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  تمهيد

ثقافية تهدف إلى جمع و تنظيم و استرجاع مصادر المعلومات إًن المكتبات هي مؤسسات علمية 

صادر بأسرع وقت و اقل جهد ممكنين، فان ثم تسهيل وصول الباحثين و المستفيدين إلى هذه الم

تقدمها  التي التي تعرف بأنها كافة التسهيالت الخدمات المكتبيةينبع مفهوم هذا التسهيل 

افضل للباحثين رأت المكتبات انه يجب ولتقديم خدمات ‘ استخدام مصادرهاالمكتبات من اجل 

خدمات وفي هذا الرتقاء بمستوى االاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدماتها من اجل 

كما ،إلى اهمية و وظائف المكتبة ضافةيف المكتبات الجامعية وأنواعها باإلالفصل تناولنا تعر 

إلى مفهوم تكنولوجيا  ضافةاإلباهميتها داخل المكتبة الخدمة المكتبية وانواعها و  تطرقنا إلى مفهوم

  . خدمات المكتبية الجامعية الالمعلومات و اسباب  و اهمية استخدامها في 
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  : المكتبات  الجامعية: المبحث األول 

  . تعريف المكتبات  الجامعية 1- 1

 .انواع المكتبات الجامعية  2- 1

 .وظائف المكتبات الجامعية  3- 1

 .اهداف و اهمية المكتبات الجامعية 4- 1
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  :تعريف المكتبات الجامعية 1- 1

لقد تعددت تعريفات المكتبة الجامعية اال أنها تصب جميعها في مضمون واحد ، و هو خدمة 

البحث العلمي  حيث يمكن تعريفها بأنها إحدى مؤسسات التعليم العالي  التي تقدم خدماتها إلى 

  .مجتمع االساتذة و الطالب  و االدارات المختلفة في الجامعات

مرفق معلومات  ينشأ داخل الجامعة  و يدار و " و يمكن للباحث تعريف المكتبة الجامعية بأنها  

قبلها بغية جمع و اتاحة اوعية المعلومات و تنظيمها و تجهيزها لتقديم خدمات من ل وً مي

  " المعلومات المختلفة لمجتمع المستفيدين في المجتمع الجامعي

جامعية في بعض االحيان كمترادفين و المكتبات ال  ةاألكاديميو يستخدم مصطلحي المكتبات 

و اشمل ، تندرج  كمصطلح اعمً   ةكاديمياأل،وفي معظم االحيان  يستخدم مصطلح المكتبات 

  1تحته المكتبات الجامعية 

  :أنواع المكتبات الجامعية  2- 1

تخدمه و يمكن حصر تلك  تمع المستفيدين الذيتختلف انواع المكتبات الجامعية باختالف مج 

  : األنواع فيما يلي

و هي المكتبة الرئيسية للجامعة ، و تهتم بصفة اساسية بخدمة طالب : المكتبة المركزية _1

الدراسات العليا و اعضاء هيئة التدريس و الباحثين مع االهتمام باقتناء المراجع العامة و 

المتخصصة ،و تقديم خدمات المعلومات المتقدمة و تقوم المكتبة المركزية بالتنسيق و التكامل 

 . كتبات الكليات ،و قد تحتوي على المواد المكتبية التي ال يمكن توفيرها بمكتبات الكليات مع م

و تقوم هذه المكتبات داخل الكليات الجامعية ،و توجه خدماتها لمجتمع : مكتبات الكليات _2

المستفيدين من الدارسين و االساتذة و العاملين في الكلية و تكون  كل مكتبة منها متخصصة 

تخصص الكلية ، و تطور مجموعاتها في هذا االتجاه ، كما تشرف على مكتبات االقسام في  في

 .حالة وجودها 

                                                           
��	�� � �وء ا���ھ�ت ا��: ادارة ا	����ت ا��	��� .ا���د	�روك،ا�راھ�م1�رة  ا�ودة ا��	�در .دارة اا	�ر�� ، ا�دارة دار : ا

�ر ،  : ا!�ھرة. ا���رو ��   . 45، 41، ص 2012ا	�	و#� ا�ر��� ��در�ب و ا
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و تقوم بخدمة الدارسين و الهيئة التدريسية في القسم ، و تنمي مجموعاتها : مكتبات األقسام _3

عدد و تقدم خدماتها  لخدمة تخصص القسم التابعة له ، و قد ظهرت  هذه االقسام  مع ت

1.التخصصات العلمية و زيادة عدد الدارسين في التخصصات المختلفة 
 

  :وظائف المكتبات الجامعية  3- 1

 :الوظائف االدارية  - 1

تخطيط  نحو المكتبة  و رسم سياستها و المشاركة في وضع اللوائح و القوانين التي في شأنها ال-

 تيسير العمل بالمكتبة و متابعة تنفيذه

 . ميزانية  المكتبة و المشاركة في توزيعها  إلعدادبالجامعة  االتصال بالمسؤولين -

 . اختيار العاملين في المكتبة  و تدريبهم و االشراف  عليهم و متابعة اعمالهم و تقييمهم -

 مثل :الوظائف الفنية - 2

بناء و تنمية  المجموعات و اوعية المعلومات مما يضمن توافر المقتنيات االساسية لقيام -

 . الجامعة  بمهامها في التعليم و البحث العلمي 

 تنظيم المجموعات و المصادر باستخدام التكنولوجيا المناسبة -

تنيات و اوعية تقديم خدمات المعلومات للدارسين و الباحثين و تيسير سبل االفادة في المق-

 . 2المعلومات

   

                                                           
  .42،43صا	ر�'  &�% ، 1
  .44،45، &�% ا	ر�' 2
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  : أهداف المكتبة الجامعية

و تطوير المنهج الدراسي بالجامعة عن طريق اختيار و اقتناء  و حفظ و تنظيم المنهج دعم -

 . الدراسي المرتبط بالمواد

 .و التكليفات الدراسية الخاصة بهم  البحوثمساعدة الطالب على اعداد ا-

االكاديمية و البحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية نشطة  ومتطورة تدعيم و اثراء البرامج -

 .من مراجع و دوريات علمية و كشافات و غيرها 

االنشطة الثقافية التي من شأنها رفع الوعي الثقافي و دعم ثقافة الطالب و عارف و اقامة الم-

  1.الباحثين

-

لمناهجالدراسية،والبر باالتيترتبطارتباطاوثيقاتوفيرمجموعةحديثةومتوازنةوشاملةوقويةمنمصادرالمعلومات

  .امجاألكاديميةوالبحوثالعلميةالجاريةفيالجامعة

   . والببليوغرافياصتنظيممصادرالمعلوماتمنخالاللقيامبعملياتالفهرسةوالتصنيفوالتكشيفواالستخال_

  .إلخ..تقديمالخدمةالمكتبيةوالمعلوماتيةالمختلفةلمجتمعالمستفيدينمثالالعارةوالدوريات-

 .)1(تدريبالمستفيدينعلSحسناستخدامالمكتبةومصادرهاوخدماتهاالمختلفة-

  :أهمية المكتبة  4- 1

 .تشجيع البحث العلمي و دعمه بين الطلبة و اعضاء هيئة التدريس-1

  .)بحوث و دراسات و كتب و غيرها( تشجيع النشر العلمي -2

 .المساهمة في البناء الفكري للمجتمع_3

 .)2(الفكر االنساني و الحفاظ عليه و اتاحته لالستعمالحماية التراث و _4

 . ر بشرية متخصصة ادتعليم و اعداد كو -5

 
                                                           

�	����ت ا��	��� ��ن �� وو��� ا�����ت و *ورة 	��و	�ت .،(ط�با���د 	�روك 1 ���!*، 2013دار اوراق ، : #	�ن .ادور ا
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  .  المكتبية الخدمة: المبحث الثاني

  .تعريف الخدمة المكتبية 1- 2

  .المكتبية أنواع الخدمة 2-2

  .المكتبية  اهداف الخدمة 3- 2
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  .المكتبية الخدمة: المبحث الثاني

  : الخدمة المكتبية تعريف 1- 2

بأنها " حسب  تعريف المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثيق و المعلومات فقد عرفها 

  " التسهيالت التي تقدمها المكتبة الستخدام الكتب و بث المعلومات

  1"أن مفهوم الخدمة المكتبية هو احسن قراءة ألكبر عدد بأقل التكاليف" و يعرفها ميلفيل ديوي 

ا  يمكن القول أن الخدمة المكتبية اداة لكافة االنشطة المكتبية التي تتعلق بمجموعة مكتبية و هكذ

  . و تنظيم مواردها و تيسير ما بها  من معلومات للرواد

  

  :المكتبية أنواع الخدمة2- 2

  : تقسم الخدمات المكتبية بشكل عام إلى نوعين هما 

 : technicalservicesنية أو غير المباشرة الخدمات الف - 1

نية في المكتبات كل ما يتعلق بطلب  و استالم وتهيئة اعداد الكتب و ود بالخدمات الفو المقص

الموارد االخرى ، و وضعها في خدمة القارئ و بعبارة اخرى فان هذه الخدمات  تتعلق بكافة 

متطلبات عمل مطلوبة  القتناء الكتب  و الموارد المكتبية  االخرى و تهيئتها وفق االجراءات ال

عمال الضرورية االخرى  قبل وصول الكتاب إلى رف المكتبة ومثل هذه  ة و القيام بكافة االالمكتب

االعمال تجري في العادة بشكل ال يراها قراء المكتبة و روادها و ال يكون لها تماس و مجابهة 

  .يرها مباشرة  للقارئ مثل التزويد و الفهرسة و التصنيف التجليد و التكشيف و غ

 : public services) المباشرة(الخدمات العامة للقراء  - 2

و يقصد بخدمات القراء  هنا كافة االعمال  و الخدمات المكتبية التي لها عالقة و تماس مباشر 

  :مع القارئ و من هذه الخدمات ما يلي 

 .الخدمة المرجعية  -
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 .الخدمة الببليواغرافية  -

 .الخدمات االعالمية  -

 .التصوير و االستنساخ خدمات -

  1.إلخ...الخدمات الخاصة  بالمواد السمعية و البصرية  -

  :أهداف الخدمات المكتبية  3- 2

تختلف أهداف الخدمات المكتبية  باختالف نوع المكتبة و طبيعة المستفيدين و مستوياتهم العلمية 

  : و التخصصية و يمكن إدراج  اهداف الخدمات المكتبية في النقاط التالية

 .أسئلة  و استفسارات الرواد السريعة الرد على _

د يصعب على كثير من الرواد و التي قالمساعدة في استخدام االدوات الببليوغرافية المتوافرة _

 . التعامل معها  معرفة

استقبال الرواد و اكتسابهم المهارات االساسية الستخدام المكتبة لتحقيق التعامل الفعال مع مواد _

 . المكتبة 

 .تدريب المستفيدين على استخدام المكتبة _

  2.المجموعات المكتبيةفي تقييم  المساهمة في عملية بناء مجموعة متوازنة و متطورة و االسهام_
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 : المبحث الثالث

 : تكنولوجيا المعلومات

  تعريف تكنولوجيا  المعلومات -1- 3

  أنواع تكنولوجيا المعلومات  -3-2

  اسباب استخدام تكنولوجيا المعلومات  -3-3

  أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات -4- 3

   




:                        ا	��� ا�ول ��
 ا	�������	 
��	���� ا	�����ت �� ���ت ا	�������    

 

27 

 

  .تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثالث

  : مفهوم تكنولوجيا المعلومات 1- 3

ول المعلومات و تدفقها االمقصود به االجهزة و الوسائل المستخدمة  لتيسير انتاج و معالجة ،وتد

و تبادلها و جعلها متاحة لطالبيها بسرعة و فاعلية  مثل االجهزة  السمعية البصرية ،و 

و االت التصوير و االستنساخ و التلكس و البريد المصور ، و الهواتف و  المصغرات الفيلمية

الحاسب "إال أن لفظ تكنولوجيا المعلومات عادة ما  يرتبط  بلفظ...الحاسب االلكتروني 

نظرا العتباره من اساسيات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبات و مراكز " االلكتروني 

االنسان تأثيرا في  تحدثات التكنولوجية التي ابتكرهاه من اكثر المسالمعلومات ، و العتبار 

فقد استطاع الحاسب رغم حداثته أن يتقدم صفوف االبتكارات  و المخترعات  ...المجتمع 

  1.االنسانية في مختلف مجاالت النشاطات البشرية خاصة فيما يتعلق  بالمعلومات

ك االجهزة و المعدات و االدوات  و االساليب التي تل هي المعلومات و في تعريف اخرلتكنولوجيا

استخدمها االنسان و يمكن أن يستخدمها مستقبال على المعلومات الصوتية  و المصورة  و 

الرقمية ، و كذلك معالجة تلك المعلومات من حيث تسجيلها و تنظيمها و ترتيبها و خزنها و 

  . في الوقت المناسب لطالبيها  هاعرضها و استنساخها و بثها و توضيحاسترجاعها و 

  2.في تكنولوجيا التخزين و االسترجاع و تكنولوجيا االتصاالت و تشمل كل 
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  : أنواع تكنولوجيا المكتبات-2- 3

ال تقتصر تكنولوجيا  المعلومات  على االجهزة و انما تمتد إلى الوسائل المتعددة  مثل البرامج  

  : ل او النظم و غيرها و على سبيل المث

الحاسبات االلكترونية التي تقوم بتجهيز المعلومات و اختزان كميات ضخمة منها ،و -

 . استرجاعها  بسرعة و دقة 

االتصاالت  التي تستطيع توزيع المعلومات بسرعة كبيرة الشخاص مختلفين  و متعددين  -

 . بصرف  النظر عن االماكن التي يقيمون بها 

و التسجيل بأشعة الليزر الذي يسمح باختزان  احجام ضخمة  التصوير المصغر و االستنساخ_

1.من المعلومات  في حيز أو مساحة صغيرة جدا
 

  :دوافع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية -3- 3

  :توجد أسباب عديدة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية و لعل أهمها 

في حجم االنتاج الفكري حيث ان هذا االنتاج ينمو و يتضاعف سنويا بنسبة  الزيادة الهائلة -1

 .وسطيا %10تعادل 

تغير طبيعة  الحاجة إلى المعلومات نتيجة التقدم العلمي و االجتماعي و نتيجة تداخل  -2

االختصاصات العلمية و تكاملها ، االمر الذي ادى إلى التركيز على المعلومة أكثر من التركيز 

 . ى الكتاب عل

فع بكل مؤسسة ـو مركز علمي إلى انشاء مصادر المعلومات ، االمر الذي د تعاظم اهمية-3

 . و المعلومات التي تساهم في تطوير  انتاجها باألبحاثمكتبة خاصة  و تزويدها 

انتاجية العمل باقل عدد من  فيض  في اعباء  االعمال اليدوية الروتينية و تطويرالتخ-4

 العاملين 
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تطوير  الخدمات المكتبية  و المعلوماتية ، و االستفادة  من خدمات االستخالص و التكشيف -5

االلية  و خاصة  في مجال الدوريات  العلمية  و مستخلصاتها و مصادر  المعلومات غير 

 .التقليدية 

االستفادة من خدمات بنوك المعلومات و قواعد بياناتها و الوصول إلى المعلومات و -6

 .استرجاعها  و بثها  و نسخها بسهولة و سرعة

المساهمة في اقامة شبكات نظم الية معلوماتية  تعاونية بين المكتبات و الجامعات و مراكز -7

 .البحث العلمي 

توفير النفقات و تقديم خدمات افضل بتكاليف اقل و االستعاضة  عن شراء أوعية المعلومات -8

 ) CDROM(المرجعية التقليدية الغالية الثمن كالموسوعات و الدوريات باالقراصالليزيرية 

الضخمة مهما ايجاد حل لمشكلة المكان و هي المشكلة  التي تعاني منها جميع المكتبات -9

1.ا كبيرةكانت مساحته
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  :أهمية استخدام  تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المكتبية: 3-4 

  : تستعين المكتبات بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق األهداف لتالية 

تحسين خدماتها و تطويرها بشكل يجعلها تتماشى  مع المكتبات المتطورة في العالم مع تنويع -1

 . ف تقديمها على االدوات الحديثةهذه الخدمات لتشمل خدمات جديدة يتوق

تطوير نظمها  من خالل مراجعة االنظمة  التقليدية و دراسة محيطها للتعرف على اداء -2

ستعانة به لمواجهة احتياجات االالنظام الحالي ، و تقدير جدوى  النظام الذي تريد المكتبة 

 المستفيدين المتزايدة 

و وضع االمكانيات المطلوبة لتقديم المعلومات إلى  كسب اكبر عدد ممكن من رواد المكتبة ،-3

  1.المستفيدين  بسرعة و سهولة 

 

تنظيمها و اتاحتها يمكن القول أن المكتبات الجامعية هي مرفق معلوماتي يقوم بجمع مصادر و 

  .من اجل مساعدتهم في بحوثهم  العلميةللجمهور 

المكتبات تستخدم تكنولوجيا  المعلومات  و للقيام  بخدمة المستفيد بأسرع وقت و اقل جهد أخذت

  . هائل النفجار المعلوماتي االلتقديم خدمات اسرع و افضل خاصة في ظل 
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  تمهيد 

سرعة و فعالية اداء االنشطة و  ساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال المكتبات في زيادة 

الوظائف التي تقوم بها المكتبة  خاصة في ظل ظهور تكنولوجيا المعلومات التي قدمت  للمكتبات 

تزويد إلى خدمة الالتي تساعدها في التعامل  مع اوعية المعلومات بدئا من المزايا العديد من  

خدمات المكتبية إلى جانب الالنظم االلية في  المستفيدين ففي هذا الفصل تطرقنا إلى استخدام

و البرمجيات الوثائقية في الخدمات المكتبية  مع استخدام شبكات المعلومات  تناولنا استخدام

  . االنترنت في تقديم الخدمة المكتبية للمكتبة الجامعية 
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  .النظم االلية المتكاملة في خدمات المكتبية استخدام: لالمبحث األو

 .تعريف النظام االلي المتكامل -1- 1

 .دوافع استخدام النظم االلية في الخدمة  المكتبية  -2- 1

 .خدمات المكتبيةالمجاالت استخدام النظم االلية  في  -3- 1
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  .الجامعيةاستخدام النظم االلية المتكاملة في خدمات المكتبية للمكتبة : المبحث األول

 : مفهوم النظم االلية المتكاملة - 1-1

سب و التي تشترك جميع انظمته و حنظام اليم: لي المتكامل على انه يمكن أن نعرف النظام اال

عبارة عن   modulesم الفرعية بيانات ببليوغرافية واحدة ،و النظالفرعية الوظيفية في قاعدة 

يقوم نظام فرعي االلي و كل  وحدات منفصلة من البرامج و التي تجمع معا لتشكل النظام

طالع بوظيفة اساسية من وظائف المكتبة مثل التزويد أو ضبط المسلسالت أو االعارة و ضبا

ام النظ: النظام االلي المتكامل يشتمل على االقل على مجموعة من النظم الفرعية الرئيسية و هي 

و ضبط االعارة  opacu moduleو الفهرس المباشر  cataloging-moduleالفرعي للفهرسة 

circulation- module إلى مجموعة النظم الفرعية  و النظام الفرعي  للتزويد  باالضافة

االساسية  و هناك مجموعة  اخرى من النظم الفرعية االختيارية التي من الممكن للمكتبة طلبها  

  1. في النظام االلي المطلوب

 :دوافع استخدام النظم االلية في المكتبة - 1-2

 .عمل شيء اقل تكلفة و اكثر دقة و سرعة 

 .د ممكن من المستفيدين عد ألكبرتقديم خدمات معلومات أفضل 

 .الحجم المتزايد للنشاط الذي يتم في المكتبة 

الرغبة في تقديم خدمات جديدة مثل خدمات البث االنتقائي للمعلومات و اعداد الببليوغرافيات 

 .الصعب تقديمها في ظل النظام التقليدي من المتخصصة حيث أن هذه الخدمات 

 .ن مع انظمة المكتبات االخرىتوفير أرضية مشتركة للعمل  و التعاو 

 .اتاحة الفهرس االلكتروني على الخط المباشر للمستفيدين

 .توفير امكانات متنوعة للبحث من خالل مداخل مختلفة في الفهرس االلكتروني للمكتبة 

  .تقليص حجم السجالت و الفهارس  الورقية التي تستخدمها المكتبات 

في المكتبات و تقديمها بشكل جيد و سريع  ) التكرارية ( العمل على تطوير االعمال  الروتينية

2.مثل بطاقات المستعيرين و فرز البطاقات في الفهارس و ترتيبها 
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 :خدمات المكتبية للمكتبة الجامعية المجاالت استخدام النظم االلية في _3_1

  : التزويد االلي -1- 1-3

 : ان النظام المحوسب للتزويد يجب ان يكون قادرا على تنفيذ االجرءات التالية

يقوم النظام بمضاهاة كل طلب جديد بمقتنيات المكتبة للتاكد من عدم وجوده  : فعالية الطلبات-1

  .بين مجموعة المكتبة

االستالم حيث يتضمن ارسال مراسالت الى الناشرين والموردين في حالة تاخر  : متابعة الطلبات-2

يحدد فيه تاريخ معين تقرره المكتبة  clain date fiedlيتم تحديد حقل خاص في القاعدة ويعرف 

  .يتم فيه اعداد الخطابات او المراسالت المتابعة

 هيمجموعةمنالحقولتعكسوصواللمادة،تاريخالوصولواالستالم،ورقمالفاتورة،السعر: استالمالطلبات-3

... 

المورد أو  ىلدمن حيث يتم الغاء بعض الطلبات إذا كان غير موجود أو نفذ : الغاء الطلبات -4

  .لتحقيق هذا الشيء ةجيلالتسالناشر ، حيث تصمم  بعض الحقول في 

الكتب مرة اخرى إلى الناشر مثل  بإعادةحيث تقوم المكتبة في بعض االحيان : إرجاع الطلبات-5

كتب غير مطلوبة أصال و ليس عناوينها مدرجة في الفاتورة و  وصولها بحالة تالفة أو ورود

 .ارسالها عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس

ات التي يمكن الحصول عليها فيما يتعلق بكل فعاليات التزويد و هي المخرج: االحصاءات -6

  .ؤها أو ارجاعهاعدد الطلبات التي تم استالمها ، عدد الطلبات التي تم الغا: على سبيل المثال 

و ذلك بطباعة امر الشراء يحتوي على بيانات المادة المتوافرة في المكتبة : اعداد  أوامر الشراء -7

1.مع ذكر عدد النسخ المراد شرائها 
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بعد ادخال البيانات الببليوغرافية حول المادة المرغوب اقتناءها في قاعدة :  البحث و التدقيق-8

لمواد بمطابقة هذه البيانات على سجالت االنظام و ذلك بواسطة أحد اجهزة االدخال يقوم الحاسب 

 :المتوفرة في ملف الفهرسة و في ملف المواد تحت الطلب  وتتم هذه المطابقة بواسطة 

 .ردمك، ردمد: رقام المعيارية مثلاال -

 .لغة المادة-شكل الوعاء  -مكان النشر -النشرتاريخ–الطبعة–المؤلف–العنوان -

شهر إلى ثالث من تتطلب المتابعة برنامجا مستقال يتضمن فترات زمنية محددة : المتابعة -9

  .أشهر

 .ضبط الحسابات المالية - 10

 :على شكل قوائم مثلحيث يقوم الحاسب بتقديم الحسابات :طباعة التقارير االحصائية- 11

 .قوائم الطلبات خالل فترة معينة   -

 .قوائم المواد المكتبية التي وردت عن طريق التبادل و االهداء  -

1. بيانات حول حجم المعامالت مع وكيل  ما -
 

 : إعداد تسجيالت خاصة بالموردين تحتوي على البيانات االتية- 12

 .اسم المورد_

 .عنوان المورد البريدي-

 نوعية االوعية  التي يتعامل فيها -

 .العملة التي يتعامل بها -

 .لغات المواد  التي يتعامل بها -

 .عدد طلبات الشراء السابقة -

 .عدد مرات الغاء أوامر التوريد-
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  1. صومات التي يقدمها المورد الخ-

  : استخدام النظم االلية في عمليات الفهرسة  - 1-3-2

من الصعوبات و المشاكل التي تهدد بزيادة  لمكتبات ومراكز المعلومات تواجهالكثيرال تزال ا

فالفهرسة الوضعية و الموضوعية عملية معقدة تتطلب كثيرا من اتخاذ .  تكاليف مقتنيات المكتبة 

بشكل  القرارات كما انها تتطلب كثيرا من الوقت و الجهد ،و هناك العديد من المشكالت المتعلقة

الفهرس و خاصة  الفهرس البطاقي و هو االكثر شيوعا في المكتبات ومعظم مشكالت الفهرس 

البطاقي حول انتاجه و صيانته و استعماله و قد اصبح من السهولة في ايامنا هذه حوسبة 

الفهارس التقليدية في المكتبات و مراكز المعلومات و بالتالي اغالق فهرس البطاقات و استبداله 

نهايات فسفورية تكشف عن محتويات المكتبة و تتم عملية الفهارس البطاقية و تحويل البيانات ب

 : فيها إلى شكل محوسب بطريقتين 

اغالق الفهرس نهائيا حتى تاريخ معين وادخال البيانات عن المواد المكتبية الجديدة بعد ذلك -1

م الفهرس البطاقي أو استخدام  البحث التاريخ في الحاسوب بحيث يمكن للقارئ أو الباحث استخدا

عن  المواد المكتبية حتى ذلك التاريخ المعين و استخدام الحاسوب للبحث عن المواد المكتبية  

 .الجديدة في ذلك التاريخ

وصلت حديثا في المواد المكتبية التي وصلت إلى المكتبة أو  من ادخال البيانات الببليوغرافية  -2

و ادخالها في )البطاقات القديمة (ثم الرجوع شيئا فشيئا إلى التسجيالت الحاسوب مباشرة ومن 

  2.الحاسوب و هو ما يسمى بعملية التحويل الرابع

  : و من البدائل الممكنة للفهرس البطاقي ما يلي 

و يمتاز  بسرعته و دقته و امكانية تحديثه بشكل  online catalogueالفهرس االلي المباشر  -1

الوصول إليه من خالل محطات طرفية متباعدة و من عدد كبير من المستفيدين سريع و امكانية 

 . في الوقت نفسه 
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 computer out put of microfilmeفهرس مفردات الحاسب على الميكروفيلم كوم-2

(com) وهو فهرس جذاب و اقتصادي و يمكن استبداله بسهولة ، و يأخذ حيزا صغيرا إذا قورن

 . بالفهرس البطاقي 

 : صفات نظام  الفهرسة المحوسبة المثالي _

  :ح المرغوب فيها في نظام الفهرسة المحوسب مفيما يلي المال

 .انتاج بطاقات الفهرسة الخاصة بالتسجيالت المخزنة في الحاسوب -1

 .فرز مداخل الفهرسة المخزنة حسب المؤلف أو العنوان او الموضوع أو رقم التصنيف  -2

 .د اكتشاف اخطاء فيها تعديل البيانات المخزنة عن -3

 .اعداد القوائم االستنادية  -4

 .انتاج بطاقات ارشادية خاصة بالفهارس -5

الوصول إلى التسجيالت من خالل نقاط وصول متعددة كمؤلف و العنوان و الموضوع و رقم  -6

التصنيف و بيانات النشر و السلسلة و غيرها، بعكس الفهارس البطاقية التي يمكن الوصول 

 .العنوان -الموضوع –المؤلف : لمكتبية من خالل ثالث بطاقات هي إلى المواد ا

 .توافر نظام امن  خاص بالدخول إلى النظام  -7

 ". انظر ايضا"و " انظر"اعداد و احاالت  -8

 .استبعاد تسجيالت لمواد المفقودة أو مشطوبة  -9

  1. امكانية الوصول إليه من مناطق جغرافية متباعدة  - 10
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  : استخدام النظم االلية في اقسام المراجع و المعلومات  -3- 1-3

ان اعظم تطور شهدته المكتبات و مراكز المعلومات في العقود الثالثة االخيرة  هو استخدام 

الحاسب االلكتروني و االستفادة منه في تقديم الخدمة المرجعية ،اضافة إلى توفير الوقت و الجهد  

ام االتصال االلي المباشر المكتبات من االستفادة  من مصادر المعلومات و التكلفة كذلك مكن نظ

 بإمكانالمتوفرة  في المكتبات و لهذا نجد بعض الخصائص التي تميزت بها هذه العملية و التي 

  : ايجازها فيما يلي

تقليل اعتماد اختصاصي المراجع  على المصادر المطبوعة و التي كان البحث فيها يكلف -1

 . ت  الكثير الوق

تواصل المعرفة حيث اصبح اعتماد اختصاصي المراجع في تقديم الخدمة المرجعية على المواد -2

 . المكتبية المطبوعة اضافة إلى اعتماده على المواد المكتبية المخزونة في قواعد البيانات

 يترددون في طلب المساعدة فلقد كان بعض المستفيدين جيع المستفيدين على طلب المساعدةتش-3

المراجع السباب سيكولوجية عندما كانت الخدمة تقدم بالشكل التقليدي واخذوا ال  يمن اختصاص

 يترددون االن في طلب مثل هذه الخدمة بشكلها االلي 

استخدام الحاسب االلكتروني ساعد على نمو مهارات اختصاصي المراجع حيث اصبح لديهم -4

صادر المعلومات كما اصبحت لديهم القدرة على فهم المصطلحات فهما افضل لطبيعة م

1. المستخدمة في عملية التكشيف
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  :استخدام الحاسب في اعداد خدمة االحاطة الجارية  -4- 1-3

  :باستخدام الحاسب االلي فانه يمكن اداء هذه الخدمة بطريقتين هما 

المستفيدين ال يمكن ان يكون المستفيدين الذين سبق تسجيل  بأسماءاصدار تقارير و مطبوعات -

أن يكونوا الفئة االولى  من و فئة محددة من هؤالء المستفيدين اسماؤهم في ملف المستفيدين أ

كتب مثال و يتم توزيع هذه التقارير  5-3المستفيدين و الذين لهم حق عال في االستعارة من 

1.عليهم حسب اسمائهم
 

ال القائمة إلى مجموعة  من المستفيدين في مكان أو قسم واحد على أن تذكر ان يتم ارس-

اسماؤهم جميعا على القائمة مع وضع عالمة مالحظة  خاصة بتمرير تلك القائمة  على السادة 

الزمالء  القسم مثال في حال االنتهاء من االطالع عليها و بالتالي يمكن التوفير في الوقت و 

  .التكاليف

حواسيب في االقسام أو حواسيب خاصة ) ايا كان نوعها(يكون  في المركز ، المؤسسة و قد -

في الشبكة من  e.mailبهؤالء االشخاص و يمكن االتصال بهم عن طريق البريد االلكتروني 

  .الخاصة بكل منهم terminalخالل قائمة بأسمائهم و يتم اعالمهم عن طريق الطرفية 

للمكتبة تقرير خاص بكل المواد الجديدة التي وصلت المكتبة خالل  فقد يطلب من النظام االلي-

  :هماملفين موجودين في الحاسب بالفعل تاريخ محدد و هنا يتم الربط بين 

 .ملف المستفيدين  -1

 .ملف المواد التي وصلت حديثا -2

تعيرين سيتم سكل مجموعة من الم عبارة عن قائمة بأسماءslipحيث يقوم النظام بعمل مالصق 

توزيع القائمة عليهم و يلي ذلك اعداد  قائمة بكل المواد التي وصلت المكتبة خالل تاريخ معين و 

وهو المفضل غالبا في تلك النوعية من (ترتيب تلك القائمة حسب تاريخ ورودها أو هجائيا بالعنوان 

إلى المكتبة التي تفضل احد راره القائمة باسم كل شخص وهذا يرجع  قالقوائم أو ان يعد  النظام  
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الخيارين  أو تأخذ بكالهما  مع وضع شرط معين لذلك ، مثال  انه إذا زادت  القائمة عن 

صفحتين فان النظام يقوم بطباعة قائمة لكل مجموعة و اذا قلت  عن  ذلك بطبع النظام باسم كل 

1: مستفيد و يمكن تصوير ذلك كالتالي 
 

  

      ال

  نعم                                        

  نعم   

  ال

  

  

  

  

  

  : 2الشكل 

  .االلي في المكتبة أو مراكز المعلوماتة الجارية حسب النظام خريطة تدفق االحاط
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  1: االعدادااللي للببليوغرافيا -5- 1-3

لقد شهد عقد الستينات من القرن العشرين تطورا  سريعا في استخدام االساليب المحوسبة في  

الوصف الببليوغرافي و في تجميع الببليوغرافيات و قد جاء استخدام هذه االساليب نتيجة االسباب 

  :  التالية

 .الزيادة الهائلة في حجم  االنتاج الفكري المنشور  -1

 . ر للعمل على هذا الكم الهائل من االنتاج الفكري بشكل يدوي النقص في الكواد -2

بطء اجراءات الطبع التقليدية و عدم مرونتها مما يعرقل توفير  خدمات ببليوغرافية مناسبة  -3

 .للمستفيدين 

رة أصبحت تمثل عبئا ثقيال و صعوبة  في استخدامها بشكلها إن كثير من الببليوغرافيات  الكبي -4

 .المطبوع

االمر الذي استوجب استخدام الحاسب االلي في تجميع الببليوغرافيات و خزنها  و استرجاعها 

التي هي عبارة عن  records bibliographicاعتمادا على وجود التسجيالت الببليوغرافية 

التسجيلية و الدليل و البيانات الببليوغرافية تصف وحدة  مجموعة حقول بما في ذلك مرموقة

  . ببليوغرافية واحدة أو اكثر لتعامل ككيان واحد 

و قد قامت كل دولة من دول العالم بتطوير تسجيلة ببليوغرافية خاصة  بها و قد بدأت التسجيالت 

الكونجرس  و مرورا  الببليوغرافية بالظهور بدءا من ظهور تسجيلة مارك التي بادرت بها مكتبة

بمواصفتها رقم  1973بالتسجيلة الببليوغرافية و التي تبنتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي عام 

و ذلك لخدمة تبادل البيانات الببليوغرافية على غرار مارك )  ISO2709(و التي تعرف  2709

  : مثل 

  .الوطنية البريطانية المستخدم من قبل الببليوغرافية) UK MARK(مارك البريطاني 

  . Mark canadianمارك الكندي 

و قد بدأت العديد من مراكز المعلومات  و التوثيق و المكتبات و مؤسسات البحث العلمي في 

  .المعالجة االلية للبيانات الببليوغرافية الخاصة بالمجموعات العربية  بإدخالالوطن العربي 
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بدأت بعض المؤسسات و مراكز  المعلومات   Asmo/1982الشيفرة العربية الموحدة  و مع ظهور

بدأت كثير  minisisفي بناء  قواعد معلومات ببليوغرافية لمجموعاتها العربية و بعد تعريب نظام 

الببليوغرافية  في نظام  تتألفالتسجيليةمن الدول العربية باعدادالببليوغرافياتها أليا و 

من عدة حقول و قد خصص كل حقل  لنوع معين من البيانات مثل مؤلف ،  Misisisالمييزسيس

  :العنوان ، و كل حقل معرف باالتي 

 .االسم الكامل للحقل  -1

 .المؤلف من اربعة محارف عددية  لحقمميز ل -2

ستة محارف تحدد الحقل في مكون من مجموعة محارف ال تزيد علVاسم مختصر للحقل  -3

1.القاعدة
 

  : خدام الحاسب في البحث االنتقائياست -6- 1-3

للفضاء  nasaث االنتقائي للمعلومات على الحاسب االلي استخدم في وكالة ناسا إن اول نظام للب 

ملف أو حقل موضوعات اهتمام : في بداية الستينات و من متطلبات هذه الخدمة ملفين هما 

  المستفيد 

 . ملف أو حقل فئة المستفيد -

و يبرز دور الملف االول او الحقل االول في انه عند تقديم هذه الخدمة من خالل تقارير البث 

االنتقائي التي يقدمها الحاسب ، يقوم النظام بالمطابقة بين الموضوعات التي حددت مجال 

المستفيد و يتم استخراجها  من قائمة رؤوس الموضوعات المستخدمة  العربية للخازندار و بين 

على  رأس  رس الموضوعات للوثائق الجديدة التي تم تحديدها لتلك الوثائق و في حالة عثو رؤو 

التقرير الخاص لذلك المستفيد و لوثيقة يطابق الموضوع الذي يحدد للمستفيد يقوم بتسجيلها في ا

ذا حتى ينتهي من الوثائق الجديدة التي وردت  إلى المكتبة و يمكن استخدام كلمات مفتاحية هك

keywords  للتعبير عن مجاالت  اهتمامات المستفيد و في حال عثور النظام  على كل كلمات

  . مطابقة لها في عناوين موضوعات الوثائق الجديدة يقوم بتسجيلها في تقرير المستفيد

من خالل  بإعالمه،أو يقوم طبوع يتم ارساله للمستفيد المحررو يتم بعد ذلك استرجاع تقريره م

من خالل الطرفية الخاصة به و يبين كتروني على شبكة الحاسب المتصل بها المستفيد البريد االل
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الية البحث االنتقائي للمعلومات،وبالنسبة للملف الثاني أو الحقل الثاني فان  خريطة تدفق1الشكل

  1.الخدمةاهميته تعود في استخدام هذا الحقل لتحديد فئات المستفيدين الذي ستقدم لهم 

  

  

  

  

  ال

  

  نعم   

  

  نعم   

  

  

  ال

  

  

المكتبة او مراكز خريطة تدفق البث االنتقائي للمعلومات حسب النظام االلي في :1الشكل

  .المعلومات

  

 : اآللي التكشيف -7- 1-3

هو استخدام الحاسوب في عملية التكشيف  اي أن تكون عملية اآللي إن المقصود بالتكشيف 

التكشيف الية و بما ان عمليات التكشيف من تعيين رموز أو مواصفات و مصطلحات تدل على 

تحرير و الالمعلومات التي تحتويها الوثائق و كذلك متابعة االجراءات الشكلية  و التكميلية  في 

سوب في عملية التكشيف الموضوعي بفعالية و كفاءة عالية في طباعة ، و يقوم الحاالمراجعة و ال
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انتاج كشافات  الكتب و الدوريات و ذلك باعتماده على وجود المادة المراد تكشيفها و المختزنة 

على الوسائط المقررة حاسوبيا و يعمل الحاسوب  على تبويب و طباعة و تحديث و تجميع  و 

ه المكشف اثناء عمله  و ذلك باالرتكاز على نوعية طباعة الكشافات ، و جميع ما يحتاج

المدخالت عن طريق االتصال غير المباشر و الذي يتناسب مع اجراءات التكشيف ، و يتم تبويب 

الملفات حسب الرغبة  في شكل اخراج شكل المخرجات  سواء كانت مصغرات أو مطبوعات 

  1.ورقية

  :  اآلليخطوات التكشيف  

من المعلوم لدى اختصاصي المعلومات بأن الكلمات المكشفة في اغلب االحيان ال تعطي معنى  

حقيقي و دقيقا عن المحتوى الموضوعي للوظيفة ، و عليه قد قام المختصون في علم المعلومات 

بعملية البحث عن طرق بديلة و اخرى ذات فاعلية عالية في عملية التكشيف و من هذه الطرق ما 

  : يلي 

 :التحليل االحصائي  -1

جاءت فترة التكشيف  بواسطة التحليل االحصائي على فرض انه كلما كثرت عدد مرات استخدام 

تشير إلى محتويات الوثيقة ومواضيعها ،و ذلك على اساس هذه  فإنهاكلمات معينة  في الوثيقة 

ميعها  ثم ترتيبها هجائيا الطريقة فان الحاسوب  يقوم بسرد جميع الكلمات الواردة في الوثيقة و تج

  . و حسب عدد ورودها في الوثيقة 

حيث يتم استبعاد جميع الحروف و المفردات التي ال قيمة داللية لها و كذلك فان عدد الكلمات  

يعتبر  هو االساس في عملية التكشيف و في التطبيقات الحاسوبية ،و االختيار المبرمج للكلمات 

  . ي على ما تحتويه تلك الوثيقةالمكشفة ال يعطي مدلول حقيق

  : و توجد خطوات متعددة تثبت استخدام هذا المنهج  في اختبار المصطلحات و ذلك كما يلي 

وزن مواقع الكلمات مثل كلمة تقع في عنوان الوثيقة  فهي تعطي وزنا و اهمية اكثر في الكلمة  -1

 . التي تقع في نص المقالة أو البحث 
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و يرتكز على مدى العالقة بين مرات استخدام الكلمة في الوثيقة التي  الوزن المتكرر  النسبي-2

 . يتم تكشيفها 

استخدام مقاطع االسماء فقط ، و هنا تستخدم االسماء و الصفات للتكشيف كمصطلحات ،و -3

 .يتم اختيارها من العناوين أو المستخلصات المعطاة للوثيقة 

على تجميع الكلمات من اصل واحد  حيث يجمع المترادفات و  مكانز و يعمل المكنزاستخدام ال-4

 .المصطلحات القريبة و ذات العالقة المتجانسة مع بعضها البعض 

استخدام عوامل االرتباط االحصائية ، و يضم ما مدى تقارب المصطلح مع مصطلح اخر في -5

 . نفس الوثيقة 

اتها جميعا ذات المعاني الرئيسية و الفرعية التكشيف المتعمق و يعتمد على تكشيف الوثيقة بكلم-6

1. ، وذلك حسب تعدد ترددها في الوثيقة المراد تكشيفها 
 

  : ص اآللياالستخال -8- 1-3

تم تجهيزها عن طريق استخدام الحاسبات  التي تعرف المستخلصات االلية على انها هي 

اي ناتجة عن طريق استخدام الحاسبات االلية و ) extract(االلكترونية و عادة تسمى بالمستخرج 

ليست بالطريقة التقليدية  و من هنا نعرف االستخالص االلي  بأنه اختيار للكلمات أو العبارات في 

وثيقة معينة ثم اختزانها في الحاسب االلي و وضع برنامج معين للحصول على مستخلص يعبر 

  . عن المحتوى لعام للوثيقة 

  :مستخلصات بواسطة الحاسوب نمر بالخطوات االتية ال لإلعدادو 

ن النص االصلي مدخال على الحاسوب أو ان يكون احد مخرجات الطباعة و يجب ان يك -1

 .االلكترونية ، ليتمكن الحاسوب من التعامل مع النص من خالل التعليمات التي تعدله

 .الكلمات و الجمل التي تكرر باستمرار بإحصاءتعليمات اليقوم الحاسوب من خالل  -2

 استبعاد الكلمات  و الحروف غير الدالة مثل حروف الجر و العطف و االفعال المساعدة  -3

 .تحديد الجمل الدالة  -4

 .ترتيب الجمل و العبارات التي لها دالالت موضوعية  -5

1.اجراء التعديالت المناسبة للمستخلص ليظهر بالشكل المطلوب -6
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  : م الحاسوب في مجال االعارة استخدا -9- 1-3

 : تعريف نظام االعارة المحوسب.ا

إن نظام االعارة المحوسب هو ذلك النظام الذي يراقب و يضبط اعارة المواد التي تحتويها 

و الذي يسهل عملية استرجاع هذه المجموعات ...) كتب ،دوريات ، افالم( المجموعات المكتبية 

من المستفيدين و في نظام خدمات االعارة  المحوسب فانه يتم تخزين جميع المعلومات عن المواد 

معارة من كتب و دوريات و معلومات  عن المستعيرين  في اسطوانات جاهزة لالستعمال بصفة  ال

 : مستمرة  و باستعمال الطرفيات النهائية  يقوم النظام بتقديم الخدمات التالية

ستعير و كذلك رقم المادة المطلوب و تتطلب هذه العملية قراءة رقم بطاقة الم:  اعارة المادة -1

سطة قارئ الرموز دون الحاجة إلى ادخال هذه االرقام  عن طريق الضغط على استعارتها بوا

 .المفاتيح و يتم ذلك عن طريق طبع ارقام المستعيرين 

 . و تتطلب هذه العملية قراءة رقم المادة المعارة: استالم المواد المعارة  -2

طة احد المداخل يمكن الحصول على هذه المعلومات بواس المعارة واسترجاع معلومات المواد  -3

 ) رقم المادة  الكتاب، أوموضوع  المؤلف، أو:مثل(

اسم  المستعير أو رقم  بإدخالويتم الحصول على هذه المعلومات : معلومات عن المستعير  -4

بطاقته في الحاسب عن طريق الوحدة الطرفية حيث يظهر النظام  معلومات تفصيلية عن 

2.ذلك بيان بالمواد التي استعارهافيه و رقم هاتفه و كالمستعير مثل عنوانه و القسم الذي يعمل 
 

و يتم ذلك عن طريق اصدار امر للنظام بالضغط على : ارسال اشعارات عن الكتب المتأخرة  -5

النظام بطبع اشعارات للمستعيرين عن المواد المتأخرة حيث  بعض المفاتيح و بناءا على ذلك يقوم

و في حالة عدم  تجاوب اي مستعير  . توجه هذه االشعارات بعد ذلك إلى المستعيرين المعنيين 

من خالل فترة محددة يقوم النظام بضمه إلى فئة المتأخرين حيث ال يسمح له باستعارة المزيد من 

 . ن مواد مكتبيةالمواد  ما لم يرجع  ما معه م

  سهيل عملية اعارة المواد ومن هذهو يقوم نظام االعارة المحوسب بتوفير عدة ملفات مهمتها ت

  :الملفات
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1.ملف  بعدد  النسخ المتوفرة  لدى المكتبة عن كل مادة  -1
 

 .ملف الكتب مرتبة حسب ارقام التصنيف -2

 .ملف المستعيرين مرتبة الف بائيا -3

 .ملف االعارة مرتبة حسب ارقام النسخ  -4

 .ملف الغرامات  المالية مرتبة حسب رقم االشعار بالغرامة  -5

 : مميزات نظام االعارة المحوسب الجيد- ب

 سرعة تحديد عناوين المواد المكتبية ومواقعها على الرفوف -1

االستعارة و تاريخ انتهاء تقديم معلومات فورية عن المواد المعارة مثل اسم المستعير و تاريخ -2

 .فترة االعارة

و تحديد هذه الفئة المستعيرة و  لبعض المستعيرينسرعة تحديد عناوين المواد المطلوب حجزها -3

 . التاريخ الذي يبطل فيه حجز هذه المواد

تقديم معلومات كاملة وحديثة عن اشعارات التي ترسل إلى المستفيدين من الذين استعاروا مواد -4

 . بية وعن االجراءات التي يجب تطبيقها معهم فيما بعدمكت

المكتبة عن مدى استعمال المجموعات المكتبية لمساعدة الموظفين  في  إلدارةتقديم معلومات -5

 تنظيم هذه المواد في استبعاد المواد التي لم  تعد صالحة لالستعمال 

ات االعارة مع االقل استثمارا  في قدرة التكيف مع التغيرات الفجائية ، في زيادة حجم عملي-6

 .توظيف موظفين جدد أو أجهزة جديدة 

  : و يمكن القول أن نظام االعارة المحوسب يوفر ثالث خدمات معلومات رئيسية هي 

 . عنوانه ، رقم هاتفه ، رقم بطاقته الشخصية ‘اسمه: معلومات عن المستعير مثل -1

 .تاريخ النشر  –رقم التصنيف  –العنوان  –المؤلف  :معلومات عن المادة المعارة مثل -2

  ) . تاريخ  فترة المادة المعارة ( معلومات عن عملية االعارة نفسها -3

  

  

  

                                                           

.0�101س ا��ر�. ا����ق،ص  1 



�ا�ا����ام ��������� ا������ت �� :                                ا�
	� ا����� ���ت ا������  

 

49 

 

 : لإلعارةأمثلة للنظم االلية -ج

1. TOUCH-GO  : معلومات المراحل التي مرت بها المكتبات و الال يخفى على اي اخصائي

االستعارة الخارجية  ألوعية معلومات بداية من سجالت االعارة و مرورا ببطاقات  طعمليات ضب

 barاالستعارة  المرفقة بالكتب  و وصوال إلى استخدام النظم االلية التي تستخدم أعمدة الترميز 

codes   مكتبةالي إال ان هذه النظم جميعها لم ترض.للتعرف على بيانات مستعيريها 

 cauntrybuffalo –erie.العامة

على تطوير  نظام جديد لتحديد هوية المستفيد ،  ultra –scan- corp كة حيث  اتفقت  مع شر 

  . منحة مجانية  من الشركة للمكتبة و هو touch and go sysيعتمد على بصمة االصبع يسمى 

هذا النظام يعتمد على استخدام تكنولوجيا تحديد هوية الشخص من خالل تصوير 

imaging االصبع  لتحديد السمات المميزة و الفريدة  به ،ومن ثم يتم التخلي تماما  عن استخدام

لوا المكتبة أنها اول مكتبة و يشير مسؤو   IDبطاقات المستفيدين و غيرها  من محددات المستفيد 

1تقنية القياس  البوميتريتستخدم 
biometric  كما ان عملية  التسجيل  في النظام تستغرق  اقل

 . ن دقيقتين و بعدها يمكن استعارة  اي وعاء في اقل من ثوان م

2. Winisiealis يعتبر نظام االعارة احد  هذا النظام هو احد النظم المكتبية المتكاملة التي

 : الفرعية ،و هو يقوم  بعدة مهام  فيما يلي نذكرهاانظمتها 

 : فوائد االنظمة المحوسبة في االعارة .د

  : من اهم فوائد و ايجابيات استخدام االنظمة المحوسبة في عمليات االعارة ما يلي 

زيادة سرعة اداء  اجراءات االعارة ،وهو ما ادى إلى تطوير مستوى انتاجية العاملين و تقليل -1

 .عددهم في قسم االستعارة 

 باألنظمةمقارنة  دقة اعداد  السجالت الخاصة  بضبط حركة االعارة و ندرة حدوث االخطاء-2

 . اليدوية 

ب فعالية النظام المحوسب في اعطاء  المعلومات  الالزمة  عن كافة التساؤالت  حول جوان-3

 .اعارته مدلكتاب المعار من حيث اعارته أو ععن ااالعارة و بخاصة عن المستعير و 
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يادة اضافية في عدد اداء وظائف  جديدة  ال يمكن الحصول عليها في االنظمة اليدوية بدون ز -4

  : العاملين أو السجالت مثل

  .االستفسار  عن المستعير باالسم و الرقم -

  إلخ ..عن الكتاب المعار باسم المؤلف أو العنوان أو رقم النسخة  االستفسار -

  .اصدار اشعارات التأخير و اداء الغرامات و انهائها -

ي اي يوم من ايام الشهر  وفقا لعناصر عديدة طباعة التقارير االحصائية  عن عملية االعارة ف -

  . تعطي تطورا واضحا عن سير االعارة بالمكتبة 

  : النظام االلي لضبط الدوريات: 1-3-10

توافر في النظام عن االوعية العادية حيث يجب ان ي ال يختلف كثيرا النظام االلكتروني للدوريات 

  : لتاليةااللكتروني لمتابعة و ضبط الدوريات الوظائف ا

مكتبات الفرعية المتصلة بالمكتبة أي التأكد  من عدم وجود الدورية بالمكتبة أو بال :التحقيق )1

اي تحديد درجة أداء الموزع أو الناشر مع المكتبة في حال وجوده في قائمة  :تحديد االداء )2

 . الناشرين الموردين المتعاملين سابقا مع المكتبة 

  اسم الدورية_:ارساله اعداد امر الشراء و )3

  معلومات عن نوع اصدار الدورية  –

  تاريخ االشتراك –

  ثمن اخر اشتراك مدفوع  –

  اسم  المورد–

  ن المورد البريديعنوا–

 .عنوان المكتبة -

المورد في ارسال الدورية للمكتبة يقوم النظام بمطالبة المورد أو  تأخرفي حالة  :البة المط)4

  .الدورية  ارسال الناشر بسرعة

  1.بموقف كل عدد بأنه في التجليد ، التدوير تالف أو مفقود بإخبارنايقوم  النظام  :االستعالم )5
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  :و يمكن للنظام االلكتروني في البحث من خالل المداخل التالية 

 .العنوان أو العناوين مختلفة التهجئة  -

 .الشراء  امر رقم –الناشر  –ردمد–رقم االستدعاء   -المحرر  –الموضوع  -

  1:و يمكن الحصول على عدد من التقارير من هذا النظام و هي كما يأتي 

 . اصدار قوائم بالدوريات المشترك فيها -1

 .اصدار قوائم بالدوريات وفق الجهات المصدرة -2

 اصدار قوائم بأثمان الدوريات و المبالغ المدفوعة منها و المؤجلة -3

 .في موضوع واحد قوائم  بالدوريات-4

 . اصدار  تقرير بتواريخ تجديد االشتراك في دوريات معينة  خالل مدة زمنية محددة -5

 ئم  بالدوريات التي تصل  المكتبة عن طريق االشتراك أو االهداء أو التبادل قوا-6

 .قوائم بالدوريات التي توقف االشتراك بها -7

  : استخدامات النظم االلية لضبط الدوريات - ب

االخيرة  في  اآلونةنتيجة للتطورات الحديثة التي شهدتها المكتبات و مراكز  المعلومات  في 

مختلف المجاالت فقد اخذت كثير من هذه المكتبات باستخدام نظما مبنية على الحاسوب لضبط  

  : الدوريات في النواحي التالية 

 .تحديد عناوين الدوريات المشتركة بها -

 .عند وصولهاتسجيل الدوريات  -

 .تحديد عناوين الدوريات التي توقف االشتراك بها -

 .تحديد عناوين الدوريات و االعداد التي تاخر وصولها -

 .االمور المحاسبية المتعلقة باالشتراكات-

 .االمور المتعلقة بتجليد الدوريات -

 .طباعة قوائم تداول الدوريات-

 .طباعة االحصائيات الستخالصها اداريا-
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 : 1و من البرامج و النظم التي تستخدمها المكتبات لضبط الدوريات   -د

و  المكتبات تم تطويره  من قبل شركة داينكس إلدارةو هو نظام متكامل   horizonنظام االفق  -1

فوظيفة " عربي ، انجليزي ، فرنسي" الذي يدعم  المكتبات العربية  الثنائية و الثالثية  اللغة 

 : ضبط الدوريات في نظام االفق تتمثل في 

 .الدوريات مع امكانية التدقيق لمواد تتطلب معالجة مختلفة  إلعدادتسجيل و تدقيق سريع  -

 توقع مواعيد  التجليد  -

 .و التجديد للدوريات اليا  متابعة طلبات االشتراك -

 .ادارة الجرد للدوريات الموجودة  -

تحديث الي لملخص  مقتنيات المكتبة في اعداد الدوريات و اتاحته للمستفيد من خالل الفهرس   -

 .العام 

 . متابعة تدوير الدوريات على المستفيدين لالطالع -

 : نظام لبسيس -2

المكتبات ومراكز المعلومات قامت بتصميمه شركة تورسوفت   إلدارةهو نظام عربي متكامل مصمم 

للبرمجة و تطوير انظمة المعلومات  و يتألف النظام من مجموعة من الوحدات و كل وحدة تقوم 

بوظيفة معينة من وظائف المكتبة ومن هذه الوحدات وحدة ضبط الدوريات و تقوم هذه الوحدة  

داد الواصلة و عدد النسخ لكل دورية و التنبؤ بالعدد القادم  بمتابعة طلبات االشتراك و تسجيل االع

لنسخ  عدد  صدورهاوبيان االعداد المفقودة واالعداد المتاخرة والمجموع العاممن الدورية  وفقا لفترة

  .معين من الدورية 

 : Alyasserنظام اليسير  -3

ة الحجم ،و هو نظام عربي المكتبات ومراكز مصادر التعلم  الصغيرة و المتوسط إلدارةهو نظام  

تم انتاجه من قبل المملكة العربية السعودية و من اهم وظائفه ضبط الدوريات وهذا النظام يمكن 

من تسجيل اعداد الدورية و متابعة وصولها كما يمكن من تكشيف المقاالت أو بعضها  و ربطها 

  . برؤوس الموضوعات الموجودة في البرنامج 
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 :  Minisis mangement fer libraries نظام اعارة المكتبات -4

المكتبة  بكل جوانب العمل  يتألف النظام من عدد الوحدات   إلدارةنظام متكامل ) M2l(هو نظام 

  1:الرئيسية منها وحدة ضبط و تسجيل الدوريات و  من مهام هذه الوحدة

  .ادخال المعلومات المطلوبة لغايات تحديد العدد القادم -

تحديد العدد المتوقع  في الدورية و ذلك بتحديد تواتر الصدور و المعادلة و طريقة الترقيم  -

  .الدورية و اخر عدد استلمته المكتبة 

  .تحديد ارقام االعداد الناقصة -

  .تسجيل العدد المتوقع و االعداد المتفرقة  -

  .طباعة قائمة تدوير العدد الذي تم تسجيله في الدورية  -

  .لتدوير الدوريةقائمة  تحديث -

  .الناقصة و المتأخرة  لألعدادطباعة رسائل المتابعة  -

  .طباعة التقارير  -
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  .خدمات  المكتبيةالاستخدام البرمجيات الوثائقية في  : المبحث الثاني

  .تعريف البرمجيات التوثيقية  -1- 2

  .انواع البرمجيات التوثيقية  -2- 2

  . خدمات المكتبية المجاالت  استخدام البرمجيات التوثيقية في  -3- 2
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  .خدمات المكتبية الاستخدام البرمجيات الوثائقية في : المبحث الثاني 

  :تعريف البرمجيات  2-1

ازات متسلسلة لفا وكل منها يحتوي على اوامر ايعهي مجموعة متنوعة من البرامج المعدة س

بالجانب  الوظيفي   مهمة  معينة و البرمجيات تختص ألداءللحاسوب بلغة و صيغة محددة تقدم

  . والتحليلي

و المؤسسة  اما ان تقوم بشراء البرمجية و الحزمة  التي تناسب االجهزة التي بحوزتها الن كل نوع  

حاولت  ان  من االجهزة  الحاسوب يناسبه نوع معين  من البرمجيات  وهناك مكتبات أو مؤسسات

تطور برنامجا خاصا بها ، و لكن  معظم هذه المحاوالت  فشلت  في تلبية احتياجاتها ، لهذا 

  . 1جاهزةشراء الحزمة  فاألفضل

  :خدمات المكتبية الانواع البرمجيات الوثائقية  المستخدمة  في 2-2

في اداء اعمالها و خدماتها   توجد العديد من البرمجيات التوثيقية التي تعتمد عليها المكتبات 

  : وهي

و خاصة  طبعاته االخيرة الصادرة ) Sos/Isis( تروني المعروف باسم كنظام التوثيق االل -1

حيث ان هذا النظام هو مجاني ، صادر عن منظمة اليونسكو و تم   Windowsتحت بيئة 

 .لدول العربية  تعريبه عن طريق مركز التوثيق و المعلومات في االمانة العامة لجامعة  ا

و الذي تم اعداده  من  smaالميكرويةو خاصة طبعة  الحواسيب  المصغرة   minisisنظام  -2

 . idrcقبل  المركز  الدولي  لبحوث التنمية 

 . epixtechالتجاري الصادر عن شركة  Horizonنظام االفق  -3

االلي للمكتبات وهذا النظام طور من طرف مركز البحث  مقيسللتسييرنظام السنجاب هو نظام  -4

 يستخدم الفهرسة المقروءة وهو متوفر بالواجهتين العربية والفرنسية 1900العلمي والتقني 
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  : عمليات استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات اهم اعمال و  - 2-3

 .يد المكتبةل االوعية المشكلة لرصو يتمثل في عد و احصاء  ك: الجرد-

 و هو عملية اقتناء االوعية و يسمى كذلك بناء المجموعات : التزويد -

 .الفهرسة-

 .التصنيف-

 .لتكشيف و االستخالص على الخط المباشرا-

 .االعارة و االعارة المتبادلة و االعارة عن بعد-

  1. متابعتهاخدمات حجز الكتب و المطبوعات و -
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  :المبحث الثالث 

  خدمات المكتبية الشبكات المعلومات في استخدام 

  .تعريف شبكة المعلومات  -1- 3

  .فوائد شبكة المكتبات المحوسبة  -3-2 

  .خدمات الشبكات في الخدمات المكتبية  -3- 3

  . اهداف الشبكات في الخدمات المكتبية  -4- 3
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  : شبكات المعلوماتتعريف - 3-1

المعلومات تعريفا   يعرفها الشامي و حسب اهللا في معجمها الموسوعي لمصطلحات المكتبات و 

تبادل المعلومات ، عن طريق عام ل و اكثر تشتركان معا في نمطعبارة عن مؤسستين أشامال بانها 

تصال ، لتحقق هدفا مشتركا ، فقد تكون مجموعة من نقاط  اتصال او حلقات  وصالت لال

ات المكتبات و مراكز في شبكات المعلومات و قد تكون شبك) nodes(أو متصلة مترابطة  

  1.او مجموعة  من الحواسيب المترابطة ترابطا بينيا  المعلومات ،

  : فوائد شبكة المكتبات المحوسبة  - 3-2

على مستوى  اقتناء مصادر المعلومات بحيث  يمكن تبادل  :  الحد من التكرار و االزدواجية - 1

ون في االستفادة منها ، في المكتبات المدرسية  المشاركة  في الشبكة ، عن اك المواد و التعمثل تل

( طريق  ما هو متعارف  عليه باسم االعارة المتبادلة  او التصوير و االستنساخ أو المصغرات 

 ) cd-rom(او عرض قواعد البيانات و قواعد االقراص المكتنزة) المايكرو فيليم و المايكروفيش

 :االقتصاد في الكفاءات و الطاقات البشرية  -2

وخاصة المتخصصة و المدربة  منها عن طريق مركزية االجراءات  و العمليات الغنية كالفهرسة  

التعاونية ، و التصنيف و الواصفات  و عمل الكشافات و المستخلصات ،حيث انه و بدال  من 

شبكة بمثل هذه االجراءات للكتب و المصادر التكرار في ان تقوم كل مكتبة مشاركة في نظام ال

المضافة اليها باستمرار ، فانه تجري مثل تلك االجراءات مرة واحدة ومن موقع مركزي واحد على 

  .2الشبكة ، ثم ترجع بقية المكتبات الى تلك البيانات المتوفرة عن الكتب و المصادر المضافة 

يدين من خدمات المكتبات المشاركة في نظام وافية وكثيرة للمستفتوفير مصادر ومعلومات -3

الشبكة و اكثر مما تستطيع توفيره مكتبة واحدة ،حيث ان المستفيد من خدمات اي مكتبة من 

المكتبات المشاركة  في الشبكة يفترض ان يحصل على المعلومات المتوفرة في جميع المكتبات 

 . المشاركة 
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  : خدمات الشبكات في خدمات المكتبات  - 3-3

 انشاء و ادارة فهرس مركزي ضخم لهدف التشارك في الفهرسة -

استخدام البيانات الموجودة في شبكات اخرى تم اضافتها إلى مرصد المعلومات الموجودة في -

 .المنطقة و العمل على ادامته

لتسجيل البيانات الببليوغرافية لفائدة  العمل على انشاء مركز اجراءات فنية مركزي في المنطقة-

 .المكتبات االعضاء في الشبكة المحلية 

 .حفظ  الفهارس  التي تم انشاؤها لفائدة المكتبات االعضاء و صيانتها -

 تجميع الفهارس بمقتنيات المكتبات بصورة عامة ودقيقة-

ا عن طريق التعاون في العمل على مراجعة و تصحيح البيانات المقدمة حسب تقنيات متفق عليه-

 .الفهرسة 

 .صيانة الفهرس الموحد المركزي لغرض خدمة بقية شبكات المعلومات في البلد-

و بذلك يمكننا العمل على تحسين  وتسهيل االعمال المكتبية في كل مكتبة  من مكتبات االعضاء 

  1.عن طريق دعم  طاقتها و مساعدتها على بناء مرصد معلومات ببليوغرافي

  :اهداف استخدام الشبكة في خدمات المكتبات - 3-4

استخدام االنظمة االلية المتكاملة في اقامة قواعد الفهارس االلية الموحدة و قواعد التزويد -

 .التعاوني و الدوريات و قواعد االعارة بين المكتبات و غيرها من القواعد المساندة

ع التعاون و التنسيق في مجال خدمات المعلومات للوصول إلى مصادر المعلومات يتشج-

 .المطبوعة و غير مطبوعة 

 .خدمة جمهور المستفيدين -

نشر خدمات المعلومات على اوسع نطاق و وضع برنامج  الذي يكفل للمستفيد حصوله على -

 .المواد في اسرع وقت ممكن

لعمليات و االجراءات الخاصة بالتزويد و الفهرسة و التصنيف توحيد المعايير الخاصة بالنظم و ا-

 .و خدمات المعلومات في المكتبات المشاركة في النظام باستخدام الحاسوب 
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لي موحد لكافة كتبات المشاركة  يعتمد على فهرس آبين الم لإلعارةانشاء نظام تعاوني -

شاركة يساعد على اجراء عمليات البحث المكتبات و اماكن وجود المواد  بالمكتبات الم 1محتويات

  . و اعارة المواد
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  .خدمات المكتبية الاالنترنت و استخدامها في : المبحث الرابع 

  .تعريف االنترنت -1- 4

  .خدمات المكتبية الاستخدام االنترنت في  -2- 4

 .خدمة البحث باالتصال المباشر  -3- 4
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  خدمات المكتبية الاالنترنت و استخدامها في : المبحث الرابع 

  :ريف االنترنت عت- 4-1

هي عبارة عن شبكة  الشبكات في عملية تبادل المعلومات حيث تحتوي على ماليين الحواسيب 

المترابطة مع بعضها البعض بشكل عنكبوتي تسهم في تبادل المعلومات و البيانات  في العالم في 

الحواسيب و التعرف على اخر  اية اوقات من خالل االتصال بالمكتبات العالمية ومراكز

المستجدات الحديثة من خالل الجلوس امام جهاز الحاسوب ، فقد تطورت خدمات االنترنت من 

تبادل المعلومات التي تخدم ضغوط الباحثين خاصة اولئك الذين  كانوا يعملون في انشاء وتطوير 

لمية المدنية و العسكرية ثم شبكة انترنت إلى خدمة البحث العلمي  في الجامعات و المؤسسات الع

إلى التطور الذي تعايشه االن  و انفتاحها على كافة المستويات وتطور نقل  المعلومات بأشكال 

مختلفة من رموز و نصوص و صور و اصوات و تعددت االستخدامات لتلبي االحتياجات 

  1.رفيه و غير ذلكاالنسانية  المختلفة في التجارة و التعليم و الصحة و البحث العلمي و الت

  :مجاالت استخدام االنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات - 4-2

 لإلمكاناتتتنوع مجاالت استخدام االنترنت في مختلف  انواع المكتبات و مراكز المعلومات نظرا 

ات الهائلة التي تتميز بها الشبكة  و القدرة على توفير المعلومات الغزيرة في قواعد بيانات و الكشاف

و تقديم الخدمات  المرجعية و االجابة على استفسارات الباحثين و المستفيدين و اتاحة النصوص 

  :المتكاملة للوثائق و سواها و يمكن تحديد هذه المجاالت فيما يلي 

 electronic e-mail: البريد االلكتروني

يعني تبادل  الرسائل االلكترونية بين العلماء و الباحثين أو بين المشتركين  في خدمات هذه  و

  : الشبكة اينما كانوا و من مزايا البريد االلكتروني 

 . قلة التكاليف مقارنة  مع المكالمات الهاتفية او البريد العادي-

 .السرعة في الحصول على المعلومات -

ان يكون المستلم موجودا كي يستلم الرسالة و ذلك ان المستلم يمكن ان يقرأ  اذ ال يحتاج: الراحة -

 .الرسالة الحقا 
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 .تسهيل المراسالت االدارية -

المستخدم انشاء قوائم بريدية عن طريق ارسال نفسها  بصورة اتوماتيكية في وقت واحد  بإمكان-

 .إلى مجموعة من االشخاص

  :المكتبات و مراكز المعلومات ما يلي ومن فوائد البريد االلكتروني  في 

 .اجراء االتصاالت الشخصية و تبادل المعلومات بين المكتبات المختلفة -1

اجراء المراسالت الخاصة بالتزويد و االقتناء من حيث االتصال بالناشرين و الموردين  -2

 .الخارجين

 .اجراء االعارة  بين المكتبات و زيادة فرق التعاون -3

 .تروني كاالستفسارات المرجعية و ارسالها إلى المكتبة عبر البريد االلالرد على  -4

 .عقد المؤتمرات عن بعد -5

1. النشر االلكتروني -6
 

  : collection developementالمجموعات  التزويد وتطوير1- 4-2

يمكن استغالل  شبكة االنترنت في مجال التزويد لتحقيق مبدأ اساسي تقوم عليه المكتبات أال وهو  

المشاركة في مصادر المعلومات اذ انها تتيح امكانية القيام بعملية االقتناء  و االختيار الجيد 

  .المعلومات الحديثة في مختلف الموضوعات ألوعية

  : لية االقتناءيكون في العمليات التاليةاستخدام البريد االلكتروني في عم

المعروضة على االنترنت موقع امازون اكبر معرض للكتب  باألسواقاالتصال بدور النشر أو -1

 .في العالم

 .في االقتناء التزويد المركزي داخل الشبكةاستخدام االتصال عن بعد -2

 ) االشتراك في الدوريات االلكترونية(في التزويد  ftpاستخدام بروتوكول انتقال الملفات -3

  :و في اهم المواقع المستخدمة في عملية التزويد 

- Amazon.com   اكبر  معرض للكتب في العالم حيث يقدم هذا الموقع خيارات واسعة

 .من الكتب و المواد االخرى 
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- Amazon .co.uk 1يقدم هذا الموقع الذي يمثل متجر كتب الكتروني مواد ومصادر 

و تسجيالت فيديو و برمجيات وعناوين موسيقية و  DVDمعلومات اخرى غير الكتب مثل اقراص 

بالنسبة للكتب العربية  www.furat.comو  www.e-kotob.comالعاب الكترونية و فيديوية

 online arabicbookdtoreو هي مواقع لبيع الكتب العربية على الخط المباشر 
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 : الفهرسة2- 4-2

بل بطاقات فهرسية من الفهارس العالمية و الفهارس التي يتم بموجبها تنز : ة المنقولة بالفهرس 

  :الموحدة مثل 

  لمصادر المعلومات باللغة االنجليزية oclcالفهرس العالمي 

  . لمصادر المعلومات باللغة العربية aucالفهرس العربي الموحد

 rlinresearchlibraryلمصادر المعلومات باللغة الفرنسية palBNOفهرس المكتبة الوطنية 

information network  لمصادر المعلومات بلغات مختلفة. 

و غيرها  من  OCLICتبة االطالع على فهارس المكتبات عبر مع ادخال االنترنت يمكن الي مك 

  .الشبكات الغنية بالمعلومات العلمية و تصحيح بياناتها مما يوفر الجهد و المال

على ادخال البيانات  Online public accesscatalogsو  OPACكما تعمل فهارس 

و  Browsثه كذلك  للتصفح الببليوغرافية إلى الفهارس مباشرة أثناء بناء الفهرس أو تحدي

السترجاع المعلومات من قبل المفهرسين أو المستخدمين النهائيين الذين يستخدمون  الفهارس 

 : للبحث و استرجاع و يمكن ايضا تحميل تقانين الفهرسة على المواقع التالية

 

www.bnf.fr/pages/infopro/normes/pdf/isbd(w)trad.pdf:isbd(m) 

www.bnf.fr/pages/infopro/normes/^df/isbd/(cr)-trad-pdf:isbc(cr). 
1 

  

  :التصنيف  3- 4-2

الببليوغرافية الخاصة بالوعاء من فهارس المكتبات  التسجيليةنستطيع القول بان امكانية وجود  

المختلفة المتاحة عبر االنترنت اعطت فرصة  كبيرة للمكتبة في الحصول على تسجيلة فهرسة 

ل إلى رقم التصنيف مع مراعاة ان التسجيلة ال تؤخذ كما هي و لكن تدخ بإضافةاالوعية االجنبية 

  .عليها تعديالت تتناسب و ما هو متبع في المكتبة

  : استغالل ارقام التصنيف التي تحدد خطط التصنيف الموجودة على االنترنت مثالويمكن 

- Cdv :classificationdicimaleuniversselle 

- Cdd : classification decimaledewey 
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- Lc : library of congress. 

المكانز و قوائم رؤوس الموضوعات الموجودة على الخط مثل قائمة استخدام   : التكشيف4-2-4

  .رؤوس الموضوعات اليونسكو

Liste rameau dd le reseaurilu utilise dans le SUDOC fe89  
 MESH medicalsubjectheadinges  

الكتب الموجودة  في فهارس المكتبات عادة ما تتم  مستخلصاتنقل :االستخالص  5- 4-2 

اجل استخراج الملخص و تحويله  بالرغم من انها تجارية  من electreة بقاعدة بيانات االستعان

قاعدة البيانات الموجودة بالمكتبة ونظرا إلى ازدياد اعمال الفهرسة من خالل االنترنت فان  إلى

 قواعد الفهرسة العالمية تأثرت بهذه التكنولوجيا و عملت على احتوائها ومعالجة المشكالت و اصبح

و  marcformat (er)لدينا معايير دولية للوصف الببليوغرافي  تختص بالمصادر االلكترونية 

بذلك خصص حقل كامل يوضح كيفية فهرسة ملفات االنترنت يستخدم للتعبير عن المواقع 

  .االلكترونية ومعلومات عن طرق الوصول إلى اي مصدر الكتروني 

  : الخدمات المكتبية 6- 4-4

من التطورات الهائلة في مجال تبادل االعارة  بين   circulation service.خدمة االعارة 

المكتبات و التي تقوم  بتوفير المعلومات و توصيلها للمستفيدين في اي مكان في العالم نجد على 

 the british library document suppleسبيل المثال المركزالبريطاني لتزويد الوثائق 

centre (blosc) يعد من اهم المؤسسات التي توفر هذه الخدمة خاصة  في المكتبات  الذي

وسائل االتصاالت االلكترونية و  بأسرعكاديمية التي يزودها  بالوثائق في كل مجاالت المعرفة  اال

  1العادية مما يساهم في تحقيق االعارة االلكترونية  بين المكتبات 

  :توفر االنترنت  بصفتها الة مرجعية ما يلي  :الخدمات المرجعية 7_4_4

 رصيد ضخم من مصادر المعلومات و المجموعات االخبارية في مختلف انحاء العالم -

 .التوصل إلى البيانات الببليوغرافية لماليين الكتب ومجموعات المكتبات ومراكز المعلومات -
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انحاء العالم مثل  دليل استخدام  االدلة للعناوين الكاملة للمؤسسات او المنظمات في جميع-

و يمثل هذا الدليل قائمة  referencesusing internet for readyاالنترنت كمرجع جاهز

 ن ان تستخدم في المراجع الجاهزة بمصادر النصوص الكاملة أو اية بيانات اخرى يمك

اصي المراجع في االجابة على االسئلة المرجعية الصعبة أو المعقدة ،إذ تمكن االنترنت اختص-

عرض االسئلة المرجعية المعقدة على زمالئهم في انحاء العالم و طلب المساعدة في االجابة عليها 

 .و العكس صحيح 

تمكن اختصاصي  المراجع من االتصال ببنوك و قواعد المعلومات العالمية  مثل بنك -

 online centralizedlibrary ديالوج ومركز المكتبات المحوسب على الخط المباشر 1المعلومات

computer(OCLC) . 

تقوم المكتبات  ومراكز  : currentawareness service: خدمات االحاطة الجارية 2-8- 4

التطورات و  بأحدثالمعلومات  بتقديم  هذه الخدمة لتعريف المكتبات االخرى  و المستفيدين 

خبار الحديثة في مجال اهتمامهم و تخصصاتهم و يمكن لهذه المكتبات القيام المستجدات و اال

نشرات االحاطة  الجارية  يوميا من خالل  موقعها في شبكة االنترنت ، مما يسهم في  بإصدار

التقليل  من الجهد و النفقات و يعزز من مكانة المكتبة ودورها االيجابي في خدمة روادها و 

  .اخرى مستخدميها و خدمات 

 من خالل البحث في فهارس المكتبات  bibliographic serviceالخدمة الببليوغرافية 9- 4-2

مع  selectricdissemination of information (SDI)بام( خدمة البث االنتقائي10- 4-2

 .الحصول على نصوص كاملة لكتب ودوريات 

 translation  serviceخدمة الترجمة 11- 4-2

 التي تتم من خالل عمليات الطبع و تحميل المعلومات  التصويرخدمة 12- 4-2

فمن خالله يمكن الحصول على مصادر متنوعة للمعلومات و بدائل   التعاون المكتبي13- 4-2

 . اكبر من خالل االعارة المتبادلة 
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حيث تعمل المكتبات على اختيار مواقع لها على الشبكة للتعريف :  تسويق المعلومات14- 4-2

موعاتها و منتجاتها و صفاتها المعلوماتية و تقوم بوضع االستراتيجيات الخاصة بتسويق بمج

 .  خدماتها ومنتجاتها 

برامج التعليم وتدريب المستفيدين من استخدام المكتبة و  فأصبحت:التعلم و التعليم 15- 4-2

التعرف على ادواتها وخدماتها من القضايا التي تهتم بها المكتبات  ومراكز المعلومات وذلك 

 .لتطوير قدرات ومهارات المستفيدين و االعتماد على انفسهم في الحصول على المعلومات 

ما يسمى بلوحة اعالنات المكتبة يمكن حصول من خالل  :لوحة اعالنات المكتبة 16- 4-2

المستفيدين على مختلف المعلومات  و المصادر و خاصة في مجال المكتبات و المعلومات عبر 

شبكة االنترنت ، وقد طورت هذه الخدمات في دول مختلف على نطاق العالم ، و في االسهامات 

مناقشات ، تجميع الوثائق قبل الطبع ، الصحف االلكترونية ، قواعد ال: الخاصة في هذا الميدان

  .برمجيات معينة 

  فيقواعدالبياناتonline searchingservice: خدمةالبحثباالتصااللمباشر4-2-17

 

online searching :1البحث باالتصال المباشر 
 

تعرض لها متعددة للبحث باالتصال المباشر  ورد في ادبيات علم المكتبات و المعلومات تعريفات

  :االختصاص ، من ابرزها التعريفات التاليةذوي 

  :التعريف االول 

يمكن البحث فيها  computerizedعبارة عن قواعد بيانات محوسبة " البحث باالتصال المباشر 

  terminal عن طريق الطرفي او النهائي  comersationalبطريقة تفاعلية ايعازية تحاورية 

موصول بالحاسب الرئيسي ، و احيانا يكون هذا الطرفي على مسافة االميال من الحاسب المركزي 

 "  
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 :التعريف الثاني 

عبارة عن نظام السترجاع المعلومات بشكل فوري عن طريق استخدام الحاسوب و المحطات "هو 

التي تزود إضافة إلى البرمجيات الجاهزة   modeamsوالت حو الم terminalsالطرفية 

  1"تخزين و استرجاع  قواعد المعلومات المقروءة اليا  بإجراءاتالمستفيدين 

  :فوائد البحث باالتصال المباشر 

االجابة عن االستفسارات وتزويد المستفيدين بما يحتاجونه من حقائق و ارقام ومعلومات من -1

الباحث و المستفيد وتلبي طلبه قواعد تشمل على احصائيات و ادلة واسماء وعناوين وحقائق تعني 

 .وتجيب على استفساراته

االحالة  إلى مصادر المعلومات التي توفر جهدا و وقتا كبيرين في حصر وتحديد احتياجات -2

  .ك عن طريق القوائم الببليوغرافيةالباحث من المقاالت ،و الموضوعات و المواد التي تهمه ،وذل

  

ي تشتمل على النصوص الكاملة للمقاالت و المعلومات هناك عدد من قواعد المعلومات الت-3

 .للباحث 

االحاطة الجارية و البث االنتقائي للمعلومات ،وهي تزويد االشخاص أو الجهات المعنية أوال -4 

 .بأول بكل ما يصدر  حديثا في مجال عملهم و اهتمامهم

ة للمعلومات ونظام وطني يساعد  البحث باالتصال المباشر في انشاء شبكة محلية أو اقليمي-5

 .للمعلومات

تلك الوثائق تسهيل عملية تبادل الوثائق و المطبوعات و تشجيعه نظرا لحاجة الباحثين إلى مثل -6

 .التي تظهر قيودها و معلوماتها الببليوغرافية من خالل البحث باالتصال المباشر

افي في المراجع االدبية غر االفادة من البحث باالتصال المباشر في اجراء البحث الببليو -7

 .المنشورة

 .تطوير خدمات االعارة المتبادلة بين المكتبات ومراكز المعلومات-8

  

                                                           
، 2002دار ا�'0�ء ���/ر و ا��وز. ، : "��ن.�ط�+�ت ا����وب �� ا������ت و�را�ز ا����و��ت .وا*ل ،ا�و ا��(�� ; "�د ا����ظ، ���د �)�� 1

  . 63ص



�ا�ا����ام ��������� ا������ت �� :                                ا�
	� ا����� ���ت ا������  

 

70 

 

  :خطوات البحث باالتصال المباشر  

 بداية  البحث يعد تحديد اغراض و اهداف البحث اوال  -1

على اسس اختيار قاعدة أو قواعد المعلومات المطلوبة للبحث و يتم اختيار قواعد المعلومات  -2

 .معينة 

تحديد و اختيار المفاهيم و المصطلحات و المواصفات المناسبة للبحث و عالقات تلك  -3

 .المفاهيم المتداخلة 

استخدام المصطلحات و المواصفات في ضوء استراتيجية البحث المطلوبة و استخدام  -4

 .المنطق البولياني 

 .شة الطرفيةظهور نتائج البحث و المخرجات بشكلها المقروء على الشا -5

 تقييم المعلومات  المسترجعة على ضوء االستراتيجية المطبقة  -6

 . طبع عينات النتائج  -7

  1:مزايا البحث باالتصال المباشر 

السرعة في اجراء عملية البحث باالتصال المباشر و ظهور النتائج فورا و طباعتها بشكل  -1

 .سريع 

 .تعطي جميع مصادر المعلومات المتاحة أثناء البحث فهي: الشمول -2

 .الفورية و الوصول المباشر إلى عمليات كبيرة و متنوعة من المعلومات -3

المرونة في التلقي الفوري حول صالحية البحث و المرونة في تغيير سمات المستفيد أو  -4

 .استراتيجية البحث في اي وقت 

 .البساطة في االستخدام -5

 .،فالتكلفة المادية معقولة  فعالية التكلفة -6

 .تحديث سريع  للمعلومات و اضافات مستعرة لما يستجد من معلومات -7

 .التقليل من الجهد المبذول في االعمال المكتبية  -8
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  1:مكونات ومتطلبات البحث باالتصال المباشر  

  .المحطة الطرفية-1

  . الهاتف -2

 .المحول  -3

 .شبكة االتصاالت  -4

 . قواعد مختلفة البيانات -5

 . مجهز لقواعد البيانات -6

 .اختصاصي البحث المباشر  -7

 .المستفيد النهائي -8
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ان استخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمات المكتبية شمل جميع االقسام و االعمال بداية من 

  التزويد إلى خدمة المستفيدين ،

حيث لعبت النظم االلية و  البرمجيات التوثيقية و شبكات المعلومات دورا ايجابيا من حيث تحسين 

وتسهيل الخدمة للمستفيدين حيث اصبح المستفيد يلتمس التغيرات تأثير تكنولوجيا المعلومات في 

  . خدمات المكتبية 

  



 :ا���� ا������ي  إ�
اءات ا��را�� .
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 :الدراسة  ةمشكل.1

ة الحقيقية التي تعكس نشاط و أهداف و قدرة المكتبة على تنظيم آتعتبر الخدمات المكتبية هي المر 

لمدى نجاح مواردها و تسيير أمورها بأحسن الطرق لخدمة المستفيدين  فهي إذن المقياس الحقيقي 

المكتبة إذ تعتبر الخدمات كافة التسهيالت التي تقدمها المكتبة للقارئ كي يقوم بأفضل استخدام 

ظاهرة  تهألكبر قدر ممكن في مقتنياتها و بأقل التكاليف خاصة في العصر الحديث الذي شهد

فأصبحت المكتبات عاجزة .  انفجار المعلومات  حيث حدثت زيادة هائلة في انتاج الكتب و الوثائق

عن السيطرة  على التدفق المعلوماتي بأساليبها التقليدية و هذا ما دفع  بالمكتبات االستعانة 

و غيرها ...المعلومات  البرمجيات و شبكات و االلي ،و النظم  االلية كاإلعالمبالتكنولوجيا الحديثة  

و فعالية قصوى  للمعلومات جيد في الكم الهائلالم تحكالأهمية و دور في  من الوسائل لما لهامن 

و في هذا المنطلق أصبحت المكتبات تساير   مستفيدينالإلنجاز الوظائف  بسرعة عالية و ارضاء 

ة أصبحت تولي اهتمام كبير في هذا التقدم و التطور في مجال تقديم الخدمة ، فالمكتبة الجامعي

دماتها تنمية و تحقيق أهدافها  و االستفادة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة و استخدامها في تطوير خ

علومات على خدمات مامدى تأثير استخدام تكنولوجيا الم:  ل التاليو في هنا  يمكن طرح التساؤ 

  .خاصة؟  ITAلجامعية المركزية المكتبات بالمكتبات الجامعية عامة  و على المكتبة ا
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 : تساؤالت الدراسة. 2

 ماهي مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعية؟ - 1

 ماهو تأثيرها على الخدمات  المكتبية للمكتبات الجامعية؟  - 2

 ماهي وسائل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعية؟  - 3

  مات المكتبية للمكتبات الجامعية؟فيما تكمن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخد - 4

 :فرضيات الدراسة.3

 .الجامعية للمكتباتخدمات المكتبية الهناك مجاالت عديدة الستخدام تكنولوجيا المعلومات في  - 1

 .لتكنولوجيا المعلومات تأثير على الخدمات المكتبية  للمكتبات الجامعية - 2

 .بات الجامعيةتتستخدم تكنولوجيا المعلومات أدوات و وسائل في الخدمات المكتبية للمك - 3

 . لتكنولوجيا المعلومات أهمية في الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعية - 4

 : أهمية الدراسة.4

تظهر  أهمية هذه الدراسة في أهمية تكنولوجيا المعلومات نفسها ، لما لها من دور أكيد في 

هذه الدراسة  باعتبارها محاولة الخدمات المكتبية و خاصة المكتبات الجامعية كما تظهر أهمية 

دمات على اهمية و دور تكنولوجيا  المعلومات و تأثيرها المباشر على الخ  لإلشارةعلمية متواضعة 

  . المكتبية للمكتبات الجامعية

  . التعرف على تكنولوجيا المعلومات و تقنياتها المتعددة في مجال تقديم الخدمة المكتبية
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 : أهداف الدراسة .5

 . التعريف بواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعية -

 .المعلومات في الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعيةابراز مدى أهمية استخدام تكنولوجيا  -

يا المعلومات ، و كذا التعريف االشارة إلى األسباب و العوامل التي ادت إلى استخدام تكنولوج -

 . الجامعية  ات في الخدمات المكتبية للمكتباتمجاالت تطبيق تكنولوجيا المعلومب

تكنولوجيا المعلومات في  هاالت  التي تقدمالوقوف على اهم التطورات الحاصلة و كافة التسهي -

 . الخدمات المكتبية للمكتبات الجامعية

 . التعرف  على اهم التطبيقات لتكنولوجيا المعلومات في الخدمة المكتبية  -

 : الدراسات السابقة.6

  :الدراسة االولى   

،جامعة رسالة ماجستير ئة االلكتروافتراضيةبوشارب بولوداني لزهر ، المكتبات الجامعية داخل البي

  .2006قسنطينة ، قسم علم المكتبات ، تخصص  إعالم علمي و تقني 

تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية دراسة ميدانية 

  . ت عباس ، سطيفبة الجامعية المركزية لجامعة فرحاكانت للمكت

  :حيث تناولت الدراسة خمس فصول 

  .إجراءات الدراسة : الفصل األول 

  .المكتبات الجامعية كنظام معلومات : الفصل الثاني 

  .مظاهر البيئة االلكتروافتراضية: الفصل الثالث
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  .االنعكاسات و التأثيرات : المكتبة الجامعية و التكنولوجيا الجديدة :الفصل الرابع 

  .التحديات و االبعاد: اندماج المكتبات الجامعية داخل البيئة االلكتروافتراضية : الفصل الخامس 

 :حيث توصل الباحث إلى جملة من النتائج  

أن المكتبة الجامعية كغيرها من المكتبات تسير في طريق الحداثة من خالل إمتالكها  لمقومان   

و هو ما داء و خدمات المكتبات الجامعية آو تحسين  المكتبة الحديثة و هو ما يساهم في تطوير

المركزية لجامعة فرحات عباس على تداركه  من خالل التجربة التي بدأت تطبيقها تعمل المكتبة 

 . على ارض الواقع

  :موضوع الدراسةر أسباب اختيا.7

  : االسباب الذاتية. أ

 . و اهميته بالنسبة للمكتبات الجامعية جة هذا الموضوع و هذا نظرا لحداثتهالرغبة في معال - 1

 .محاولة  كشف بعض النقاط التي كانت لدينا فيها بعض الغموض و االبهام - 2

جوانب الحياة اليومية و خاصة فيما يتعلق ا المعلومات و سيطرتها على كافة أهمية تكنولوجي -3

 .بالمكتبات الجامعية

 

  :األسباب الموضوعية . ب

 .تخصصنا العلمي الذي هو نظم تكنولوجيا المعلومات و التوثيق إن هذا الموضوع يندرج ضمن -

 .لدينا اهتمام و فضول علمي لمعرفة المزيد حول موضوع تكنولوجيا المعلومات -

لق بتكنولوجيا المعلومات و محاولة المساهمة في اثراء مجال المكتبات و خاصة فيما يتع -

 . على الخدمات المكتبية بالمكتبات الجامعيةاثرها
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  : إجراءات الدراسة الميدانية.8

  : منهج الدراسة.أ

  .استخداما في مثل هذه الدراسةألنه أقرب واكثر  من المنهج المسحيهذه الدراسة تدخل ض 

  :أساليب تجميع البيانات. ب

نتائج  فكانت أول أداة الوسائل و ادوات جمع البيانات من أجل الوصول إلى من الهناك العديد  

هي المقابلة مع موظفي المكتبة المركزية كما اعتمدنا على االستبيان مع مستفيدي  اعتمدنا عليها 

  .المكتبة

تجري بين الباحث و بين احد التي  وم على الثقة ي عملية اتصال شخصي لفظي فعال يقه: المقابلة

انب مشكلة البحث بصورة هم في تحديد جو احصول على بيانات تسافراد عينة البحث ، بهدف ال

  1.قة و دقيقة و واضحة و ايجاد الحلول المناسبة لهاعمي

هو اداة  من ادوات البحث معدة لجمع البيانات  بهدف الحصول على اجابات عن : االستبيان 

تسجيل مجموعة  من االسئلة أو استفسارات مكتوبة في نموذج أعد لهذا الغرض و يقوم المبحوث ب

  2. جاباته بنفسهاي

  :حدود الدراسة الميدانية  . ج

  :الحدود الجغرافية -

  .جامعة  المركزية بمستغانم كميدان مخصص لتطبيق دراستنا التتمثل الحدود الجغرافية لدارستنا في 

  :الحدود البشرية  -
                                                           

  . 73، ص. 2007، ���ن ،دار ا����د ، 2وا�ل ،��د ا�ر��ن، ���� ،���د ��ل ، ا���ث ا����� �� ا���وم ا������� و ا�
	����� ،ط 1
2

  .71، ص 1999دار ا�()ري ا��ر�� ، : ا�&�ھرة .د��ل ا���ث ا�����  .#�ر ا�د�ن ،��� "و�س
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  .إلى مستفيدي المكتبة  باإلضافةتشمل  الحدود البشرية لدراستنا على موظفي المكتبة 

  .دامت دراستنا حوالي شهر  :الحدود الزمنية  -

لقد اعتمدت في تجميع البيانات وفي تحصيل النتائج على مجموعة من األسئلة والتي :العينة. د

  .استهدفت بها طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم للمكتبة المركزية وموظفي المكتبة

  : مصطلحات الدراسة. 9

ستخدام األمثل للمعرفة العلمية و تطبيقاتها و تطويعها االتعني  : Technologyتكنولوجيا -1

 . لخدمة االنسان و رفاهيته

هي ايجاد الطرق و األدوات المناسبة  :information technologyتكنولوجيا المعلومات -2

لتخزين المعلومات و تنظيمها و سرعة استرجاعها عند اللزوم و عرضها بأحسن الطرق و األشكال 

  .1عد على اتخاذ القرارت المناسبةاالمفيدة التي تس

إشارة إلى تطبيق  المعلوماتية على اعمال  :  office automationاألتمتة المكتبية  -3

، اي استخدام النظم  االتوماتيكية و التكنولوجيا المتطورة للمعاونة في انجاز االعمال المكاتب 

تصاالت المتطورة في اقامة  و ادارة االاجهزة ية باستخدام الحاسبات االلية و االدارية  و المكتب

  2.التقليدية معلومات كبديل للنظم الالمعلومات الحديثة من اجل معالجة و نقل و تبادل البيانات و 

 

                                                           
  . 91،ص2014دار ا�و��ء �د��� ا�ط���� ،  : ا��)�در�� .ا������ت ا��د��� و ا�رھ� �
 ا������ت .�
,ء ،��د ا�(	�ح  1
  85،ص2000، �)	�� ا���ك �/د  ا�وط���  : ا�ر��ض.���م ��ط���ت ا������ت و ا����و��ت ا����زي �ر�
.��د ا�&-ور،  ��د ا�(	�ح  ��ري 2
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����سدا�رة ����� ������ا��درو���������                .و
������دا�رة����������ا��درو��و�������  .ا��
����ا��درو���دا�رة����������� ��  و
�در�دا�رة���������������!�د���������  .و��د"�����ا��������
�����ر#������!�د����������دا�رة��������دوا��  .و
�دا�����ا��درو���������ا���ث�دا�رة�������%��  . و
��'����وا�&�����!�د���دا�رة�����	������دا�� دا�&��!&ر����)��دو������ا���

  .ي
رورةا�!&ر��+�*�دا�رة������  و
�رةا��)��د���دا�رة�����%+���'����وا�&�����!�د��	����   . و
��������دا�رة�������� ����� د������!�د���'��ا���  .و
�� د��ا��������دا�رة������!���د �����و�و���ا����و����������  و
��������و�دا�رة�������  ��و��ودةا� د�
�زا�����و�رھ��ظ�م�دا�رة��������+�������ا���ث (Finder) و��و��  
��و��ت�دا�رة��������"���دا����!�د������و���%��  و
�رة�دا�رة�����%+�����ا��درو�����ر�دا���0رو��!���  و��د"��� دا�
�دة��&��دا�رة�����!��+������ر#������!�د���'�&��������%�و�������� '+� د�

�ا+���رو�*&��	ر��طر��������%�ر�و������� ط"  
��������دا�رة���������+��ر��� د��رور������و��رھ��������������2��  . و
��������دا�رة�������د���&�ا�����ا��درو���� '��و�!����������� د��      .و
�+���رو����دا�رة��������ط����ا+����و��د"�وا�)�� د���������ا��)د����طر�

��������!�د�������  
�	ر�دا�رة������������و�ودة%�"�� ط��  و��د"�ط'%�����!�د%�"��دور�
�ھ���ا�� دا��+��ر��!��)د���� د��ا��������دا�رة������  و

��و��ت ��ب ا��ظ�م ا+�* �* ا������  ��� *�� ر�ط� �و5 �د�ق ا��ث ا+��)
  او �را�ز ا����و��ت
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  .�دو��و�������ا��درو�����������س
  .�دو��و������ا�������������ا��درو��

  �دو��و�������������ا��درو��
��د����������در�دو�����������������  .�و��د������ا��

������د�����������  .�دو��و���دوا�������ر 
  . �دو��و��"���دا�����ا��درو���������ا���ث

�&����وا�%�������د�������ا������دا���دا�%���%ر����$��دي�'����  .�دو��و
رورةا��%ر��(�)�  �دو��و
�&����وا�%����'������د���("�رةا��$��د���دو��و�� .   

����  .�دو��و�����د��������د���&��ا�����������
����������د������و�و���ا����و��������د��ا�������  �دو��و

�����  �دو��و��و��ودةا��د������
  �������ا���ث (Finder) �دو��و��و��(����زا�����و�رھ��ظ�م
  ��و��ت�دو��و��"���دا������د������و�������

  �دو��و��د�����دا�������ا��درو�����ر�دا/���رو�����("�رة
��د���(����دة��%����&(��د����������"������������دو��و�����%�&������ر 

��ر�و��%�ا(�"����  �رو�)ط�����'ر��طر����
����������������(��ر����د��رور������و��رھ���������1��  . �دو��و

����دو��و��      .���د������������د���%�ا�����ا��درو�����&��و�����
�����ط����ا(������������دو��و��د��وا�$���د����(���رو���ا��$د����طر����

  )ا�����ا��درو��( �����������د
  �دو��و��د��ط&"�������د"����دور������و�ودة"�����ط�����'ر

����دو��و��ھ���ا���دا��(��ر�����$د�����  ��د��ا��
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:  7س
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�� ا��ط        ا�! رس ا�6%     ا�! رس ا��,��دي    �ا�! رس ا����ح 

إذا ��ت ���-�ل ا�! رس ا��,��دي ،��ھ% ا��)��ل ا��% �وا� ك �% ا��$ث؟
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� ا�������:ا���ور ا� ������� ��
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............................................................................................
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