجتماعية بمستغانم عالم اآللي بتدارك ميندس اإل
 وىذا بأخذ جميع  ، كمل وجوأالمكتبة عمى  ام تحكميا محافظة تسير عمى تسيير ميالتي 

 قراص ممغنطة  تجنبا أحتياطاتيا الالزمة بنسخ جميع قواعد البيانات الخاصة بالنظام في إ

 ألي طارئ .
  نتائج المحور الثالت : 

 جابات المقدمة من قبل المبحوثين توصمنا المى النتائج التالية :عمى ضوء اإل         

 . غياب التام لمدورات التكوينية في كل من جامعة مستغانم والمكتبة المركزية بغميزان 

  لى إكفاءات بشرية قميمة جدا حيث تفتقر كمية العموم االجتماعية بجامعة مستغانم 

عمى خالف المكتبة المركزية بغميزان حيث تتمتع بمتخصص في البشري المؤىل  العامل 

 حالة حدوث عطل عمى مستوى النظام وفي   ،الضرورةعالم اآللي  يتم االستعانة بو عند اإل

  ي عطل أقيام محافظة مكتبة كمية العموم االجتماعية لجامعة مستغانم بأعمال تدارك 

 بأخذ جميع االحتياطات الالزمة والمحافظة عمى رصيد المكتبة في حالة وجود عطل  وىدا  

 ال في الحاالت المستعصية .بمساعدات إوال تستعين   

 . المحور الرابع : مستقبل نظام السينجاب في المكتبات 

 ؟ و: من خالل تقييمكم لنظام السينجاب ىل المستفيد راض عن خدمات 01السؤال      

 خدمات المقدمة تعود  ن مسألة رضى المستفيد عنأقوال المبحوثين تبين لنا أحسب  عمى

 فإن احسن  ، ى كيفية تعاممو مع نظام السينجابلإلممستفيد في حد ذاتو وىذا راجع  

 يبحث عنو ففي ىذه الحالة ىو راض والعكس صحيح ىذا ماوجدناه في  ووجد ما ستخداموا  
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 .كال من المكتبتين    

 ىداف المكتبة ؟أ ي مدى يخدم ىذا النظام ألى إ:  02السؤال          

 ن نظام السينجاب مزايا عديدة تصب كميا في خدمة أعمى ضوء االجابات المعطاة تبين لنا  

 عمميا وذلك بالتحول من  وأسموبخير في تغيير سياسة المكتبة حيث ساىم ىذا األالمكتبة 

 لكتروني الحديث . اإل النظاملى إالنظام التقميدي الورقي 

 لى التخمص من الروتين إضافة إ  ،ىو آلي لى ماإوبيذا تغيير كل العمميات الفنية المكتبية 

 وضحتو  محافظة مكتبة كمية العموم االجتماعية بوالية أ ىذا ما، اليومي وكسب الوقت

  .ىو أحسن  لى ماإوالرقي بيذه االخيرة ن النظام يخدم المكتبة بدرجة كبيرة أمستغانم ب

 معيد أما بالنسبة لممكتبة المركزية ) لى ذلك يتيح فرصة التبادل مابين المكتباتإضافة إ

 كد بأن النظام يخدم المكتبة أ( بغميزان  واإلنسانية ومعيد اآلداب والمغاتالعموم االجتماعية 

 من خالل رضى المستفيد عن الخدمات المقدمة لو .

بنظام  كتفيتمانكم أأم  ؟ىناك مبادرات حول تبني نظام آخر : ىل 03السؤال        
 فقط ؟ السينجاب
 ن كال من مكتبة كمية العموم االجتماعية جامعة أجوبة المبحوثين توضح لنا ألى إاستنادا 

 بنظام السينجاب  كتفاءاالبضرورة   تفقتاامستغانم والمكتبة المركزية لممركز الجامعي بغميزان 

 خرى بسيولة التعامل معو .نظمة األغيره من األ الذي يتميز دون 

 وال توجد مبادرات حول تبنى طبعة اخرى وال  م التزال تتعامل بالطبعة القديمةفجامعة مستغان 
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ىذه الطبعات   المادية والبشرية القتناء مثللى قمة االمكانيات إوىذا راجع   ر، حتى نظام آخ 

كانت تشتغل بالطبعة القديمة واستبدلتيا  غميزان التيتبة المركزية لوالية المكخالف عمى 

 حديثة التطبيق . خيرة حاليا ألنيابطبعة الشبكة مع االكتفاء بيذه األ

 نتائج المحور الرابع :
حد البرمجيات المتكاممة التي تخدم أ بأنويعرف نظام المقيس لتسيير المكتبات       

جعمو مر الذي األ ،حسين مياميا وخدماتيا نحو االفضلالمكتبات الجامعية ويعمل عمى ت

 يتميزفيو  ،صلخاصة وأنو مصمم بأيادي جزائرية األ ، يتربع عمى عرش ىذه المكتبات

عالوة عمى ذلك تبين  ،كثر دقةأبسرعة و لى المعمومة إكسيولة الوصول خصال وايجابيات ب

ن وكيفية استخدامو لو، فيو لنا أن رضاء المستفيد عمى نظام السينجاب متوقف عمى حس

 نأىذا كمو سعيا وطمعا يخدم ويسعى بدرجات كبيرة في تحقيق أىداف ووظائف المكتبة، 

وعميو اليمكن لممكتبات السابقة الذكر التخمي عن ، صح التعبير في كسب رضى المستفيد

 و استبدالو .أىذا النظام 

 النظم اآللية  :المعنونة بنستخمص من خالل الدراسة التي قمنا بيا نتائج الدراسة :   -5

 ينجاب  نموذجا : دراسةالس  –في تطوير وتغيير خدمات المكتبات الجامعية  الحديثة ودورىا

 والمكتبة   -مستغانم  –مكتبة كمية العموم االجتماعية جامعة عبد الحميد بن باديس ميدانية ب

 ( لممركز الجامعي اإلنسانية  ومعيد اآلداب والمغاتاالجتماعية و معيد العموم )المركزية 

 توصمنا الى النتائج التالية :   ،بغميزانحمد زبانة أ

  تتبنى كل من جامعة مستغانم وجامعة غميزان لمنظم اآللية الحديثة والمتمثمة في نظام 
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 -2004سنوات متقاربة كانت في  اللخالمكتبات الجامعية " السينجاب " لتسيير   المقيس

2005 .    

 جامعة غميزان التي تتبنى  فال تزال جامعة مستغانم تتبنى الطبعة القديمة عمى خال 

 طبعة الشبكة .

   ام المعمول بو في المكتبة النظالجامعة مسؤولة عن كل عممية شراء. 

  كمية العموم االجتماعية تفتقر كل من مكتبة المركزية لممركز الجامعي لوالية غميزان مكتبة 

 البشرية المؤىمة لمتعامل مع نظام السينجاب . لمموارد 

  المسؤولين بيا ىتمام إ لى الغياب التام لمدورات التكوينية وعدم إتعاني كل من المكتبتين. 

 عالم اآللي الخاص بيا في إلتستعين مكتبة المركزية لوالية غميزان عمى ميندس ا 

 كافة حتيطاتيا عمى حسب تأخذ، التي عطل عمى عكس جامعة مستغانمحالة حدوث   

 اقوال المحافظة.

  ساىم نظام السينجاب في تسييل عمل المكتبي وتغيير وتطوير الخدمة المكتبية نحو 

 االفضل .  

  مقبول .لى حد إىداف المكتبة أ ساىم نظام السينجاب في تحقيق 

  االكتفاء بنظام السينجاب في تسيير كال من مكتبتي كمية العموم االجتماعية بمستغانم 

 والمكتبة المركزية بغميزان .     

  ام المستخدم وكيفية التعامل معو لى طبيعة النظإرضى المستفيد يعود. 
 النتائج على ضوء الفرضيات : - 6
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  :  جابة عن التساؤل العام والمتمثل فيليو من نتائج سنحاول اإلإمن خالل ماتوصمنا        

 المكتبات الجامعية؟خدمات  اآللية الحديثة في تطوير وتغيير ما مدى مساىمة النظم

 شكل كبير في تنويع بن النظم اآللية الحديثة ساىمت أكإجابة عن ىذا التساؤل يمكن القول 

مطبق الذي تعرفو كل من اآللي اللى نوعية النظام إوتطوير الخدمة المكتبية وىذا راجع 

 جامعة عبد الحميد بن باديس كمية العموم االجتماعية بمستغانم وذلك بتبنييا لنظام 

 معيد حمد زبانة )أالسينجاب بإصداره القديم عمى عكس  المكتبة المركزية لممركز الجامعي 

 دة لمنظام التي تبنت الطبعة الجدي العموم االجتماعية واإلنسانية( اآلداب والمغات ومعيد

 أصبح المستفيد يتمقى  ،جعميا ترتقي بخدماتيا نحو المستوى المطموب حيث ( ىذا ماالشبكة)

صبح المكتبيون يعممون ضمن شبكة أكما  ، وبدقة زمة التي يبحث عنيا في وقت وجيالمعمو 

عارتو إ  ى الرفوف بسرعة ليتاحإلن الشراء صبح ينتقل مأن الكتاب أي أوعمى شكل سمسمة 

 باالضافة الى سالسة العمميات المكتبية سرعتيا ودقتيا.

 االجابة عن االسئلة الفرعية :  -7

 : ما مدى اسهام نظام السينجاب في تطوير وتغيير الخدمات المكتبية الجامعية ؟ 11

 ن نظامأالمكتبتين أرينا جريناىا في كل من أعمى ضوء الدراسة الميدانية التي        

 حدثوألما   ة،اممة التي غزت المكتبات الجامعياآللية المتك نظمةيعتبر من األ السينجاب

نتاج عمى المستويات فقد قام بحصر جميع اإلأ ى إلمن تغيير في الخدمة المكتبية والرقي بيا 

 لى إالفكري والرصيد الوثائقي في قاعدة بيانات واحدة لتسييل عمل المكتبي ووصول المستفيد 

 بسيولة .يحتاجو  ما
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 : هل يقدم نظام السينجاب تسهيالت جديدة للمكتبيين ؟ 12

      الكبير في تسييل خدمة ن نظام السينجاب كان لو الفضل أكدت الدراسة الميدانية أ      

تغيير أشكال وأنماط العمميات الفنية    ة،الل تقميل من العمميات الروتينيىذا من خي المكتب

عباء العمل ويتضح ىذا في سيولة النظام من خالل ضبط أ الوقت والجيد تخفيف  ختصارا

 وحصر االنتاج الفكري الذي كان يعاني منيا النظام التقميدي .

 : ماهي الصعوبات التي تواجه المستفيد أثناء استخدام نظام السينجاب ؟ 13

ن لنا ان المستفيد يواجو العديد مانطالقا مما توصمنا اليو من نتائج الدراسة الميدانية تبين    

 الصعوبات نذكر منيا : 

  لممصطمحات والمفاىيم الدالة عن موضوع الدراسة . ر الجيداالختياعدم 

  الرقم االستداللي  –العنوان  –عدم معرفة المستفيد بكيفية البحث بواسطة اسم المؤلف. 

 ال إ ،وأ و،يد لمعادالت البحث البولياني ) عدم اتقان المستف( . 

 لكممات من اجل توسيع نطاق البحثالرموز بعد وقبل ال استعمادم ع.             

 اس الفرضيات أسولمعرفة مدى مطابقة النتائج لمفرضيات المقترحة نقوم بمناقشتيا عمى 

 المصاغة .

 لى مصادر إيساىم نظام السينجاب بدرجات كبيرة في تسييل الوصول الفرضية االولى : 

                                                                          .المعمومات

العديد  ىتماما نظمة اآللية بميزات وأىداف تجعمو محل يتميز نظام السينجاب عن غيره من األ

حدث أحيث بصل نو مصمم بأيادي جزائرية األأىم خصالو أ المكتبات الجامعية ومن  من
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لى ذلك تسييل عممية إضافة إ ،لى االلكترونيإمن التقميدي تغييرا في شكل وأسموب المكتبة 

 .البحث واالسترجاع 

 ن المكتبات الجامعية تطبق نظام المقيس أومن خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تبين لنا 

 الخدمات بأفضل  جودأكسب رضى المستفيد وتقديم إلى لتسيير المكتبات وىذا سعيا منيا 

 لى مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة . إالطرق وىذا من خالل تسييل الوصول 

 ولى محققة .وعميو فالفرضية األ

 إضافات ىامة تخص عمل المكتبي. ام السينجابتقدم الطبعة االخيرة لنظالفرضية الثانية : 

      تتميز الطبعة االخيرة لنظام السينجاب دون غيرىا من الطبعات السابقة بكونيا تتيح 

 جميع مقتنيات المكتبة عمى الخط . 

 ضافت تسييالت أن طبعة الشبكة لنظام السينجاب أفمن خالل الدراسة الميدانية تبين لنا  

 لى ذلك إضافة إ ،حدةىامة تخص المكتبي بوضع جميع وحدات النظام في قاعدة بيانات وا

 دون  يضا يكون باستطاعة المستفيد اقتناء كل مايحتاجوأكسب الوقت والجيد معا وبفضميا 

 لى المكتبة .إالمجوء 

 وعميو فالفرضية الثانية محققة نسبيا .

 يواجو المستفيد صعوبة في التعامل مع نظام السينجاب كخدمة البحث .الفرضية الثانية : 

االنظمة اآللية لتزيل الحكر والنقص الذي كانت المكتبات تعاني منو في ظل جاء        

حدثو نظام أىذا ما  ،المستوى المطموبلى إالتقميدية والرقي بالمكتبات الجامعية ة نظماأل

ن المستفيد يواجو بعض العراقيل التي أالسينجاب عمى مستوى المكتبات لكن من المالحظ 
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خرى ألى وسائل إلى المجوء إيدفعو  ىذا ما، في كيفية التعامل مع ىذا النظام تعيق طريقو

 . نترنتاالو البحث في أتقميدي مثال كالفيرس 

 ستخدام النظام مما يصعب إن اغمب الباحثين اليحسنون أحيث الحظنا من خالل الدراسة    

 ىمال اليمزه إ صعوبة البحث بمجرد ك عمى المصادر المراد البحث عنيا عمييم الحصول 

 لى عدم الحصول عمى الوثيقة المطموبة من قبل إوىذا يؤدي   ة، ر و األلف المقصو أمثال 

 محققة وعميو فالفرضية الثالثة   ،المترددين عمى المكتبة

    :والحلول واإلقتراحات -8 

عمى ضوء الدراسة الميدانية التي قمنا بيا ومن خالل النتائج المتحصل عمييا تبين لنا      

 لييا وأخذىا إتعاني من بعض النقائص والثغرات التي وجب النظر المكتبات الجامعية ه ن ىذأ

 لذلك قمنا باقتراح مجموعة من الحمول واالقتراحات لمرفع من مستوى ىذه  ر، عتبابعين اإل

 المكتبات نحو االفضل نذكر منيا : 

  تخصيص دورات تكوينية لممكتبيين بكيفية التعامل مع النظم اآللية بصفة عامة ونظام 

 السينجاب بصفة خاصة .
 . تخصيص ميزانية كافية لشراء النظام وتشغيمو 

  . االعتماد عمى ايطارات بشرية مؤىمة لمتسيير الجيد لنظام السينجاب 

  والوسائل المناسبة لعمل النظام .توفير االجيزة 

  ضرورة التحسيس والتوعية  بأىمية المكتبة ومساىمتيا في النيوض بالمستوى الثقافي 

 والعممي لممستفيد وذلك من خالل القاء الدروس والمحاضرات والمؤتمرات والممتقيات .
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 جل أ مكتبية واألنشطة المقدمة من طرف المكتبة وذلك منتحسين وتطوير الخدمات ال 

 كبر عدد من المترددين .أجذب 

 رض االستفادة من بعضيا البعض فيما غقامة تعاون وشراكة بين المكتبات الجامعية لإ 

 تبادل مصادر المعمومات فيما بينيم .يخص 

 .مساعدة الطمبة في كيفية التعامل مع النظام اآللي 

  كالفاكس وأجيزة الحاسوب والياتف تزويد المكتبات بأحدث االجيزة. 
  
  الخالصة :  

 ن مكتبات كل من أبق التطرق اليو في الدراسة الميدانية يمكن القول  بمما س          

 كمية العموم االجتماعية لجامعة عبد الحميد بن باديس والية مستغانم ومعيد العموم 

 حمد زبانة  أاالجتماعية واإلنسانية ومعيد اآلداب والمغات لممكتبة المركزية لممركز الجامعي 

 ما ىذا والجديدة )الشبكة(، تتبنى النظام المقيس لتسيير المكتبات السينجاب بطبعتيو القديمة 

 لى تمبية احتياجات مستفيدييا  إحسن وبيذا تكون قد سعت جعميا ترتقي بخدماتيا نحو األ

لى إن ىذه المكتبات تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وتفتقر أغير  المتنامية،  

 ا ما اوضحتو المقابمة التي اجرينا .ذالميارات المتعمقة بالتعامل مع األنظمة اآللية الحديثة ى
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 الخاتمة:
  

في نياية الدراسة يمكن القول أن لممكتبة الجامعية أىمية كبيرة جدا في تطوير البحث        

  ،ىذا من خالل ما تحتويو من مصادر المعمومات المختمفة والمتنوعة  ،العممي واألكاديمي

كونيا مؤسسة عممية ثقافية تيدف إلى جمع وتنظيم واسترجاع مصادر المعمومات ثم تسييل 

 وصوليا إلى الباحثين والمستفيدين إلييا بأسرع وقت وأقل جيد ممكنين 

ولتقديم أفضل الخدمات رأت المكتبات الجامعية نفسيا مجبرة عمى مواكبة تطورات       

لمرقي تحسين مستوى   ،ولوجيا في مختمف عممياتياالعصر الحديثة وىذا بإدخال التكن

 ومن بين نتاج ىذه التكنولوجيا تبني النظم اآللية الحديثة   ،الخدمات المكتبية نحو األفضل

التي كانت بمثابة قفزة نوعية خطتيا ىذه المكتبات وىذا بتخمييا عن النظام التقميدي اليدوي 

 في تقديم خدماتيا والتوجو نحو النظام اآللي الحديث الذي تميز بالسرعة والدقة .

  فيو بذلك يساىم بشكل كبير في تسييل عمل المكتبي ونيل رضى المستفيد .

المكتبيين يرون ضرورة فتح المجال  مجموعة من نتائج: توصمنا إلى االخير وفي     

كما وجب   ،أماميم يزيد من تحسين خدمات ىذه المكتبات ويجعميم ـكثر حريةلإلبداع 

دخاليا في جميع األنشطة والخدمات خاصة  تكوينيم عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات وا 

ق إال بتوفير اإلمكانيات المادية فيما يتعمق بمجال استخدام األنظمة اآللية وىذا ال يتحق

 وتكثيف الجيود من أجل التحكم في ىذه األنظمة .  ،والبشرية
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وفي األخير يمكن القول أن المكتبة تحتاج إلى التعاون واإلتحاد وتضافر الجيود        

 وتبادل الخبرات وخمق روح العمل إلرجاع لممكتبة المكانة التي تستحقيا .
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 ت:القواميس والموسوعا

حسين هللا . الموسوعة العربية لمصطمحات عمم المكتبات  دمحم أحمد،  الشامي، ( 1

 .2001  ،والمعمومات والحاسبات . القاىرة : المكتبة األكاديمية

المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات : إنجميزي  أحمد . دمحم،   ( الشامي،2

 .1997 ،عربي .الرياض : دار المريخ –

 ( سيد، حسب هللا . الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات : 3

عربي .  -إنجميزي الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات :  خالد.  ( الصرايرة،4

 .2010  ،مكتبة األكاديميةالقاىرة : ال

القاموس العربي األول لمصطمحات عموم التفكير. القاىرة: مركز عيسى .  ( العرفي،5

  .2010ديبونو لمتعميم، 

–. معجم مصطمحات المكتبات والمعمومات : إنجميزي عبد الفتاح قاري  ،عبد الغفور( 6
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رة التعميم العالي والبحث العمميوزا   

  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس  

العموم االجتماعية  كمية   

 دليل المقابلة
تخصص نظم  ،في اطار اعداد مذكرة لنيل الماستر في عمم المكتبات والمعمومات 

  المعمومات التكنولوجية والتوثيق الموسومة ب: 
 
  

 
                 

    
 
 
 
 
 

 
 

   والمكتبة  –مستغانم  –مقابمة مباشرة موجية إلى محافظ كل من كمية العموم االجتماعية   

غميزان .  المركزية لممركز الجامعي   

إشراف:تحت                                                 :من إعداد الطالبتين   

وليد زوليخة :د                                                          تمنوش زىره  

 خيال فاطيمة الزىرة 

2012/   2012السنة الجامعية :    

 

 النظم اآللية الحديثة ودورها في تطوير وتغيير خدمات المكتبات الجامعية السينجاب
 

المكتبة - مستغانم  - مكتبة كلية العلوم االجتماعية: أنموذجا  
 

-غليزان  –المركزية للمركز الجامعي   
 



.: اتمتة المكتبات الجامعية المحور األول   

ىل يوجد نظام آلي بمكتبتكم ؟ إذا كان الجواب بنعم فما ىو ىذا النظام ؟ – 1س   

متى تم ادخال النظام إلى مكتبتكم ؟  – 2س   

ما ىي المعايير واألسس التي اعتمدتم عمييا أثناء تطبيقكم لمنظام ليذا النظام ؟  -3س   

ما مصدر الميزانية المخصصة إلدخال النظام بالمكتبة ؟ -4س   

 المحور الثاني : نظام السينجاب بالمكتبة .

المعتمدة في مكتبتكم ؟ وما ىي آخر طبعة ليذا النظام ؟ىي الطبعة  ما -1س   

األنظمة خالف ما ىي التسييالت التي جاء بيا النظام في عمل المكتبي عمى  -2س 

 األخرى ؟

في تسييل الخدمة المكتبية ؟ كيف ساىم نظام السينجاب  -3س   

  المحور الثالث : العنصر البشري المكلف بهذا النظام .

ىل يوجد لديكم مختصين وذوي كفاءات في مجال األنظمة قادرة عمى تطبيق ىذا  -1س 

 النظام ؟ أم أنكم استعنتم بإطارات بشرية من جية أخرى ؟

ىل تقوم المكتبة بإجراء دورات تكوينية لممكتبيين حول النظام المستخدم ؟ إذا كانت  -2س 

 اجابتكم بنعم من المشرف عن ىذه الدورات ؟

لة حدوث عطل في النظام من الجية المسؤولة عن الصيانة ؟في حا – 3س   

 

 



 المحور الرابع : مستقبل نظام السينجاب في المكتبة .

من خالل تقييمكم ليذا النظام ىل المستفيد راض عن خدماتو ؟  - 1س   

إلى أي مدى يخدم النظام أىداف المكتبة ؟  – 2س   

حول تبني نظام آخر بالمكتبة ؟ أم أنكم اكتفيتم بنظام  ىل ىناك مبادرات أخرى – 3س 

 السينجاب فقط ؟ 
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  الممخص :

من خالل الدراسة والتي تمثمت في النظم اآللية الحديثة ودورىا أىم ما توصمنا إليو           

بحيث ارتأينا  ألخذ نظام السينجاب نموذجا  ،في تغيير وتطوير خدمات المكتبات الجامعية

حيث كانت  ،ليذه النظم باعتباره من أكثر النظم استخداما عمى مستوى المكتبات الجامعية

مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة  ،دراستنا الميدانية موجية لمجموعة من المكتبات

معيد العموم االجتماعية واإلنسانية ومعيد لمكتبة المركزية لممركز الجامعي )مستغانم وا

حيث تبين لنا أن النظم اآللية في اآلونة األخيرة حظيت  ،( لوالية غميزاناالدب المغات

وذلك يعود إلى الدور  ،باىتمام كبير من قبل المختصين في مجال عمم المكتبات والمعمومات

اإليجابي الذي تمعبو ىذه النظم من خالل تسييل العمميات الفنية وتقميل من األعمال 

كما استنتجنا من خالل   ،البحث واالسترجاع بالنسبة لممستفيدالروتينية بالنسبة لممكتبي و 

مقابمتنا أن ىذه المكتبات تفتقر إلى المؤىالت البشرية لمتعامل مع األنظمة اآللية بصفتيا 

ظام نفنجاح أو فشل عمل  ،العنصر الميم والفعال والركيزة األساسية لعممية التحسيب

تفعيل برامج الدورات التكوينية لممكتبة لمرفع من مع  ،السينجاب مرىون بالعامل البشري 

   مستوى خدماتيا واالرتقاء بيا نحو األحسن . 

جامعة عبد الحميد  ،نظام السينجاب ،المكتبات الجامعية ،النظم اآللية:  الكممات المفتاحية

 المركز الجامعي أحمد زبانة غميزان . ،بن باديس مستغانم

 



  Résumé: 

  Les principales  conclusion de l ‘ètude qui était  les systèmes  

automatisés modèrnes et leur role dans le changement et le développement du 

service de bibliothèque universitaires, nous avons pris le système " syngeb "  

comme un modèle pour ces systems  les plus largement  utilisés  au niveau du 

bibliothèque universitaire , lorsque notre  étude  de terrain a été dirigée vers un 

groupe  de bibliothèque :( la bibliothèque de la faculté des sciences sociales 

de l’université de mostaganem et  la bibliothèque central du centre 

universitaire institute des sciences sociales et institut  letter et langues  la 

wilaya de relizane) ou nous avons  constaté que les systèms automatisés 

récents ont  reçu une attention  considérable  de specialists dans le domaine 

des  bibliothéques et de l‘information, ceci est du au role positif  joué par ces 

systèmes en facilitant  les processus  techniques et en réduisant  le travail de 

routine  de bibliothèquaire   et recherche  et  recuperation faciles pour  le 

bénéficiaire, comme nous l’avons  conclu à  travers notre  interview  ces 

bibliothéque  manquent  des qualifications  humaines pour  traiter des 

systèmes automatisés en tant qu’élément  important  efficace  et la pierre 

angulaire  du processus de l’automatisation ,et comme  nous l’avons  conclu 

aussi que  le success  ou l’échec  du travail  du système  “syngeb” dépend du 

facteur  humain et en  activant  les programs  des cours  de  formation  de la 



bibliothéque,  pour élever  le niveau  de services et  les améliorer  vers le 

mieux. 

Les mots clés : 

Les système automatiques , les bibliothèques universitaire,  système de 

syngeb,  l’université Abd el hamid  ben badis  Mostaganem,  le centre 

universitaire  Ahmed  Zabana  Rélizane .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                       


