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 شكر و تقدير
  
  

" اشكر اهللا العلي الكبري على توفيقه لنا إلجناز هذا العمل، وذلك مصداقا لقوله تعاىل .   . .    
  "وإذ تأذن ربك لئن شكرمت ألزيدنكم 

  
كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ولك احلمد حىت ترضى ولك احلمد فيا ريب لك احلمد  

  .فاحلمد هللا على كل شيء. بعد الرضى
  

كما اليسعنا يف هذا املقام إال أن نتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألستاذة الدكتورة شهرزاد ... 
على كافة  عبادة على متابعتها هلذا العمل منذ أن كان فكرة حىت أصبح مذكرة، ونشكرها

إال أن  اال يفوتنكما جمهوداا املبذولة وعلى صربها علينا وحتملنا طيلة مدة إجناز هذا البحث، 
ندعوا هلا بالصحة والعافية، وأدامها اهللا يف خدمة البحت العلمي وخاصة علم املكتبات 

  .......فشكرا جزيال..........
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 مقدمة عامة
 
 
 
 

   



         مقدمـــة عامـــة                                                                                                       
 

 
1 

والبحثي يف مجيع جماالت املعرفة ناتج عن اجلهد العلمي الاج الفكري يشهد العامل تطورا كبريا يف اإلنت
وليات املكتبات ومراكز املعلومات، ومع تطور البحوث والدراسات زادت أعباء ومسؤوبزيادة 

أشكال أوعية املعلومات وشكل الطلب عليها، واجه أخصائي املعلومات حتدي حقيقي وضرورة 
لواقع من استخدام أوعية معلومات خمتلفة وتقدمي خدمات متطورة حقيقية للتطور ملواجهة تغريات ا

ومع تكدس وكثرة املعلومات وتطور الوسائل التكنولوجية ظهرت احلاجة إىل تقدمي خدمات . وسريعة
أتاح  مماأكثر تطورا وأكثر إفادة ، وصاحب كل هذا تطورا يف االتصاالت ويف األجهزة والربجميات 

الكثري من األحيان يف األهداف  ملكتبات ومهما كان نوعها تتشابه يفاخدمات متطورة، فتقدمي 
سعيا من هذه والنشاطات و اليت تتمثل يف العمل عل تقدمي اخلدمات املناسبة الحتياجات املستفيدين و

املؤسسات الوثائقية لتحقيق و تلبية شىت  الرغبات عمدت إىل التنويع يف اخلدمات املقدمة و ذلك تبعا 
املوجهة من طرف املستفيد  وذلك حماولة منها تأدية الوظيفة املنوطة ا أال وهي الرفع من  للطلبات

جات املستفيدين لكن إذا كانت يف املستوى الفكري و العلمي لروادها و حتقيق أكرب قدر من احتيا
املعلومات أمام دخول تكنولوجيا السابق تقوم ذه املهام و الوظائف بطريقة مقبولة و مرضية فإا 

ما يتطلب منها يف الوقت  ذاأصبحت تلك الوظائف قليلة الفائدة وه حيثعامل املكتبات ،يف تقنياا و
ذاته اعتماد خدمات معلومات الكترونية حديثة و اليت ترتكز أساسا على التكنولوجيا املتمثلة أساسا 

إلحاطة اجلارية ،البث االنتقائي يف ضرورة تأدية خدماا ،مث توفري اخلدمات احلديثة كاألنترنيت ،ا
اخل ، ومن ذلك أصبحت خمتلف أنظمة املعلومات و مراكز املعلومات على حمورين أساسني أوهلما ...

هو الوصول إىل األرصدة الوثائقية املتعددة و املختلفة يف وقت وجيز ويف ظروف جيدة من حيث 
تمثل يف معاجلة املعلومات بطريقة جيدة ي النوعية و السرعة يف التنفيذ و األداء و ثانيهما والذي

إنشاء عالقة مبنية و التكيف مع خصوصيات املستفيدين ، و ذلك ب مشاريع األحباثوادماجها يف 
.                       .            تفيدين بتحديد ومتابعة احتياجام بصفة منتظمةالثقة مع املسعلى التواصل 

التحكم فيها و ما نشورة حبيث تصعب السيطرة عليها وإن التزايد اهلائل لكمية املعلومات الناجتة و امل
انعكس عنه من تزايد يف احتياجات املستفيد و تنوعه و كذا ظهور تقنيات حديثة للمعلومات من 

قها مع طبيعة اخلدمات الوثائقية شأا تطوير طرق و أساليب احلصول على املعلومات و مدى تواف
للمكتبات و مراكز املعلومات ، ضف إىل ذلك حماولة تبيني الدور الذي تلعبه يف حميط هذه األخرية  

                                                                        يف ظل التطورات و التحوالت التكنولوجية  
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واملتمثل يف  نراه حنن يف غاية األمهيةن املعطيات السابقة فإن دراستنا هذه تعاجل موضوعا انطالقا م     
دراسة ميدانية مبكتبة –خدمات أنظمة املعلومات اإللكترونية و دورها يف تلبية احتياجات املستفيدين 

تأثريات املدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حيث تتمحور هذه الدراسة على أنظمة املعلومات و 
تنمية اموعات مبا يف ذلك من دمات املكتبية ابتداءا من بناء والتقنيات احلديثة للمعلومات على اخل

التصنيف و التكشيف و كل ما ميكن تسميته ة إىل التنظيم الفين و الفهرسة واجراءات باإلضاف
ت يف سبيل تلبية للمعلوماخبدمات معلومات ،فضال عن الدور الذي تلعبه اخلدمات اإللكترونية 

احتياجا ت املستفيدين منها و كيف تتعامل معها املكتبة من ناحيتني التنظيمية منها و طرق رغبات و
                                                 .احلفظ واالسترجاع لتلبية رغبات و ميوالت املستفيد بصفة خاصة

يف ظل التكنولوجيا سامهة يف الكشف عن حالة اخلدمات دف من خالل دراستنا هذه إىل املو     
املختلفة  من هذه التكنولوجيا  حماولة منا ملعرفة  موقف املسؤولني والقائمني عل مصاحل املكتبةو
كيفية التعامل معها كظاهرة غري مألوفة و يف ظل الطابع التقليدي هلذه اخلدمات خصوصا فيما يتعلق و

كذا التعرف على ت التنظيم الفين و التحليل واعمليوء و تنمية اموعات بالسياسات اليت تم ببنا
أوجه التأثري هلذه التقانة على اخلدمات املعلوماتية و ذلك كله ألجل التعامل السليم و التواؤم ملسايرة 
ت التطورات املتسلسلة و هو ما دفعنا كذلك حملاولة التعرف على مجلة النقائص اليت تعاين منها خدما

  .اإلحتياجاتمكان الدراسة و الدور الذي تلعبه خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية 
وملعاجلة هذا املوضوع ارتأينا أن نقسم موضوع دراستنا إىل أربعة فصول بدءا بالفصل املنهجي      

،كما يعاجل  للدراسة و الذي يعاجل أمهية الدراسة و كذا أهدافها باإلضافة إىل أسباب اختيار املوضوع
الفصل األول للدراسة أنظمة املعلومات اإللكترونية من خالل مفهومها ، أنواعها ،وظائفها ،خمتلف 

اخل،أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه خدمات املعلومات اإللكترونية ...التطورات و التغريات املتعلقة ا 
مراكز إللكترونية اليت تسعى املكتبات وا و ذلك من خالل ابراز مفهومها ،أمهيتها و  خمتلف اخلدمات

املعلومات إىل توفريها لصاحل املستفيدين من خدماا أو روادها بصفة خاصة باإلضافة  للتطرق إىل 
مجلة العراقيل و الصعوبات اليت تواجه هذه األخرية واليت حتول دون حتقيق الغايات املنشودة من 

املستفيدون من خدمات املعلومات اإللكترونية حيث  يف حني جاء الفصل الثالث بعنوان .طرفها
تناولنا فيه التعريف باملستفيد و أنواعه ،احتياجات املستفيدين ،دراسة االحتياجات،العوامل املؤثرة يف 

بينما تناولنا يف الفصل الرابع الدراسة امليدانية من . تلبية االحتياجات و العوامل اليت حتول دون ذلك
جراءات الدراسة من منهج و عينة الدراسة و حدودها كان الدراسة ،مث التطرق إىل إف مبخالل التعري
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خدمات املعلومات اإللكترونية   ادوات مجع البيانات فمن خالل هذه الدراسة حاولنا التعرف علىو
مدى توفرها و دورها يف تلبية احتياجات املستفيدين على مستوى مكتبة املدرسة العليا لألساتذة و

طينة و معرفة أهم املشاكل و العراقيل اليت حتول دون استعماهلا بالشكل املطلوب و يف األخري بقسن
عطاء بعض التوصيات واملقترحات اليت ميكن تائج العامة للدراسة ضف إىل ذلك إاستخلصنا بعض الن

تمدنا يف سبيل كما اع. من خالهلا تعزيز هذه اخلدمات وجتاوز العراقيل املتصلة ا و لو بالشيء القليل
تعلق منها باجلانب النظري أو املعريف  اجناز دراستنا هذه على جمموعة من املراجع و املصادر سواء ما

و العراقيل اليت قد على حد سواء و مما الشك فيه أن أي دراسة ال تكاد  ختل من بعض الصعوبات 
لبعض منها و اليت ميكن أن ندرج حث نفسه فمن خالل معاجلتنا هلذا املوضوع واجهتنا اتقف أمام البا

جمملها يف كيفية أو طريقة توزيع استمارة االستبيان عل املبحوثني و استرجاعها ،إضافة إىل ندرة 
املراجع و املصادر ذات العالقة مبوضوع الدراسة ، كما أن صعوبة تعامل األفراد املبحوثني مع 

و يف .راسة بآرائها فيما خيص دراستنا هاتهاملصطلحات املكتبية للدراسة حال دون إدالل عينة الد
                                    .           األخري نرجو أن نكون قد وفقنا فيما نصب إليه و نسعى إىل حتقيقه 

 
 :الموضوع أهمية -1

 اليت اءاتواإلجر العمليات كل من احلال بطبيعة ينشأ الذي النهائي الناتج هي املعلومات خدمات نإ
 تسعى حيث املؤسسات هذه إنشاء من الرئيسي اهلدف وهي املعلومات، ومراكز باملكتبات جترى
 ومالحقةاحتياجام، تلبية على وتعمل ديناملستفي من معينة فئة ختدم اليت جمموعاا إلنشاء املكتبة
    .  للمعلومات األمثل الوصول على ومساعدم املستفيدين احتياجات تطور

 ظل يف ـةاإللكترونية  امهية بالغ اتاملعلومـ أنظمة خدمــات موضوع دراسة تكتسييث ح
 خالل من أمهيتها الدراسة هذه تستمد   حيث اخلدمات جمال يف احلاصلة والتطورات التغريات
 : التالية النقاط

 . فعاليتها و جناعتها ملدى كمعيار اإللكترونية املعلومات أنظمة خدمات إعتبار -
 وقت من توفره ملا نظرا منها للمستفيدين بالنسبة اإللكترونية املعلومات خدمات أمهية تزايد -

   .وجهد
 معلوماتية إلكترونية   خدمات وجدت فإن املعلومات مصادر أهم بني من املعلومات أنظمة كون-
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 نشاطاا ختلفمب و األنظمة ذه التعريف يف بالغة أمهية هناك كانت ا املعمول املواصفات وفق  
  .وخدماا

 توفري أجل من راقية خدمات تقدمي و املعلومات تبادل و نقل يف املعلومات ملراكز الفعالة املسامهة -
  .مستعمليها و لروادها املعلومات

 :اإلشكالية -2

تصال و املعلومات  تفرض نفسها بقوة يوما بعد يوم اهلائلة لتكنولوجيا اإلعالم و االإن التطورات 
ماعية والسياسية فنحن خنوض ثارها االجتتتضح بعد مجيع آ مللى الساحة العاملية وهي تطورات ع

ملواجهة حتدياا اىل مراجعة الوسائل اجلديدة لالتصال و تتطلب هذه مرحلة صعبة جدا حنتاج  اليوم
تامة ملسايرة ت مادية وبشرية وعلمية ضخمة وقبل كل هذا فنحن حنتاح اىل القناعة الاملواجهة  امكانا

ووضع استراجتيات حمكمة فالنمو الكبري يف  التكنولوجي بتعميم ثقافة املواكبة و االستفادةهذا املد 
الفكرية  طرح عدة مشاكل من  وعيةاليت تصدر باستمرار وغريها من األأعداد الكتب والدوريات  

عن حتقيق ذلك ظمة التقليدية نظل عجز األ مكانية االطالع عليها واالستفادة من حمتوياا يفإحيث 
ستفادة ممكنة من الضمان أقصى  اأرقى وهذ يةجاءت ضرورة توفري خدمات معلوماتمن هنا 

  .املعلومات يف إطار ما يسمى باتمع الشامل
 القدم ملا تقدمه من دعم خاصة يف املعلومات احملرك الرئيسي و األساسي لتطور البشرية منذ تعد      

لمي وكذا اختاذ القرارات و غريها من النشاطات احليوية و كذلك األمر بالنسبة للمال جمال البحث الع
العنصر الرئيسي الذي تقوم عليه املؤسسات و خمتلف أنظمة املعلومات و اليت منها بالطبع  فهو اآلخر

املكتبات و مراكز املعلومات حيث حدثت تطورات وتغريات سريعة على مستوى هذه األخرية إضافة 
نوعية ثرت على مفهوم أنظمة املعلومات وإىل تزايد تكاليف التجهيزات و املعدات اخلاصة ا  لذلك أ

من التنافس فيما بينها من أجل   اأوجدت نوع مثل هذه التغريات ميكن القول إاوجودة خدماا و
أدى بالكثري منها إىل  األمر الذي هاتنويع خدماا و حماولة جتديدها والعمل على إرضاء املستفيدين من

و حتقيق خمتلف غاياا لصاحل روادها و املستفيدين  وضع خطط وآليات تساعدها على النهوض ا
  .على خمتلف األصعدة  هامن

إن خدمات املعلومات هي اهلدف الرئيسي من إنشاء املكتبات و مراكز املعلومات أو مؤسسات       
ما أنفق من أموال ثاث و حداثة األجهزة و مهملبىن و األ، فمهما كانت فخامة ا املعلومات عموما
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 قوية فورية و فعالة تبدأ منذ  يةفهذا كله لن تكون له أية قيمة إذا مل يترجم إىل خدمات معلومات
  .ا عن اإلمكانات املتاحة لهدخول املستفيد املؤسسة إىل غاية خروجه منها راضي

املكتبات و  أيضا مرآة أنظمة املعلومات يف مقدمتها ةاإللكتروني كما تعترب خدمات املعلومات    
أن املقياس الرئيسي ملدى جناح هذه األخرية  هو قدرا على توفري  مراكز املعلومات وال شك

وبأقل جهد ممكن ،حيث ميكن النظر إىل أنظمة  املعلومات اليت يريدها املستفيد يف الوقت املناسب
ة املكونات املرتبطة مع بعضها البعض و اليت تعمل على حتقيق هدف جمموع املعلومات احلديثة على أا

إضافة إىل خلق الظروف املناسبة  .خاصة تلك اليت تتعلق باملستفيد ،حتياجات تلبية االهو  واحد
  .لوصول الباحث إىل املعلومة أو إشباع ما لديه من حاجات للمعلومات

 املعلومات ومراكز املكتبات تقدمها اليت سهيالتالت كافة اإللكترونية  خدمات املعلومات إن    
 أنظمة خدمات أن إذ ستخداما أحسن ومقتنياا مصادرها ستخداما أجل من املعلومات أوأنظمة
 يف ممثلة ا تقوم اليت والتسهيالت واإلجراءات والوظائف والعمليات باألنشطة تعىن املعلومات
  .للمعلومات حاجات من لديه ما إشباع أو الباحث للوصو املناسبة الظروف خلق أجل من العاملني

إن التنامي املتالحق للتطورات التكنولوجية يف أساليب اإلنتاج و أدواته ووسائل نقل وتبادل وتقدمي 
املعلومات ولد ضرورة مواكبة هذه التحوالت و مسايرة التغريات الراهنة عن طريق استخدام نظام 

يهتم مبا تتطلبه ضرورة تقدمي خدمات معلومات إلكترونية سريعة إلكتروين جديد وسريع للمعلومات 
 .بأسلوب اقتصادي و فعال 

 بفعل ذلك ويتم للمعلومات وفعال جيد تنظيم اإللكترونية  ذات املعلومات أنظمة خدماتف     
 له متخصص كادر وتوفر ، وتنظيمها ، وحتليلها املعلومات جتميع من، فنية وإجراءات عمليات إجراء
 بأنواع املعلومات تقدمي من ميكن مما  ، خمتلفة م وأجهزة تصالا ووسائل ، وأكادميية عملية خربة
 . املختلفة املعلومات أنظمة على مستوى  اخلدمات من متعددة

إىل أمهية اخلدمات و الدور الذي تلعبه يف توفري املعلومات و تطوير البحث ارتأينا القيام  وبالنظر    
حماولة و يف تلبية احتياجات املستفيدين اإللكترونية ودورها خدمات أنظمة املعلوماتبدراسة موضوع 

منا التعرف على واقع خدمات املعلومات على مستوى مكتبة املدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة حيث 
منها قمنا ذه الدراسة من أجل معرفة خدماا املقدمة من جهة وكذا معرفة مجلة النقائص اليت تعاين 

اخل ......من انعدام بعض اخلدمات و نقص اجلودة يف البعض األخر و جهل املستفيدين خبدماا
العوامل اليت حتول دون تقدمي خدمات يف املستوى ة منا كذلك التعرف على األسباب ووحماول
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  .معلوماتأي نظام جناعة  و  املؤشر احلقيقي لقياس مدى فعالية إذا اعتربنا أن اخلدمات هي. املطلوب
اإلشكالية املطروحة يف هذا اإلطار تتعلق مبدى توفر وجناعة خدمات أنظمة املعلومات و    

اإللكترونية ودورها يف تلبية احتياجات املستفيدين منها يف املدرسة العليا لألساتذة من طلبة و أساتذة 
 .؟وما تأثري التكنولوجيا احلديثة على هذه اخلدمات

 :الدراسة تساؤالت -3
 وكذلك والكتب جعاملرا خالل من عنها لإلجابة الباحث يسعى األسئلة من عةجممو عن عبارة وهي
 الدراسة تساؤالت وتعد الدراسة، مشكلة أو مبوضوع متعلقة التساؤالت وتكون االنترنت، مواقع
 ؤلللتسا كتحليل الفرضيات وضع ميكن أساسها على واليت العلمية البحوث لدراسة األساسية النقطة

 حتليل على تساعد فرعية أسئلة إىل العام الغموض وتبسيط تفريع مبعىن املشكلة، يف املطروح اجلوهري
 :الدراسة هذه خالل من عنها اإلجابة سنحاول واليت البحث مشكلة وخدمة

 ؟.منها لمستفيدينل إتاحة املعلومات بصفة فعالة على تساعد املعلومات خدمات هل -
 ؟.املعلومات خدمات خمتلف على احلديثة ياالتكنولوج أثرت هل  -
 ؟.املستفيد احتياجات تليب املعلومات اإللكترونية  خدمات هل -
 ؟ املتوفرة املعلومات خدمات عن راض املستفيد هل -
  املعلومات اإللكترونية ؟ خلدمات احلقيقي الدور ماهو -
 :فرضــيات الدراســــة -4

 1أكثرأو صياغة حدسية للعالقة بني متحولنيلبحث، وتعرف بأا تعد الفرضية عنصرا هاما يف عملية ا
أو خاصة كما تعرف بأا ختمني وتكون الفرضيات دوما ذات صياغة إعالنية وتربط بصورة عامة 

يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يالحظ  من احلقائق و الظواهر لتكون  2استنتاج ذكيأو
   .ة كمرشد له يف البحث و الدراس

  :و من هذا املنطلق وعلى ضوء مشكلة الدراسة وما جاء من تساؤالت ميكن صياغة الفرضيات التالية 

  

  

                                                 
  1- العسكري ، عبود عبد هللا . منهجية البحث العلمي في العلوم النفسية و التربوية ،دمشق : دار النمير . 2006. ص141. -

  2-  بدر ، أحمد . أصول البحث العلمي ومناهجه. القاهرة: المكتبة األآاديمية, 1996.ص.97. 
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 :الفرضية األولى

يساعد على إتاحة  مبكتبة املدرسة العليا لألساتدة ناجعة و فعالة علوماتمخدمات  وجودإن   -
  .أقل جهد ببأسرع وقت واملعلومة للمستفيدين 

 :الفرضية الثانية

مبكتبة املدرسة العليا لألساتدة تسعى إىل مسايرة التطورات احلاصلة  اإللكترونية خدمات املعلومات  -
  . يف جمال التكنولوجيا احلديثة 

 :الفرضية الثالثة

  .مات أنظمة املعلومات اإللكترونية تلعب دورا يف تلبية احتياجات املستفيدين منهاخدإن   - 
 : الموضوع اختيار أسباب -5

 التقنيات دخول بعد والتحديات التغريات من الكثري املعلومات ومراكز أنظمة خمتلف تواجه
 فأصبحت املرافق ذه هتماماال زيادة إىل أدى ما باخلدمات يتعلق ما خاصة اجلديدة واآلليات
 مهامها على احلفاظ مع جديدة خدمات بتوفري معنية املعلوماتية املراكز هلذه املمولة واهليئات اجلهات
 املساعدة والعملية الفنية األساليب بإعداد واملنظمات اهليئات تلك قامت ذلك من وإنطالقا األساسية
 هذه خدمات مستوى على والضعف القوة مواطن كتشافا وحماولة خدماا تقييم على للعمل
 . األنظمة

و دورها يف  لكترونية اإلاملعلومات أنظمة خدمات يف املتمثل الدراسة موضوع بإختيار قمنا حيث  
 : يلي فيما نوجزها أسباب تلبية احتياجات املستفيدين لعدة

 يف ومعلومات خدمات من توفره وما اإللكترونية املعلومات أنظمة تكتسيها اليت الكربى األمهية -
 . املعرفة وجماالت امليادين خمتلف

 فذلك معاجلته متت وإن حىت قبل من إليه التطرق يتم مل جديد املعلومات موضوع أنظمة خدمات- 
 .. أخرى جوانب من
  .نقائص من حتتويه ما إكتشاف وحماولة الدراسات من النوع هذا إىل وهوامليل شخصي سبب -

  . حقيقتها وكشف اإللكترونية املعلومات أنظمة خدمات وواقع مستوى على التعرف حماولة - 
  .اإللكترونية ت أنظمة املعلوماتإثراء الرصيد الفكري الذي يتناول موضوع  خدما -
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 : الدراسة أهداف -6
 وإبراز اإللكترونية  املعلومات أنظمة خدمات إبراز  إىل املوضوع هذا دراسة خالل من دف
 متزامنة الدراسة هذه تأيت حيث ، يف تلبية احتياجات املستفيدين منها جناعتها و فعاليتها مدى
 الدراسة هذه ستعمل كما األنظمة هذه مستوى على اخلدمات تلك بتطبيقات اإلهتمام مع
 : التالية األهداف حتقيق على

  .التعرف على أنظمة املعلومات اإللكنرونية و خمتلف أنواعها -
  .اإللكترونية املعلومات خدمات خمتلف إستعراض -
 إتاحة يف دورها أمهيتها، خالل من وذلك اإللكترونية  املعلومات خدمات مكانة تبيان حماولة -

 .وجناحها حتقيقها ومتطلبات املعلومات    
 وتسهيل املعلومات إىل الوصول مسار يف املعلومات خدمات أمهية حول فكرة تكوين -

  .العلمي البحث وتطوير
 .منها تعاين اليت النقائص تدارك حماولة و مبكان الدراسة املعلومات خدمات واقع معرفة -
 خاصة اإللكترونية املعلومات خدمات تواجه اليت والتحديات الرهانات أهم على الكشف حماولة -
 .احلديثة التكنولوجيات ظل يف
 
 : الدراسات السابقة  -7
 عند واالجتماعية اإلنسانية العلوم خاصة العلوم خمتلف يف باحث أي أن البديهي من أو به املسلم من

 هو الفطن فالباحث ، فراغ نم ينطلق ال فإنه البحث هذا نوع كان أيا البحث موضوع يف خوضه
 الدراسات هذه جوانب ملعرفة ، موضوعه جمال يف السابقة والبحوث الدراسات إىل يرجع الذي
 كتابه يف خليفة شعبان.د  كتاب يف ورد كما السابقة والدراسات ، 1حبثه موضوع يف اجتناا وحماولة

 قبل من أعدت اليت العلمية البحوث هي"  واملعلومات املكتبات علم يف البحث مناهج يف احملاورات" 
 االلتقاء نقاط حتليل وإمنا ذاا يف املقصود ليس استعراضها من احلكمة وألن"   البحث نقطة نفس يف

 الدراسات استعراض ويشمل ، املوضوع نفس يف ونظرائه احلايل البحث بني االفتراق ونقاط
 الباحث على لزاما أصبح فقد احللقات متصلة العلم مسرية كانت كما ألنه ذلك ،  السابقة والبحوث

                                                 
، قسنطينة ، منشورات 3مجلة أسس المنهجية في العلوم االجتماعية ، ع.  ضوابط واحترازات: البحث االجتماعي .سفاري ، ميلود 1  

  1998جامعة منتوري قسنطينة،
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 مبوضوع الصلة ذات السابقة والدراسات البحوث على اإلمكان قدر يتعرف أن حبثه يف ميضي وهو
 حبثنا موضوع عاجلت اليت الدراسات أهم على واالطالع البحث حاولنا فقد بدورنا وحنن ، حبثه

 أن لنا تبني وقد "املستفيدين احتياجات تلبية يف دورها و اإللكترونية املعلومات انظمة خدمات"
 هذا تناولت اليت والبحوث الدراسات بعض عن ناهيك ، تنعدم تكاد أو منعدمة الدراسات هذه مثل

  . والتحليل بالدراسة املوضوع هذا مثل إىل التطرق دون اجلوانب بعض من املوضوع
 صلة هلا كانت الدراسات من موعةجم أحصينا فقد الدراسات هذه بعض على اطالعنا وبعد ولكن 

  : التايل النحو على وهي حبثنا مبوضوع مباشرة
  :األوىل الدراسة

 يف األنترنيت و اإللكترونية املعلومات"  عنوان حتت" 2001"صويف اللطيف عبد.د.أ دراسة

 إىل التطرق خالل ،من اجلامعية املكتبات يف اإلنترنيت اخلامس فصله يف عاجل حيث 1"املكتبات
 العمل و اجلامعية املكتبات يف األنترنيت استغالل من ومناذج ، اجلامعية املكتبة و اإللكترونية اخلدمات

 لعامل التكوين و ، األنترنيت عامل يف املكتبيني لدور تعرض كما  املكتبات يف فوائده و بعد عن
 عامل مكتباتنا لتدخ حىت املقترحات من جمموعة ضوئها على صاغ نتائج اىل خلص أين األنترنيت
 مستوى رفع و النترنيت تدعيم ضرورة خالل من الواسع بابه من االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا
 املباشر اإلستعمال من املستفيدين و الباحثني لتمكني اإلدارية العوائق مجيع ختطي و احلكومي الدعم

 استعمال حول نشرأدلة و بيةتدري و تكوينية دورات تنظيم و ، اخلط على الوسائط و لألنترنيت
 الدراسة هذه خالل ،ومناملعلومات نقل يف سرعتها زيادة و املوجودة اخلطوط قدرة رفع ،مع املكتبة
 مراكز و املكتبات مستوى على تتوفر أن ميكن اليت اإللكترونية اخلدمات على التعرف حاولنا

    . املعلومات
  
  

                                                              
                                                 

  2001منشورات جامعة منتوري،:قسنطينة . المعلومات اإللكترونية و األنترنبت في المكتبلت.في، عبد اللطيفصو -2
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  :الثانية الدراسة

 الفجوة تقليص يف اجلامعية املكتبات دور"   عنوان حتت" 2005"منري تيقروسني دراسة

 الدراسة هذه تناولت 1"اجلزائري بالشرق اجلامعية املركزية باملكتبات ميدانية دراسة:الرقمية
 الفجوة اتساع من احلد و التقليص عملية يف يساعد نظام أا حيث من اجلزائرية اجلامعية املكتبات
 املكتبة كذا و اإلحاطة و التحليل و بالتعريف الرقمية الفجوة خالهلا من الباحث عاجل أين ، الرقمية
 األرصدة رقمنة من انطالقا مراعاا األخرية هذه على جيب اليت العمليات مبينا اجلزائرية اجلامعية
 التجهيزات توفري خالل ،من باملكتبة استعماالا تسهيل ،إىل لكترونيةاإل املعلومات نشر ،إىل الوثائقية

 حاول أين املعلومات ألخصائي املستمر التكوين على السهر و الوثائقية و اإللكترونية الربجميات و
 الفجوة تقليص يف خدماا مبختلف اجلامعية بةاملكت تلعبه الذي الدور إشكالية على اإلجابة الباحث
 الرقمية بالفجوة اإلحاطة على التركيز خالل من ، املعلومات جمتمع دخول حنو قدما السري و الرقمية

 املكتبات مسامهة ومدى  ، مواجهتها ووسائل سبل و أخطارها و ومستوياا أسباا توضيح و
 الجم يف تطورات من اليوم العامل يعيشه ما مع خدماا توافق مدى من انطالقا تقليصها يف اجلامعية

 جامعات من جمموعة على دراسته تطبيق خالل من هذا و. احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 الفجوة ملوجة تتصدى أن بإمكاا اجلامعية املكتبات أن إىل األخري يف خلص ،أين اجلزائري الشرق
 من يقلص أن ميكن عما بعيدة جد تبقى فإا موجود ماهو ضوء على أا غري ذلك أرادت إذا الرقمية
 أنظمة خدمات بواقع اإلملام إطار يف تأيت هذه دراستنا لعل و ا يقر الذي بالقدر الرقمية الفجوة

 الواقع يف الدراسة مكتبة اندماج درجة إبراز خالل من احلديثة التكنولوجيا داخل املعلومات
  .  املستفيدين احتياجات تلبية يف األخري هذا دور إيضاح و اإللكتروين

  
  
 
 

                                                 
ر ماجستيرسالة .دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري: جوة الرقميةدور المكتبات الجامعية الجزائرية في تقليص الف .تيقروسين ،منير -1
  2005،قسنطينة :قسم علم المكتبات : 
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   :   ةالثالث الدراسة 

 منتوري جبامعة املكتبات علم يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة 2009معمر مجيلة للطالبة دراسة
 جبامعة ميدانية دراسة مع: املعاصرة التكنولوجية ظل يف اجلامعية املكتبات: عنوان حتت ،1قسنطينة
 متطلبات ظل يف العايل التعليم قطاع النظري القسم بداية يف هذه تناولت حيث - قسنطينة- منتوري
 عن الناجتة العوامل ذكر مع احلديث و التقليدي مبفهومها اجلامعية املكتبات إىل تطرقت مث العصر
 يف الكبري أثرها برازإ مع االتصاالت و املعلومات لوجياتكنو تناولت كما املعاصرة التكنولوجية النهضة
 تمكتبا وضعية حول امليدانية الدراسة متحورت كما املكتيب ملالع وكذا املعلومات خدمات تغري

 كشفت حيث احلديثة املعلومات تكنولوجيا مع تعاملها واقع برازإ خالل من قسنطينة منتوري جامعة
 التقانة ملتطلبات ستجابةالبا هلا يسمح ال مستوى يف تزال ال اجلامعية املكتبات كون إىل الدراسة

 ضرورة يستدعي املعلومات تكنولوجيا استخدام حسن أن إىل الدراسة خلصت كما التكنولوجية
  .املكتبة داخل مناسبة استراتيجية اعتماد

 مكتبات و عامة بصفة اجلامعية مكتباتنا واقع على التعرف حماولة يف الدراسة هذه ساعدتنا قد و
  . اهنةالر احلديثة التكنولوجية النهضة ظل يف  خاصة بصفة قسنطينة منتوري جامعة
  :الرابعة الدراسة
 منتوري جبامعة املكتبات علم يف املاجستري شهادة لنيل 2006لزهر بولوداين بوشارب للطالب دراسة
 اجلامعية باملكتبة ميدانية دراسة: اإللكتروافتراضية البيئة داخل اجلامعية املكتبات: عنوان حتت  قسنطينة
 اجلديدة البيئة ضوء على األخرية هذه حالة لتتناو حيث 2-سطيف– عباس فرحات جلامعة املركزية

 جماالت و مظاهر حول كانت اليت و املطروحة اإلشكالية على اإلجابة خالل من ذلك و للمعلومات
 هلذه ميكن مدى أي إىل و بسطيف عباس فرحات جلامعة املركزية املكتبة على التكنولوجيا تأثري

 نتائج عدة إىل الدراسة هذه خلصت حيث اجلديدة جيةالتكنولو البيئة هذه داخل تندمج أن األخرية
 املسجلة النقائص رغم للتغيري قابليتها مع معلومايت كنظام فعال تعمل الدراسة جمال املكتبة أن أمهها

                                                 
  قسم علم:رسالة دآتوراه - قسنطينة- مع دراسة ميدانية بجامعة منتوري : المكتبات الجامعية في ظل التكنولوجية المعاصرة. معمر،جميلة -1 

  2009قسنطينة،:المكتبات
دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المرآزية لجامعة فرحات عباس : المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية.،لزهر بولوداني  بوشارب - 2 

  .2006قسنطينة،:قسم علم المكتبات :رسالة ماجستير .سطيف
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 اتصالية حتتية بنية امتالك عدم و املوارد قلة و اإللكترونية التجهيزات و باملعدات يتعلق ما خاصة
   .املتغرية حلاجام وفقا ستفيديهامل معلوماتية خدمات قدميبت تسمح املعامل واضحة

 وحماولة املعلومات خدمات على احلديثة التكنولوجيا تأثري مدى معرفة استطعنا الدراسة هذه خالل من
 . هذه دراستنا مكان و موضوع على ذلك اسقاط

 : للمفاهيم و المصطلحات ضبط -8
 املفاهيم بعض توضيح إىل رتايناا القارئ فيه يقع قد الذي لتباساال لتجنب منا حماولة  

 .: يلي كما وهي حبثنا يف املستخدمة األساسية

 البيانات معاجلة و جلمع الالزمة اآللية و البشرية العناصر جمموعة :اإللكترونية املعلومات أنظمة -
 على يعتمد الذي لنظاما ابأ اتعريفه ميكن كما القرارات اختاذ يف تساعد ماتمعلو إىل حتويلها لغرض

 و بثها مث من و البيانات معاجلة يف للحاسب الربجمية املكونات و األجهزة أو املادية املكونات
 و بتجميع تسمح منظمة إجراءات و آلية عن عبارة هو املعلومات نظام فان عموما و استرجاعها
 احلاجة عند اإلنسان ترجعهايس معلومات إىل حتويلها مث من و معاجلتها و البيانات فرز و تصنيف
 1. وظيفة بأي القيام أو أوقرار عمل من ليتمكن

خدمات املعلومات اإللكترونية هي اخلدمات اليت متيز عصرنا  :خدمات املعلومات اإللكترونية -
احلايل وترتكز أساساً على سحب األرصدة إىل طرفية املستفيد وتوجيهه إلكترونياً إىل املكتبات 

  .ومات احمللية واإلقليمية والعاملية يف ظل التطورات احلديثةومراكز املعل

لتوزيع واسع ألمناط املعلومات  (Inter – operable system)كما أا تتميز بتعدد التشغيل 
دون احلاجة إىل إعادة تعليب وسيلة البث، واليت تسمح أيضاً للفئات املستفيدة االتصال فيما بينهم 

  .كة س املشتربواسطة املقايي

 حتقيقها على يعمل و اإلنسان ا يشعر ضرورة أو رغبة االحتياجات :املستفيدين احتياجات -
 يعيش الذي احمليط ضغط أو اإلنسان عند عميقة نزاعات نتيجة املعلومات إىل احلاجة تربز و أوتلبيتها

                                                 
 www.minshowi.com: متوفر على الموقع  23/02/2011ت الزيارة يوم ،تم)على الخط المباشر ( قنديلجي عامر ، نظم المعلومات المحوسبة  -1 
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 الترفيه أو العمل اضألغر عليه احلصول للفرد ينبغي ما على الداللة,باحلاجة املقصود عامة وبصفة فيه
 حيقق أن الوقت نفس يف و آخر إىل فرد من ختتلف قيمة أحكام على ينطوي احلاجة حتديد أن مبعىن
 وتنظيم الختيار الرامية اجلهود مجيع جمرد هو املستفيد كان وملا, املعلومة هذه بدون اهلدف نفس

 حضي فقد العملية مشاكله حل و تهمتطلبا و الحتياجاته االستجابة دف ذلك و وحتليلها املعلومات
 و املعلومات خدمات إزاء مواقفه و تصرفاته على بالتعرف ذلك و املكتبات على القائمني باهتمام
 دائم تغري يف احلاجة و املصادر من معينة أصناف استخدام و املكتبة الرتياد تدفعه اليت احلوافز مهمة
 هذا و نفسية لتفاعالت ضعخت و معقدة حتياجاتاال هذه الن عليها التعرف و كشفها الصعب فمن
  .االجتماعية بالعالقات صلة هلا كانت إذا اجتماعية تكون و بأفكار اتصلت ما إذا
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ختزين  والطرق الوسائط املستخدمة يفعلومات و تعددت الوسائل توالت التطورات يف جمال تقنية امل  
حبيث ظهور . املعلومات و استرجاعها و تبادهلا عرب شبكات احلاسب اآليل  احمللية و اإلقليمية والدولية

أنظمة املعلومات اإللكترونية منعطفا مهما يف يف تاريخ بث املعرفة و كيفية الوصول إليها فبعد أن 
و بثها و ايصاهلا إىل أصحاا يعتمد على أوعية ووسائل مادية كان بث املعرفة زو تبادل املعلومات 

وأنظمة تقليدية تغريت األمور فأصبحت هناك أنظمة معلومات إلكترونية تسهم بشكل كبري يف إتاحة 
املعلومات و نشرها و تبادهلا على نطاق واسع خاصة بعد انتشار األنترنيت ، و جاء هذا الفصل 

ديد دقيق ملفهوم مصطلح أنظمة املعلومات اإللكترونية مع توضيح طبيعته حماولة جادة للوصول إىل حت
                    .                                           و أمهيته يف شىت ااالت و خمتلف أنواعه و ما دوره

  :نبذة تارخيية  -1-1

ومات ، يتجلى يف خدمة املستفيد بشكل جيد و فعال ، إن اهلدف املنشود من أي نظام أو مركز معل 
و املكتبة مثلها مثل أي مؤسسة أخرى تتكون من جمموعة عناصر تتفاعل مع بعضها البعض ، الواحدة 
مكملة لألخرى و أي نظام معلومات قد يعمل بطريقة كالسيكية ، كما ميكنه أن يتطور بإدخال 

واحلوسبة . ه فتصبح خدمات الكترونية أو آلية حموسبة تكنولوجيا احلاسب اآليل يف خمتلف خدمات
مصطلح ظهر مع ظهور األجيال األوىل للحاسوب و هذا كان يف اخلمسينات ، بالواليات املتحدة 
األمريكية ، حيث ساهم العديد من املختصني يف جمال املكتبات يف تطوير استعمال األدوات 

  1) اخل... احلاسوب ، الربجميات ( التكنولوجية 
ة يف املكتبات و نظم املعلومات نشرت دراسة أوصت بتطبيق إجراءات امليكن 1963يف عام و
و كذا البحث و استرجاع الوثائق آليا و يف هذه الفترة ) البطاقات املثقوبة ( خاصة عملية الفهرسة و

  "انتركس " و مشروع " مارك " ام مت ميالد نظ
رج بتوصيات تدعم النظام اآليل بة الكونغرس و خعقد مؤمتر حتت رعاية مكت 1965يف عام و
  2.لكتروين يف املكتبات و مراكز املعلومات و االرتقاء اإلأوا

                                                 
.1996 .p 21  ed du cercle de la librairie . guide pratique . paris:.. l’art d’ informatiser une bibliotheque yves –DU CHEMAIN . pierre  –1  

  .22.ص  1995. المكتبة األآاديمية: ، القاهرةاألنظمة اآللية في المكتبات. زين الدين . عبد الهادي  - 2
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ب اآليل، إن التفكري يف تبين األنظمة اآللية و االلكترونية مل يظهر إال بعد ربع قرن من استخدام احلاس
و فيما يلي بعض أشهر األنظمة يرجع ذلك إىل خمتلف التطورات و التغريات يف جهاز احلاسب و

  :االلكترونية اليت طبقت يف املكتبات
باستخدام أجهزة البطاقات " رالف باكر " طبق أول نظام يف مكتبة تكساس بواسطة  1935سنة  -

 . 1936املثقبة يف جمال اإلعارة و قد دخل حيز التنفيذ الفعلي يف سنة 
، ملثقبة يف مكتبات جامعات فلوريدااألجهزة ا رصد نظام اإلعارة اآللية باستخدام 1940سنة  -

 .جورجيا ، فرجينيا 
 .نظام آيل لإلعارة يف مكتبة مونت كلري العامة بنيوجرسي  1941 -
 .دراسة نظام لالسترجاع اآليل يف مكتب براءات االختراع 1946 -
 .يف الضبط الورقي اآليل   HAND SCANERاستخدام املاسح الضوئي  1949 -
 . MITقدمي دراسة يف فنون االسترجاع اآليل للمعلومات يف ت 1952 -
نظام للفهارس اآللية يف مكتبة جامعة ميسوري و كانت املرة األوىل و اليت يتم فيها  1957سنة  -

 .استخدام حاسب رقمي يف املكتبات
ة العلوم نظام للمستخلصات اآللية و الكشافات يف معهد املعلومات العلمية التابع ألكادميي 1960 -

 .يف االحتاد السوفيايت سابقا 
مشروع البحث اآليل يف فهارس املكتبة الطبية الوطنية بالواليات املتحدة األمريكية الذي  1961 -

 . 1964و قد بدا بالفعل فيه عام " مدالزر " عرف مبشروع 
نظام اآليل سنة ظهور مدالزر ، حيث أصبح نظاما متكامال و هو مراجعة شاملة لل 1966تعد سنة و

  .االلكتروين 
حيث مل تعد املعلومات على مستوى أنظمة املعلومات تشكل حلقة مغلقة تدور حول املشكلة و إجياد 
احللول البديلة و اختاذ القرار األفضل و إمنا أصبحت بعدا متكامال من حقائق مهمة انبثقت مع عامل 

للعمل أو بوظيفة و نشاط خمطط و حمدد  التطورات اجلديدة و املعلومات مل تعد ترتبط مبكان ثابت
التفاصيل إىل حد ما و إمنا أصبحت مورد يتدفق يف كل مكان يتحرك فيه صانع و حمتاج املعرفة بني 
مواقع العمل االلكتروين االفتراضي أو خارجها و هذا التغري يف جمال املعلومات و مراكزها و أنظمتها 

علومات يف منظمة معزولة يف عقد السبعينات و حىت بداية مل يكن فجأة بطبيعة احلال  فقد كانت امل
الثمانينات من القرن املاضي ، حيث كانت يف هذه املرحلة حاسوب مركزي يعاجل كل مهام التشغيل 
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للبيانات و كان املستخدمون يعملون يف حمطات طرفية إلدخال الربامج و املعلومات و اجناز املهام 
ملفات مستقلة به ، و قد أطلق على هذه املرحلة اسم مرحلة احلوسبة املختلفة حيث أن لكل تطبيق 
  .املركزية و املعلومات املعزولة 

أما املرحلة الثانية و اليت تدعى المركزية احلوسبة كانت تقنيات احلوسبة االلكترونية غري مركزية 
البعض األخر إال أن  للقيام بأعمال معينة و مع ذلك و على الرغم من ارتباط هذه التقنيات ببعضها

  .كل وحدة أو جمال وظيفي ظل حمتفظا مبعلوماته اخلاصة 
غري مركزية يف خمتلف ااالت إال أن املرحلة الثالثة جند أن التقنيات االلكترونية اخلاصة باحلوسبة 

مح الوحدات إال أن كل املعلومات اخلاصة بنظام املعلومات مت جتميعها يف قاعدة بيانات بطريقة تسأو
املشاركة يف صنع هذه املعلومات لكل العاملني يف املنظمة احلصول على املعلومات اليت حيتاجوا أو 

يف الواقع ميثل هذا قوى حيوية دافعة و حمفزة النبثاق البنيان الشبكي لإلدارة االلكترونية لنظام و
  1.املعلومات 

  :ماهية نظم املعلومات االلكترونية  - 1-2
كمفهوم علمي بدا يتبلور يف اية األربعينات من القرن العشرين ، و ما لبث أن  تعترب كلمة نظام

انتشر بسرعة و اصب حاالن يستخدم على نطاق واسع و بطرق و صور متعددة يف مجيع ااالت 
  ...كالنظام السياسي ، النظام الدويل ، النظام االقتصادي ، النظام اآليل 

جمموعة من العناصر املترابطة و األجزاء املتفاعلة اليت تعمل معا "  حيث ميكن تعريف النظام على انه
  2". من اجل حتقيق أهداف مشتركة و أهداف حمددة 

أو املبين على احلاسب فيمكن تعريفه بأنه النظام الذي يعتمد  فيما خيص نظام املعلومات احملوسبأما 
معاجلة البيانات و من مث بثها  لحاسب يفعلى املكونات املادية أو األجهزة و املكونات الربجمية ل

ة و إجراءات منظمة تسمح بتجميع استرجاعها و عموما فان نظام املعلومات هو عبارة عن آليو
تصنيف و فرز البيانات و معاجلتها و من مث حتويلها إىل معلومات يسترجعها اإلنسان عند احلاجة و

  3.وظيفة  ليتمكن من عمل أو قرار أو القيام بأي

                                                 
  .94،  93ص .  2008دار دجلة ، : عمان .  خدمات المعلومات المحوسبة. يحي خضير ، مؤيد  -  1

  69.ص.2001دار غريب،:الكويت.حليل نظام المعلومات باستخدام الكمبيوترت. منصور عوض، محمد أبو النور  2-
  www.minshawi.com: متوفر على الموقع  23/02/2011، زيارة يوم )على الخط المباشر (  نظم المعلومات المحوسبةقنديلجي عامر ،  - 3 



            أنظمة المعلومات اإللكترونية                                                               الفصل األول
 

 
18 

القنديلجي يعرف  أنظمة املعلومات االلكترونية على أا تنظيم يؤمن نقل املعلومات و السيطرة عليها ف
ا ، دف استثمارها يف أعماهلم من مصادرها و منتجيها ، إىل املستفيدين منها و املستهلكني هل

  : مشاريعهم اليومية و املستقبلية و على نظام املعلومات أن يليب متطلبات أساسيةو
 .القدرة على نقل و توصيل املعلومات إىل املستفيدين  -
 1املناسبتلبية طلبات املستفيدين و الرد على استفسارام يف الوقت  -
جمموعة العناصر البشرية و اآللية الالزمة " هناك من يرى أن نظام املعلومات اآليل أو االلكتروين هو و

  2" مات تساعد يف اختاذ القرارات معلو جلمع و معاجلة البيانات لغرض حتويلها إىل
فيمكن النظر إىل نظام املعلومات االلكتروين على انه القطاع الداخلي من املؤسسة أو املنشأ املسؤول 

أو انه النظام املسؤول عن مجع  عن إجراء التوافق بني املؤسسة و عمالئها على املستوى االستراتيجي
يف ذلك احلاسبات بكياا اآليل و كياا الربجمي إضافة إىل قاعدة معاجلة و تشغيل البيانات مستخدما و

  3.البيانات و سياسات النظام إلجراء كل األعمال املتعلقة بالبيانات و املعلومات 
حتقق نظم املعلومات املبنية على احلاسب عدة مزايا غري متوافرة يف نظم املعلومات التقليدية أمهها و

  .مني املعلوماتتأ حتقيق تكاملية املعلومات، الدقة، سرعة االستجابة،
لقد مرت نظم املعلومات املبنية على احلاسب بتطورات هائلة من اخلمسينات و حىت الوقت احلايل 

  :كمايلي 
نظم تشغيل البيانات الكترونيا تقوم بتشغيل  ):اخلمسينات و الستينات ( مرحلة تشغيل البيانات  -

 .لتطبيقات احملاسبية التقليديةاملعامالت و حفظ السجالت و ا
 .مرحلة التقارير اإلدارية ذات صيغة حمددة مسبقا لتدعيم اختاذ القرار -
نظم دعم القرار توفر تدعيم تفاعلي حمدد ): السبعينات و الثمانينات ( مرحلة تدعيم القرارات  -

 .الغرض خلدمة عملية اختاذ القرار
 ) :الثمانينات و التسعينات ( تخدم النهائي مرحلة النظم اإلستراتيجية و نظم املس -
و هي توفر تدعيم مباشر لعمل املستخدم النهائي و تتميز باعتماد : نظم املستخدم النهائي .1

        .املستخدم على نفسه يف توفري احتياجاته املعلوماتية

 .و هي توفر املعلومات اهلامة لإلدارة العليا  :نظم دعم اإلدارة العليا  .2
                                                 

  . 24ص .  2001،  1، ع  3000المجلة العربية . االنترنت نموذجا :  نظم و شبكات المعلوماتعليان ، ربحي مصطفى ،   1
  . 94ص . 1978 ،معهد الدراسات و البحوث اإلحصائية: القاهرة. التصميم - التحاليل  -المفاهيم : نظم المعلومات. خشبة، محمد سعيد -  2
 wi.comwww.minsha : متوفر على الموقع  23/02/2011قنديلجي عامر مرجع سابق، زيارة يوم  - 3 
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 .و هي توفر نصيحة اخلرباء للمستخدم النهائي  :م القرار نظم دع .3

 .تساند تقدمي سلع و خدمات لتحقيق ميزة تنافسية :نظم املعلومات اإلستراتيجية .4

نظم األعمال و التجارة ) : التسعينات حىت اآلن ( مرحلة األعمال و التجارة االلكترونية  -
 1و االكسترنت و غريها من الشبكاتااللكترونية و تستند إىل االنترنت و االنترنت 

 رونية أو تلك املبينة على احلاسبن وضع تعريف شامل ألنظمة املعلومات االلكتوبناء على هذا ميك
اليت تؤدي وظائف حمددة  جمموعة من النظم الفرعية املنسجمة و املتناسقة فيما بينها و" اآليل فهي 

  " .املسطرة مستخدمة يف ذلك احلاسب اآليل لتحقيق األهداف 
من خالل هذا التعريف يتضح انه يتضمن أربع عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها تتمثل يف النظم 

  .الفرعية و األهداف و البيئة و احلاسوب 
ملت و اجتمعت كونت نظاما شامال هي جمموعة من العمليات اليت إذا تكا: النظم الفرعية -
 .و متناقصة داخل اهليكل التنظيمي للنظام يشترط يف النظم الفرعية أن تكون منسجمةو
 .هي تكلفة تشغيل النظام املستمر باإلضافة إىل تكلفة التحويل: Costالتكلفة  -
 .هي وقت االستجابة للمدخل، و الذي يستنفد يف عملية التداول و التشغيل :Timeالزمن  -
يف تكرار األخطاء هي دقة العمليات و يتم وصفها يف شكل عدد مرات  :Accurayالدقة  -

 2.املعنوية
قبل تبين نظام آيل يف أي مركز أو مؤسسة معلومات البد أوال من ضبط و حتديد  :األهداف -

 .أهداف هذه األخرية
تعترب البيئة من أهم العوامل اليت يتوقف عليها جناح النظام أو فشله، فمادام للنظام أهداف،  :البيئة -

ل معها سواء كانت بيئة داخلية ه فيها هذه األهداف و يتفاعفيستلزم أن تكون له بيئة حيقق ل
 .خارجيةأو
فهو ناء النظم املعلوماتية احلديثة ،حيث يلعب احلاسوب اآليل دورا هاما يف تصميم و ب :احلاسوب  -

 .حيقق هلا السرعة ، الدقة ، األمن ، القدرة الفائقة على ختزين كم هائل من املعلومات بطريقة منظمة 
جراءات املنظمة لتجميع و جتهيز يشري مصطلح أنظمة املعلومات االلكترونية إىل جمموعة من اإلإذن 
ختزين املعلومات ، و استرجاعها و بثها للمستفيدين من النظام بطريقة آلية و يتكون من جمموعة من و

                                                 
دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية. مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية، المفاهيم األساسية و التطبيقات. ل محمد ، جالل إبراهيم العبد االكردي ، من  1-

  .47ص . 2008
  .91.ص . مرجع سابق. خشبة، محمد سعيد -  2
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و جمموعة األمناط،  ون املعلومات ،املعلومات املسجلة ، القائمني على التنظيم ، املستفيدين الذين يطلب
، و العادات و التقاليد اليت يتم بواسطتها إنشاء عالقة متبادلة بني املؤسسات و مراكز السلوك

  .املعلومات اليت تتيح املعلومات للمستفيدين الكترونيا 
    :أمهية أنظمة املعلومات االلكترونية   - 1-3

البيانات ذات العالقة بأنشطة العمل  تزيد نظم املعلومات من إمكانية أي مؤسسة يف التعامل مع
اخلارجية ، إذ تتوىل النظم معاجلة البيانات و حتويلها إىل معلومات تستخدم يف الرقابة على عمليات 
املؤسسة و أنشطتها مبا فيها عمليات التخطيط ، صنع القرار ، االتصال بني مراكز صنع القرار ، تبادل 

ات االلكترونية هامة و ضرورية جدا لكل املؤسسات و مراكز املعلومات ، هلذا أصبحت نظم املعلوم
املعلومات و منظمات األعمال الزدياد التعقيد يف املهام و الوظائف اإلدارية و اإلنتاجية و الناتج عن 

ياسية أو ثقافية  أو اقتصادية تأثر هذه املؤسسات مبتغريات البيئة اخلارجية احمليطة سواء كانت س
 شروعات و ازدياد عدد العاملني يفقنية على املستويني الدويل و احمللي ، فكرب املاجتماعية أو تأو

  1.اإلدارات حيتم عليها استخدام نظام يعمل على تقدمي خمتلف اخلدمات بطريقة آلية حمضة
إن النتيجة احلتمية ملختلف التطورات التكنولوجية هو ازدياد حدة املنافسة بني املؤسسات و الشركات 

نظمات الكربى مما اوجب على املدراء و صناع القرار مواجهة هذه املنافسة من حيث سرعة اختاذ و امل
  .القرارات و حل املشكالت و العمل على حتسني مؤسسام 

كما أن تطبيق نظم املعلومات االلكترونية يف املنظمة حيقق هلا جمموعة من الفوائد و التحدث عن 
ن االستخدام األمثل هلل حيقق للمنشئ ميزة تنافسية يف طريقة تنفيذها وجود فوائد هلذه النظم يؤكد با

  .ألنشطتها و وظائفها و بالتايل حتقيقها لألهداف اليت ترغب فيها على كل املستويات اإلدارية 
  2:و من بني أهم املزايا اليت حتققها أي مؤسسة جراء تطبيق أنظمة املعلومات االلكترونية مايلي 

ارة يف اختاذ قرارات ناجحة و فعالة وصائية من خالل يئة املعلومات املالئمة يف مساعدة اإلد -
 .الوقت املناسب 

 .استثمار املورد املعلومايت يف املنظمة و السيطرة على كافة املعلومات  -
  .ربط مجيع األطراف املنتجة بوحدة األمر يف املؤسسة  -
  . اآلنية عند احلاجة إليها لغرض ممارسة أعماهلا ربط خمتلف املستويات اإلدارية باملعلومات -

                                                 
  191ص .  2008دار زهران ، : عمان . يق و نظم معلوماتهامراآز المعلومات و التوث. عبود ، رحيم فرج الصوصاع  -  1
  .57، ص2004دار الصفاء : ، عماننظم المعلومات اإلدارية. السامرائي ، إيمان فاضل ، هيثم ، محمد الزعيبي  -  2
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االت   و الشبكات داخل املنظمة القدرة على تبادل و تشارك املعلومات و التحاور عرب االتص -
 .خارجها و على املستوى العاملي و
حفظ و خزن مجيع املعلومات اليت تتعامل معها املنظمة و معاجلتها مع توفري إمكانية استرجاعها  -
 .الشكل و الوقت املناسب و احلجم الذي خيدم املستفيد من خالل البت االنتقائي للمعلوماتب

تقييم نشاطات املؤسسة أو املنظمة من خالل املعلومات الدقيقة املقدمة من اجل بدائل إستراتيجية  -
 .مستقبلية

 .مستوى  إصدار خمتلف التقارير الدقيقة بأشكاهلا املتعددة يف الوقت املناسب و لكل -
 : أنواع نظم املعلومات االلكترونية  - 1-4

تظهر احلاجة للمعلومات يف املؤسسات املختلفة يف عدد من املستويات التنظيمية ، كما أن احلاجة 
للدعم باملعلومات على مستوى التحكم يف عمليات التشغيل ، و تنظيم سري العمل و أيضا يف 

كل املؤسسات يف املستقبل و لكن مع التطور السريع الذي التخطيط االستراتيجي ملا ستكون عليه ش
نالحظه اليوم تطورت جل املستويات اإلدارية يف احتياجاا للمعلومات و الوسائط اخلاصة نظم تفي 
باحتياجات اإلدارة كالقيام بالرقابة التشغيلية على نشاطات املؤسسة بصورة يومية بواسطة نظم 

رقابة اإلدارية باستخدام نظم املعلومات اإلدارية كما تدعم القرارات معاجلة البيانات أو تطبيق ال
و أهم األنظمة املعلوماتية اليت ميكن أن تتواجد على  1املتخذة عن طريق نظم تدعيم أو مساندة القرار

  : مستوى املؤسسات النظم التالية
اليت على احلاسب اآليل ومات املستندة تعترب نوعا من نظم املعلو :نظم تشغيل املعامالت  -1- 1-4

ختتص بتسجيل و تشغيل العمليات اليومية الروتينية الضرورية لسري العمل يف املنظمة و هي حتل حمل 
جميع و فرز و تصنيف و تشغيل نظم إمساك الدفاتر يف نظم املعلومات اليدوية و تقوم هذه النظم بت

ن استخدامها  يف فترات الحقة ، كن متلخيص و ختزين البيانات الناجتة عن املعامالت بطريقة متو
تعترب خمرجات هذه األنظمة مفيدة يف عمليات الرقابة التشغيلية و يف اختاذ القرارات اهليكلية لذلك و

  2.العليا و االسرافية تعترب مالئمة خلدمة مديري اإلدارة

                                                 
  234ص . 1994ارية، مرآز التنمية اإلد: اإلسكندرية. المبادئ و التطبيقات: نظم المعلومات اإلدارية. علي ، عبد العلي مسلم  -  1
دار الجامعة العربية، : اإلسكندرية. المفاهيم األساسية و التطبيقات: مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية. الكردي، منال محمد، جالل إبراهيم العبد -  2
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ى العمليات تستخدم هذه النظم احلاسب اآليل للرقابة عل: نظم الرقابة على العمليات -2- 1-4
الصناعية خاصة ذات الطبيعة املستمرة و يتم تصميم نظم التحكم يف العمليات بشكل يسمح هلا باختاذ 

  .القرارات بطريقة أوتوماتيكية إلجراء التعديالت الالزمة الستمرار العملية اإلنتاجية
خاصة ت يف املنظمة وعاملون مع البياناختدم املكاتب األفراد الذين يت  :نظام آلية املكاتب -3- 1-4

يف تشغيل البيانات و يعتمد نظام آلية املكاتب على تكنولوجيا املعلومات يف أداء املهام اليت تؤدى يف 
املاضي بواسطة األفراد و ذلك بغرض سرعة اجناز األعمال و زيادة إنتاجية األفراد العاملني يف 

بني خمتلف األنشطة اليت تؤدى بواسطة السكرتارية و حفظ البيانات يف السجالت و يقوم بالتنسيق 
هؤالء األفراد و ضمان تدفق هؤالء االتصاالت من خالل استخدام نظام معاجلة  البيانات 
الفاكسيميلي و الربيد االلكتروين املفكرة االلكترونية جلدولة املواعيد و الربيد الصويت ، و يعترب نظام 

يئ و تراجع شمل األجزاء املادية و الربامج اليت معاجلة الكلمات من أكثر التطبيقات شيوعا و ت
  1.وختزن و تطبع الوثائق

توفر نظم املعلومات اإلدارية تقارير مطبوعة باإلضافة إىل  :نظم املعلومات اإلدارية -4- 4-1
إمكانية الوصول املباشر للمعلومات خبصوص أداء املنظمة احلايل و املاضي ، و عادة تكون خمرجاا 

داخلي و ال ترتكز على توفري معلومات عن البيئة اخلارجية و ختتص نظم املعلومات  ذات توجه
   2.اإلدارية مبساندة وظائف التخطيط و الرقابة و هي تعتمد على بيانات من نظم تشغيل العامالت 

إن نظام تدعيم القرارات هو عبارة عن نظام املعلومات الذي  : نظم دعم القرارات -5- 1-4
ض املساندة يف عملية اختاذ القرارات و عادة ما يستخدم هذا النظام يف تنمية و حتليل يستخدم بغر

العديد من البدائل يف استخدام احملاولة و اخلطأ للوصول إىل انسب احللول و تكون هذه النظم عادة 
ت من خالل استخدام جهاز املدخالنظم تفاعلية أي تستخدم احلوار املتبادل بني الفرد و احلاسب 

تترابط نظم املعلومات السالف ذكرها مع بعضها البعض داخل املنظمة، و يوضح .املخرجات و
   :3النظمالشكل التايل العالقة املوجودة مابني أنواع 

  
 
  

                                                 
  .48ص. 1999لجامعية، الدار ا: اإلسكندرية .نظم المعلومات اإلدارية، المفاهيم األساسية: البكري ، سونيا محمد -  1
   .73ص . الكردي، منال محمد، جالل إبراهيم العبد، المرجع السابق -  2
  ].ت.د[  ].م.د[ الدار الجامعية، : إلسكندريةا.قضايا إدارية معاصرة .سيد، إسماعيل -  3
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  .يوضح العالقة بني النظم :  1الشكل رقم   -
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  ) :اآللية ( االلكترونية  م املعلوماتوظائف نظ -  1-5
إن أي نظام معلومات آيل يقوم بتنفيذ جمموعة من الوظائف و املهام اليت ميكن تقسيمها إىل عدة 

  1:وظائف أساسية وهي
تعترب وظيفة مجع و إدخال البيانات الوظيفة األوىل يف النظام  :مجع و إدخال البيانات -1- 1-5

  :حيث تتضمن مجلة من اخلطوات 
جيب تسجيل البيانات كإحداث و معامالت و غريها من الظواهر و ميكن  :ل البياناتتسجي - 1

بعد ذلك إدخال تلك البيانات على أنواع متعددة من الوسائط و اليت هي أشياء أو وحدات ملموسة 
  .ميكن تسجيل البيانات عليها

ص جمموعة من األرقام تكون البيانات أكثر مالئمة للتشغيل عن طريق ختصي :ترميز البيانات   -  2
أو احلروف أو الرموز طبقا خلطة حمددة الختصار و تبسيط كمية البيانات املراد تسجيلها و يتم ذلك 

ىل شكل رمزي باستخدام جمموعة من األساليب الختصار البيانات اللفظية و الوصفية و حتويلها إ
  .ختفيف تكاليف عملية التسجيل  هذا يؤدي إىل توفري الوقت و اجلهد و أماكن التسجيل و بالتايلو
و هي عملية تقسيم البيانات إىل جمموعات متماثلة خلواص مشتركة و تتم  :تصنيف البيانات - 3

  .هذه العملية طبقا للغرض من متطلبات تشغيل البيانات
ة و حتقيق من حيث صحة البيانات تتمثل هذه الوظيفة يف عملية مراجع :تنقية البيانات   -  4
ا و ذلك للتأكد من سالمة البيانات املسجلة و خلوها من أية أخطاء حيث أن البيانات هي اكتماهلو

  .أساس مجيع العمليات التالية 
و هي النشاط األخري يف مهمة مجع البيانات و هي عملية حتويل البيانات من : حتويل البيانات -  5

  .وسط تسجيل إىل وسط أخر و هذا يتم جبهاز احلاسب اآليل
بعد جتميع البيانات و إدخاهلا جلهاز احلاسوب تصبح جاهزة لعملية  :معاجلة البيانات -2- 1-5

املعاجلة و يتم إدخال البيانات يف النظام بواسطة وحدة املعاجلة املركزية اليت تعترب أكثر مكونات اجلهاز 
Hard ware  2.أمهية يف نظام احلاسب اآليل  

  : طوات و تتضمن عملية املعاجلة جمموعة من اخل

                                                 
  62 ص. المرجع السابق. نظم المعلومات . خشبة، محمد السعيد  1
  24ص  1998معهد الدراسات، : القاهرة. التحاليل، التصميم. ، المفاهيمااللكترونية للمعلومات المعالجة. خشبة، محمد السعيد -  2
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و هي عملية حتليل البيانات ملعرفة العالقات املختلفة و القيم النسبية بني  :مقارنة البيانات - 1
  .البيانات و اكتشاف احلقائق املفيدة ذات املعىن

و هي عملية تركيز و تكشيف البيانات إلظهار النقاط األساسية و ذلك  :تلخيص البيانات   - 2
  .ملخصة للوصول ملعلومات موجزة و 

جيب يف بداية عملية املعاجلة أن ترتب البيانات يف تتابع عددي أو أجبدي حمدد  :فرز البيانات -  3
  : مسبقا أو تقسيمها إىل تصنيفات متعددة خلدمة األنشطة التالية يف عملية املعاجلة

انات و ختزينها تلعب عملية إدارة البيانات دورا هاما و فعاال يف تنظيم البي :إدارة البيانات-3- 1-5
  : أنشطة و هي ع البيانات يف املستقبل علىيف صورة منظمة حبيث تسهل عملية استرجا

و هي البيانات و املعلومات امعة أو الناجتة من عملية املعاجلة يتم ختزينها  :ختزين البيانات - 1
  .الستخدامها فيما بعد

خزنة يف النظام تعتمد على حتديثها و صيانتها و املعلومات امل إن جودة البيانات:صيانة البيانات-2
  .اإلضافة ،احلذف،التصحيح، التعديل:وعملية التحديث تشتمل على عدة أنشطة مثل 

   ) :االلكترونية ( دوافع استخدام أنظمة املعلومات اآللية  - 1-6
ىل السرعة يف يف العصر الذي نعيش فيه أصبحت الطبيعة البشرية و متطلبات اإلنسان املعاصر حتتاج إ

احلصول على املعلومات اليت حيتاج إليها الجناز خمتلف أعماله و اختاذ قراراته و يرفض االنتظار 
للحصول على مثل هذه املعلومات حيث أن طبيعة احلاسب االلكتروين و مميزاته تكمن يف السرعة 

دام األنظمة اآللية و ما اهلائلة يف التعامل مع املعلومات و استرجاعها فالبد من اللجوء إىل استخ
تتضمنه من خصائص خاصة فيما يتعلق بالسرعة و الديناميكية يف إجياد احللول املرتبطة مبختلف 

  .النشاطات ، اإلدارية ، املكتبية ، املعلوماتية 
حيث يساهم النظام اآليل للمعلومات يف حتدي املشاكل و الصعوبات يف األعمال املكتبية و ميكن 

أسباب استخدام نظم املعلومات اآللية و خباصة يف املكتبات و مراكز املعلومات يف حصر دوافع و 
   1:النقاط التالية

تقدمي خدمات معلومات أكثر و أفضل تمع املكتبة أو مركز املعلومات من خالل االستفادة من  -
 .التطبيقات اآللية للحاسبات االلكترونية

                                                 
  83 .ص.  1994 ،شبكة المكتبات الكويتية  :الكويت.  مقدمة في الحاسبات اآللية و تطبيقاتها. عبد المعطي، ياسر يوسف -  1
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ات و مصادرها ، حبيث عجزت النظم التقليدية على مواجهة عصر مواجهة الزيادة اهلائلة يف املعلوم -
انفجار املعلومات ، لذا وجب تطبيق هذه األنظمة املبنية على جهاز احلاسوب للتحكم يف تدفق 

 .املعلومات و إتاحتها للمستفيدين 
 1.هرسةتوحيد العمليات الفنية و التقنية اليت تؤمن استرجاع املعلومات مثل توحيد عمليات الف -
 .القضاء على الروتني و االزدواجية للمكتبات و التخفيف من األعمال التكرارية  -
 .توفري الوقت و اجلهد و املوارد املالية املبذولة يف الوظائف و اخلدمات املكتبية -
 سجالت الفهرس اآليل للمكتبة إتاحة املوارد للمستفيدين و هذا من خالل مداخل خمتلفة يف -
 .علوماتمركز املأو
توفري أرضية مشتركة للتعاون مع مكتبات أخرى و مراكز معلومات ، حيث يعترب االرتباط  -

بالشبكات من بني الضروريات اليت جيب التركيز عليها داخل املكتبات و مراكز املعلومات، نظرا ملا 
ستفادة و توفري قاعدة يتيحه من مزايا عديدة منها االعتمادية و املشاركة و إتاحة الفرصة لإلفادة و اال

 2.صصاتبيانات بيبليوغرافية كبرية يف خمتلف املوضوعات و التخ
املستفيدين و كذلك توفري مقومات  توفري التقارير اإلحصائية لإلدارة سواء فيما يتعلق باملقتنيات أو -

 ).متابعة التقييم، قياس األداء ( اإلدارة العلمية ملرفق املعلومات 
و مراكز املعلومات على استثمار و الدوافع و غريها شجعت العديد من املكتبات كل هذه العوامل 

  .احتياجات الباحثني عن املعلومات بناء نظم آلية قادرة على تلبيةو
  :موارد أنظمة املعلومات االلكترونية   - 1-7

، الربجميات، حيتوي نظام املعلومات االلكتروين على أربعة موارد أساسية و اليت تتمثل يف املاديات
  3.األفراد، البيانات

جهاز : و اليت تشمل مجيع املعدات املستخدمة يف معاجلة البيانات مثل  : املوارد املادية -1- 1-7
  .احلاسوب و األجهزة امللحقة به ، و أجهزة التخزين ، و أجهزة االتصال 

ياة املختلفة و استخدام أدى انتشار احلاسوب و تنوع تطبيقاته يف ميادين احل :أجهزة احلاسوب  -
تقنيات احلاسوب يف شىت ااالت املهنية و العلمية ، حيث أصبح من الضروري أن يتدرب أصحاب 

                                                 
  .64ص .المرجع السابق . القنديلجي ، عامر إبراهيم  -  1
 :، متوفر على الموقع27/02/2011تمت الزيارة ) على الخط المباشر ( المعلومات تطبيقات الحاسب اآللي في مؤسسات .  حمد،محمدأ -  2

http:/www.faculty.ksu.edu.sa   
  .99.ص . نظم المعلومات ،المرجع السابق . خشبة ، محمد السعيد  -  3
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املهن و خاصة املكتبيني و غريهم على استخدام احلواسيب اآللية ، و معرفة طرق التعامل مع األنظمة 
  1.شكل الئقاملعلوماتية و تشغيلها ، حىت يتمكنوا من ممارسة أعماهلم ب

  :و هي تشتمل على مايلي  :األجهزة امللحقة باحلاسوب  -
 .مثل لوحة املفاتيح إلدخال البيانات و املعلومات إىل جهاز احلاسب اآليل :أجهزة إدخال -
مثل الشاشة، الطابعة إلخراج املعلومات الناجتة عن معاجلة البيانات مثل استمارة  :أجهزة اإلخراج -

 .اخل... اإلعارة
و اليت تشمل األقراص الضوئية ، املمغنطة ، الليزرية املستخدمة يف ختزين : أجهزة التخزين  -

 .املعلومات و البيانات 
و هي كل األجهزة اليت تتيح إمكانية استخدام احلاسوب للمستخدمني اآلخرين :  أجهزة االتصال -

 .نذكر ، املودم ، اهلاتف ، االنترنت و هذا عندما تشترك املكتبات فيما بينها و من بني هذه األجهزة 
من خالل هاته املوارد املادية ميكن القول بان األجهزة هي وحدات مادية بواسطتها نقوم بإنشاء نظام 

  .معلومات الكتروين ملعاجلة البيانات و املعلومات 
ات و هناك و هي كل الربامج املستخدمة يف معاجلة البيانات و املعلوم :موارد الربجميات  -2- 1-7

برامج خمتلفة باختالف املهام اليت تؤديها و من هاته املهام حترير البيانات و فرزه يف ترتيب حمدد و من 
  : بني أنواع الربجميات جند 

هذه النظم هي املسؤولة عن تشغيل احلاسوب و التحكم به و تنظيم عالقات  :نظم التشغيل  -  1
وع برامج التشغيل و اليت هي عبارة عن سلسلة من الربامج وحداته مع بعضها البعض ، و يضم هذا الن

حيث يعترب جزءا ال يتجزأ منه ، تعد من قبل الشركة الصانعة جلهاز احلاسوب و ختزن فيه داخليا ، 
  .تعمل على ضبط عمليات التشغيل ملختلف الوحدات املكونة للحاسوب و الوحدات امللحقة به و
ربامج اليت تسمح للمستخدمني باالستفادة من نظام املعلومات مثل و هي ال :الربامج التطبيقية - 2

... Acces، برامج التصفح االلكتروين، برامج قواعد البيانات مثل Wordبرامج معاجلة النصوص 
  .اخل
تعترب البيانات هي العنصر األهم بالنسبة للنظام حبيث جيب أن يكون  : موارد البيانات -3- 1-7

املعلومات قاعدة بيانات خاصة ا و هي جتمع البيانات املخزنة على وسائط  لدى املكتبة أو مركز
األقراص املمغنطة أو االسطوانة املمغنطة أو أي : ختزين الدائمة و اخلاصة للحاسب االلكتروين مثل 

                                                 
  .13ص .  2001مطبوعات جامعة منتوري ، : قسنطينة .  االنترنت في المكتباتالمعلومات االلكترونية و . صوفي ، عبد اللطيف  -  1
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وسائط ختزين ثانوية أخرى ، و توجد جمموعة من الربامج التطبيقية اليت يتم تشغيلها على البيانات 
  .االسترجاع ، التحديث ، اإلدراج ، احلذف : الية الت
فراد و األشخاص و هم املكتبيون هذه املوارد تتمثل أساسا يف األ : املوارد البشرية -4- 1-7
غريهم من التقنيني املسؤولني عن تشغيل التقنية و صيانتها باإلضافة إىل إدارة املكتبة أو مركز و

ربات اخلاصة لبعض املختصني و هم يفضلون أن يقوم موظفوا املعلومات ، و اعتماد ا على بعض اخل
املكتبة بتحديد املتطلبات اخلاصة ا و رغم ما يستهلك ذلك من وقت إال أن هذه هي أفضل وسيلة 

  1.للتعبري عن االحتياجات الدقيقة للمكتبة
وارد البشرية الالزمة لوضع برنامج و متابعة تنفيذه أو على األقل اإلشراف عليه فهذا يتطلب توفري املو

و كذلك التعاون و التشاور مع األقسام و املكتبات و مراكز املعلومات األخرى حيث جيب التركيز 
بصورة عامة على االتصال بالباحثني و العلماء مع التركيز على خرباء املعلومات و تقنياا احلديثة 

كذلك من املوارد البشرية املستفيدين و األفراد نظرا ألمهية إسهامام يف رعاية التطورات املستقبلية ، 
  .اخل... الذين يستفيدون من نظام املعلومات االلكتروين و ميكن أن يكونوا باحثني ، أساتذة ، طلبة 

و هي جمموعة من التعليمات و األوامر اخلاصة باألفراد الذين يستخدمون نظام  : اإلجراءات
عليمات تعبئة مناذج البيانات و تعليمات كيفية استخدام نظام املعلومات اآليل أو االلكتروين مثل ت

 .احلاسب اآليل و خمتلف تطبيقاته 
  :التطورات احلاصلة يف أنظمة املعلومات- 1-8

العديد من التحوالت قبل أن تصل إىل املستوى الرائع الذي حققته،   املعلوماتشهدت تكنولوجيا  لقد
  2.متباينة يف سنوات ما قبل السبعينات أنواعت وظهرت حاسبات كبرية ومتوسطة بقدرا فقد
ميكن  اليتاألخرية فقد متيزت باختراع احلواسيب الشخصية ذات التجهيزات املتطورة جدا  العشرية أما

متيز هذا النوع من  كمامحلها بسهولة لصغر حجمها وبالتايل تشغيلها دون التقيد مبنصب عمل ثابت، 
 فإنبالتايل و.  الربامج املشغلة له  حلداثةيجة لطاقة ذاكرته القوية، واحلواسيب بتنوع االستخدامات نت

تعدد وهذا التحول مل يقتصر على التجهيزات فقط فقد صاحبه تطور للربجميات من حيث سعتها 
احلاسوب  ذاكرةوظائفها، ذلك أن الربجميات احلديثة أصبحت ال تتطلب سوى مساحات ضيقة على 

                                                 
  72ص .1980المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، : تونس. مقدمة في نظم المكتبة المبنية على الحاسب االلكتروني .صابر، محي الدين -  1

2 RECHERCHE sur les impact des nouvelles information et de communication (NTIC) dans les groupes de femmes 
du que bec: difficultés et potentiel, Relais femme, octobre 1998. 
http :netfemme. Cdeacf.ca.documents.nticfemmes  01html  
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عند التجهيزات  فقطهذا التطور مل ينته   إن.ع الوظائف اليت تؤديها رة وتنويف حني متتاز بكث
فاملعلومات مل تبق حكرا على  ،الربجميات بل تعدى ذلك إىل ظهور مستفيدين جدد من املعلوماتو

ا ألغراض جتارية، صناعية، خدمية،  اهتمامفئات الباحثني واملكونني والدارسني بل أصبح هناك 
التطور قد مكن من انضمام وجتمع األدوات والوسائل  هذامن جهة أخرى فإن  .اخل ... ترفيهية، 

توليفات تقنية خمتلفة عوضت االنفرادية واخلصوصية للوسائل والتكنولوجية يف شكل مزاوجات 
وقد نتج عن هذا حدوث جني بني جتهيزات اإلعالم اآليل واهلاتف  ،والتجهيزات املبتكرة 

كما أن هذه  عالقة بتخزين وتوزيع املعلومات هلا اليتغريها من الوسائل و التلفزيونوالثليماتيك و
أشكال جد حديثة و والزالت تظهر من حني إىل آخر يف صور مستمرالتجهيزات خضعت إىل تطوير 

القول بأن املنتجات املعلوماتية املستقبلية  إىلوكل هذا التحول احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات يقودنا 
هلا من األدوات والوسائل  سخرحجمها حبكم ما ووحداثتها  العلميةالية من حيث قيمتها ستكون خي

ستكون أقرب ما يكون إىل  املعلوماتكما أن هذه . حفظها وختزينهاوالضخمة املوظفة يف معاجلتها 
من كوابل حمورية،  الشأنيف هذا  املستخدمةاملستفيدين عن طريق وسائل االتصال اجلد متطورة 

هذا التفكري سيقودنا إىل القول بأن املعلومات املستقبلية ستكون  إن.  اف بصرية، وأقمار صناعيةأليو
حيقق إنتاجية  مما  ،تنافسية ملا حظيت به من عناية وتطوير مستمر يف أدوات جتهيزها وتوزيعها بأسعار

تجهيزات املستخدمة املؤسسات املنتجة هلا من ناحية، والخنفاض أسعار ال تضاعفوفرية هلا من خالل 
 .هلابسبب املنافسة الكبرية بني الدول املصنعة  ذاايف حد 

التطورات  متليهالواسع حنو استخدام اإلعالم اآليل اليوم يف مجيع مناحي احلياة ناتج عما  االجتاه إن
التقنية االعتبار اإلمكانيات  بعنياملستقبلية يف تقدير االحتماالت التطبيقية هلذه الوسيلة، آخذين 

 اجلحتضري املعطيات من ويف تنظيم  أساساوتتعلق هذه التطبيقات . والتكنولوجية املستقبلية 
 ،أخرى معلوماتاستخدامها السهل يف تنفيذ الربجميات وأنظمة التشغيل بالشكل اجليد أو مجعها مع 

رة وضع ضرو مع،  جديدةكذلك األخذ بعني االعتبار منتجات املعلومات املمكنة على وسائط 
                                                                            .التجهيزات املناسبة 

 1-8- 1- تطور التجهيزات: 

التجهيزات تتجه بأكثر حساسية حنو جتهيزات اإلعالم اآليل املصغرة  يفالتطورات احلاصلة  إن
ات الصغرية واملتوسطة إليها، لنقص تكاليفها من لالحتياجات املتزايدة للمؤسس نظرا، )املكروية (
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 اآلالتلكن هذا التطور مل يقص . ، ولكوا تتناسب مع حجم العمل املوجود ذه املؤسساتجهة
عمليات تسيريها  تتطلبوالتجهيزات الكبرية، فهناك مؤسسات إنتاجية أو حبثية أو معلوماتية كربى 

الكربى، والشبكات  التجاريةالشركات الصناعية واستخدام حواسيب ذات طاقات كبرية جدا، ك
األساس فإن تطور جتهيزات اإلعالم اآليل  هذاوعلى . املعلوماتية الدولية، ومراكز البحوث الضخمة 

وحجمها، للطلب املستمر من جانب  التجهيزاتسوف يسري بشكل متكامل مهما كان نوع 
وسوف يؤدي هذا التطور حتما إىل إلغاء . مية والعل الثقافيةاملؤسسات االقتصادية واالجتماعية و

بني خمتلف التجهيزات حبيث تصري متكاملة فيما بينها سواء كانت  املوجودةاحلدود و احلواجز 
  . أم صغرية لتأدية العمل ضمن شبكات متناسقة ومترابطة كبريةحواسيب 

 إىلبأن االجتاهات املستقبلية ترمي لصناعة جتهيزات اإلعالم اآليل يتبني لنا  احلاليةمن خالل املعطيات و
أسعارها،  الخنفاض،  )احلواسيب الشخصية ( انتشار احلواسيب الصغرية اخلاصة باملكاتب احلالية 

، كما أا ستشهد تطور يف أحجامها حبيث ستتقلص أكثر املعلوماتيةولسهولة ارتباطها بالشبكات 
ول احلواسيب احملمولة احلالية إىل آالت أو أدوات وبنفس املفهوم ستتح. النقل  أولتصبح قابلة للحمل 

بشكل  طاقتهاأما احلواسيب الشخصية احلالية فستشهد ارتفاع يف . حبكم وظائفها املتنوعة  لالتصال
جانب قاعدة عريضة  منينافس احلواسيب املتوسطة، اليت ستصبح هي بدورها متعددة االستخدامات 

طبعا عن احلواسيب  االستغناءاحلواسيب الكربى ، دون من املستفيدين ، بشكل ميكن أن تعوض 
إن هذه . املؤسسات الضخمة  احتياجاتالعمالقة اليت البد من االستمرار يف صناعتها لتغطية 

قواعد العمل للظهور بوجه جديد من خالل  أمامالتطورات املتعلقة بالتجهيزات ستفسح اال 
  .     حتقيق األعمال املختلفة من خدمات وإشهار وغريها يف تفيدحصوهلا على األدوات والوسائل اليت 

، أو اليت  ستكون أكثر فعالية نتيجة الوسائل احلديثة اليت ستزود ا املستقبليةاحلواسيب الفردية  إن
طرفية  ذاكراتعلى تطويرها، من شاشات بيانية، وذاكرات مركزية ذات طاقات عالية، و سيعمل

والفيديوديسك، وستلعب  الليزريةيع احلواسيب جمهزة بقارئات األقراص متعددة األنواع، ستصبح مج
أنظمة متطورة للقراءة الضوئية ونقل حمتويات  العملكما ستضاف إىل قاعدة . دور الذاكرات الشعبية

بقواعد وبنوك املعلومات، واحلواسيب ااورة والبعيدة لتبادل  لالرتباطالوثائق، وأنظمة حديثة 
ونفس هذا التطور ستشهده التجهيزات . أشكال أخرى  يفملعطيات يف شكلها النصي أو او املعلومات

أن تقوم الناسخات عن بعد بدور التصوير احمللي وكذلك دور  ميكنالطرفية لقاعدة العمل، حبيث 
  . إىل النظام  املعلوماتالطرفيات إلدخال 
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 يقبللذي ال اوميكن حتقيقه غدا،  اليوم مل يتحقق فماهي يف حركة دائمة،   اجلديدةالتكنولوجيا  هذه
والذي مل يتمكن  ،اليوم سوى نوع واحد من الوسائط سيقبل مستقبال أنواعا خمتلفة ومبقاييس متنوعة
أكثر قدرة  متطورةمن احلصول على جتهيزات إلكترونية سيتحصل مستقبال على جتهيزات جد 

  1.وفاعلية
   :   الربجميات تطور -2- 1-8
شفاف ، فاملعطيات ميكن تبادهلا بني الربجميات  اتصالاع الربجميات سوف تتطور إىل خمتلف أنو إن

عن و. اخل... ، معاجلة النصوص ، استغالل بنوك املعلومات ، النشر  التسيري( ذات الوظائف املتباينة 
يف  تعقيداتطريق أنظمة معلومات متطورة ميكن االرتباط حبواسيب جد متباعدة من دون أي 

بعض منها لتحويل  ختصيصوعلى قدر منو وفعالية االيعازات واألوامر ميكن . ازات واألوامر اإليع
أما فيما يتعلق بالعالقة ما .  الصناعيةعدد معترب من املعلومات النصية أو الصورية عن طريق األقمار 

ج البينية الدراسة النظامية ، حيث أن الربام بفضلبني احلاسوب واإلنسان فقد تطورت هي األخرى 
قد أدى هذا إىل إلغاء أساليب الترميز اليت كانت تعقد عملية واحلوار بني اإلنسان واآللة،  تسهل

إىل هذا فقد مت تعيني أشكال هندسية  وباإلضافة. تتطلب تكوينا طويال  اليتاالتصال باحلاسوب و
دلة مفصلة بالنظام لتسهيل العمل ، كما توجد أ احلاسوبمعينة للتعبري عن وظائف أو ملفات يف 

و جند هذا بشكل واسع يف التكوين بواسطة احلاسوب  اإلشكالياتمتكن املستعمل من توضيح بعض 
صطناعي يف إعادة هيكلة الالذكاء ا دومن جهة أخرى فقد ساع.  إضافيةللحصول على معارف 

ا جعل استخدام مكنها من إعطاء تشكيالت قريبة جدا من اللغة الطبيعية ، مم مماأنظمة احلواسيب 
على  مقتصرةستفادة منه الاتمع و املثقفني و مل تبق ا يف متناول فئات عريضة من احلواسيب

نوع النصوص  منومن جهة أخرى فقد عملت أنظمة التشغيل . املختصني يف اإلعالم اآليل فقط
أشكاهلا، وهذا له ما بني الوثائق مبختلف  االرتباطاتإعداد شبكة متعددة  على  Hypertexteالفائقة 

باإلضافة إىل اإلجراءات السابقة الذكر نالحظ اآلن . املعلومات قواعددور كبري يف ترقية وتطوير 
 دفالترمجة املباشرة بواسطة احلاسوب، أو األنظمة اللسانية املختلفة األنواع  أنظمةشيوع استخدام 

  . تيسري تطبيقات استعمال أية لغة من اللغات 
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عنه تنوع يف التطبيقات، اليت تؤدي إىل حدوث تداخل فيما بينها، مما  ينتج لربجمياتاتطور  إن   
العامل  باقيإىل زوال احلدود املوجودة بني تطبيقات اإلعالم اآليل التوثيقي التقليدي و  كذلكيؤدي 

قي هذا التقارب الوثائو. املؤمتت للمؤسسة، أي اجلانب الذي يستخدم اإلعالم اآليل يف املؤسسة 
املعلومات املختلفة وقواعد لبنوك  الولوجسيمتد إىل إدارة امللفات، والربيد، واألرشيف،  وإىل 

البينية املتطورة اليت تستخدم اإلعالم  اإلجراءاتوبشكل عام فإن . املتواجدة يف املؤسسة التوثيقية 
  والوسائل التوثيقية واملكتبية األدواتاآليل يف املؤسسة سوف تعمم لتغطي 

   :اخلدمات املعلوماتية تطور -3- 1-8

التجهيزات والربجميات إىل اخلدمات املعلوماتية وأول مظاهر هذا التطور  يفالتطور احلاصل  سيمتد   
  . أشكاهلا، وصورها ومستوى الوثائق، حبيث سوف تتحسن خطوطها،  علىسيكون 

اليت تتحكم فيها  ،وجودة الورقواأللوان  اإلخراجسوف تظهر الوثائق املستقبلية بوجه مجيل بعامل و
كما أن هذا التطور التكنولوجي سيكون له دور هام يف .  الربجمياتمجيعها تكنولوجيا التجهيزات و

 ،يف مناطق خمتلفة من العامل يف الوقت نفسه وبالكيفية والنوعية املطلوبتان األوليةسرعة صدور الوثائق 
. وجدوا  أينما املستفيدينوراا بشكل مماثل على مجيع مما يؤدي إىل تعميم استخدام هذه الوثائق ود

 باملستفيدالنسق نرى صورة ترتسم يف األفق لشبكة متصلة تربط منتج املعلومات مباشرة  هذاو يف 
تنمية وجهة أخرى إن تطوير  من . ومن دون أية واسطة باستثناء الشبكات اإللكترونية واحلواسيب

إىل املعلومات  مباشرةمنصب العمل ستمكن أكثر املستفيدين باملرور  أنظمة القيادة احملققة من خالل
متاحة بشكل فوري من خالل  املعلوماتعرب وسائل االتصال اإللكترونية، و ذه الصفة ستكون 

إن اتصاالت . وإجراءات استرجاع املعلومات املطلوبة  الولوجاملواقع املوجودة ا، بعد التقيد بشروط 
، املعارفومالحظام ستساهم يف البناء التدرجيي للروابط ما بني الوثائق و تفساراماساملستفيدين و

إعادة هيكلة  يفحبيث أن نظام املعلومات يقوم بتسجيل هذه املالحظات دوريا، وهذا يساعد 
من قبل املستفيدين  األمثلاملعلومات على مستوى قواعد و بنوك املعلومات، مما حيقق االستغالل 

  .ن اآلخري
سيعمل أيضا على تنمية األنظمة اخلبرية اليت تعتمد على املعلومات  التجهيزاتتطور الربجميات و إن
يف مواجهة بعض  تفيداملخزنة والقواعد املتخصصة املنتجة من قبل اخلرباء والباحثني، واليت  املعارفو

رهم ، واألطباء يف قاعات اجلراحة خماب يفالباحثني ( املشاكل الطارئة اليت تواجه املستفيدين يف أعماهلم 
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حبيث تقدم هلم اإلجابات الدقيقة ملواجهة هذه املشاكل ويف ) اخل...والعالج، والطيارين، واملهنيني، 
 1.املمكنة لذلك االختياراتبعض األحيان 

  :املعلوماتيةاملهن  تطور -4- 1-8
 دون التأثري على مهنة املكتبيني أن يتم من ميكنالتطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات ال  إن    

من هذا املد التكنولوجي  ستستفيداملؤسسات التوثيقية مهما كان موقعها  إنوالوثائقيني واألرشيفيني، 
 مبستوياتهي اآلن تعيش هذا التغيري و،  الغريبالذي يكتسح العامل تدرجييا وبشكل خاص العامل 

لإلطالع على  تكنولوجيةتصلها واليت تتطلب أدوات  خمتلفة من خالل أوعية املعلومات احلديثة اليت
أن تبقى مبنأى عنها وهي أيضا حتتاج  جيوزحمتوياا، أو من خالل االتصال بشبكات املعلومات اليت ال 

وأمام هذا االنتقال الذي هو يف . على اخلط  االرتباطإىل وسائل وجتهيزات تكنولوجية لتحقيق 
فمن الالزم أن يكون مهنيي املعلومات واعون ذه القضية  تاملؤسسااحلقيقة مفروض على هذه 

بتكوين املتخصصني العاملني باملكتبات ومراكز املعلومات ودور األرشيف،  املبادرةوذلك عن طريق 
على جتديد  العملضرورة نفسه ويف الوقت . إعادة تكوينهم بكل ما له عالقة بتكنولوجيا املعلوماتو

تتناسب مع التطور احلاصل  جديدةملكتبات واملعلومات مبا يكفل إدخال مواد برامج التكوين بأقسام ا
يف اإلعالم اآليل مث دراسة اإلعالم اآليل  مفاهيميف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، انطالقا من إعطاء 

، مع ضرورة إعادة هيكلة املواد األخرى بشكل يتماشى مع االتصالالتوثيقي وتكنولوجيا املعلومات و
 الوثائقيكالبحث البيبليوغرايف واللغات التوثيقية ولسانيات التوثيق والتحليل  التكنولوجيةتغريات ال

مدعم بتطبيقات ميدانية على هذه األدوات والوسائل بوجود خمابر  التكوينأن يكون هذا و.  وغريها 
  .بكل ما يتطلبه هذا التكوين جمهزةحديثة و

احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات من دون إعطاء األمهية لفئات التطور  هذاال جيوز أن يتم  كما   
خدمات املعلومات، إذ يقتضي األمر إحاطتهم ذه املعرفة للوسائل التكنولوجية  مناملستفيدين 

 باملبادئ، وذلك بتنظيم دورات تدريبية ضمن املنهج الدراسي أو مفتوحة دف تزويدهم احلديثة
األدوات التكنولوجية شيئا فشيئا  معيفسح هلم اال للتعامل  مما،  ماتاملعلوعن تكنولوجيا  العامة

والعاملني يف املؤسسات التوثيقية الذين على عاتقهم دور أساسي يف هذه  املعلوماتمنتجي  مبساعدة
واستخدامها،  املعلوماتعلى التكيف مع التقنيات اجلديدة، والوصول إىل  ينملساعدة املستفيد املرحلة
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وبالتايل ستتضاعف مهمة . األخرى  العملول فيما بعد إىل التعميم الشامل للطرفيات وقواعد والوص
يتوجب عليه متابعة كل املستجدات يف قطاع  إذاملكتيب هنا الذي يصبح كمستشار للمعلومات، 

املستفيدين من جهة أخرى مث حماولة الربط بينهما من  احتياجاتاملعلومات من جهة، واإلطالع على 
  1.الذي يكفل هلم إشباع رغبام يف أسرع وقت و بأقل التكاليف الصحيحخالل توجيههم التوجيه 

   :التحديات اليت تواجه نظم املعلومات   - 1-9
على الرغم من املزايا العديدة لنظم املعلومات إال أا تواجه العديد من التحديات و أهم هذه     

  2:يلي  أنظمة املعلومات داخل املؤسسة ما التحديات اليت قد تقف حجرة عثرة أمام
ميكن إدخاهلا يف النظام لصعوبة التعبري عنها أي صعوبة حتويل  وجود بعض املعلومات اهلامة اليت ال -

  .بعض األمور إىل قيم كمية و إدخاهلا يف نظم املعلومات 
ث تتغري نظم املعلومات التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات الذي يعد حتد لنظم املعلومات حي -

 .املبنية على احلاسب اآليل بعد فترة و تصبح قدمية و هذا يتطلب مالحقة التغريات بسرعة
 .النقص الشديد يف العمالة الفنية من مربجمي و حمللي النظم مما يؤدي إىل زيادة التكاليف يف العمالة  -
واكبتها فال بد من تطوير هذه القوى العاملة التغريات االقتصادية تتطلب تغيريا مستمرا يف العمالة مل -

 .باحلصول على دورات تدريبية و تكوينية على فترات زمنية خمتلفة
إضافة إىل ما سبق ذكره ميكن إضافة بعض التحديات األخرى اليت قد تنشا يف بيئة النظم اآللية     

  3:أمهها 
دة أسباب منها خوف العاملني من إحالل عدم ثقة العاملني يف نظم املعلومات و اليت قد تنشا لع -

تعرضهم لالستبعاد ،كما أن بعض املنظمات تستخدم  احلاسبات اآللية حملهم و بالتايل احتمال
تكنولوجيا املعلومات يف الرقابة على أداء العاملني مثل قراءة الربيد اإللكتروين اخلاص م و هذا يعد 

  .اعتداء على خصوصية العاملني 
لسرية حيث تشري بعض الدراسات أن الشبكات اخلاصة بالشركات تتعرض لالنتهاك مبعدل انتهاك ا -

مرة كل سنة و كلما زاد التطور التكنولوجي كلما أصبح من الصعب محاية  15إىل  12يتراوح من 
  .شبكات و أنظمة املعلومات و كلما ارتفعت تكاليف تلك احلماية
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علومات اإللكترونية هي األنظمة اليت ميكن تطبيقها و توظيفها مما سبق نستطيع القول أن أنظمة امل    
من أجل تقدمي خدمات معلوماتية أرقى من نظرياا التقليدية وذلك من أجل حتقيق أهداف حمددة 
وبأقصى درجة ممكنة من الفعالية و الكفاءة و ذلك على اختالف هذه األنظمة و بعبارة أخرى فإن 

ية تعين تلك أو مجلة العناصر الالزمة جلمع و معاجلة املعلومات مبختلف أنظمة املعلومات اإللكترون
أنواعها بغية حتويلها إىل معلومات تساعد على التحكم فيها وكذا ختاذ القرار املناسب وتلبية 

  .  االحتياجات يف وقت وجيز 
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املستخدمة يف معاجلـة هـذه    يشهد العامل احلديث ثورة متزايدة يف جمال املعلومات و كذا التقنيات
املعلومات ليتسر احلصول عليها و استخدامها وقت احلاجة وإن دل هذا على شيئ إمنا يدل على أمهية 

ـ   ون املعلومـة  املعلومات يف تطور و تقدم اإلنسان فأصبح ذلك حقيقة ال خيتلف عليها اثنـان يف ك
ضرورة تساعد اإلنسان على التعامل و التكيف مع الواقع انطالقا من اختاذ القرارات بشأن احللـول  
للمشاكل املطروحة ،فالتقنيات احلديثة للمعلومات سامهت يف تيسري احلصول على املعلومات ذلك من 

هلا إىل مراكز و مراصـد  خالل التطور الذي عرفته خدمات املكتبات وخمتلف انظمة املعلومات و حتو
املعلومات و استبدال الوسائل التقليدية بوسائل الكترونية حديثة لتخزين و اسـترجاع املعلومـات و   
ادخال منظومات حديثة يف تسيري خدمات املعلومات هذا بغض النظر عن االستفادة مـن تقنيـات   

   . االتصال عن بعد يف بث املعلومات و االتصال مبراصدهاعرب العامل
  :اتمفهوم اخلدم-1-2

تعددت وجهات النظر يف حتديد مفهوم اخلدمة، و السبب راجع إىل انه توجد خدمات ترتبط بشكل 
عرفت اخلدمة بأا النشاطات غري امللموسة و اليت حتقـق اإلشـباع   . كامل أو جزئي بالسلع املادية

   .1للرغبات، و ال ترتبط أساسا ببيع سلعة ما أو خدمة أخرى
 أو املستفيد عندما تقدم بكفاءة أعمال غري ملموسة تشبع حاجات املستهلك" يضا بأا و عرفت أ

فيعرف اخلدمة على أا أي عمل أو أداء ميكن لطرف معني أن يقدمه آلخرين ، و يكـون  كوتلر أما 
  . و ال يرتبط تقدميه مبنتج ماديأساسا غري ملموس ، و ال ينتج عنه متلك للشيء ، و قد يرتبط أ

  2"عبارة عن أفعال أو عمليات أو إجنازات وأعمال"بأا ا تعرف أيضا كم
  :و اخلصائص الرئيسية اليت متيز اخلدمة هي كما يلي 

 .من غري املمكن معاينتها أو تذوقها أو اإلحساس ا من قبل املستفيد :اخلدمة غري امللموسة
شري خاصية التماسك إىل وجـود  اخلدمة تقدم و تستهلك يف نفس الوقت، و ت :التماسك و الترابط

عالقة مباشرة بني مقدم اخلدمة و املستفيد منها، حيث يتطلب األمر يف الغالب حضـور و تواجـد   
  .املستفيد من اخلدمة

و فنيات و كفاءات مقـدم اخلدمـة   فهي تعتمد على أساليب   :االختالف يف طريقة تقدمي اخلدمة 
  .يف اال و اخلربة زمان و مكان تقدميها باإلضافة إىل التخصصو

                                                 
  .129ص.2000مؤسسة الوراق للنشر، : عمان. مدخل تسويقي: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمال .شيربالعالق،  - 1 
 .18.  ص .2002دار وائل للنشر، : عمان. تسويق الخدمات. الضمور، هاني حامد - 2 
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  ..و نعين بذلك انه بعد استخدام اخلدمة تزول بعدها مباشرة  :زوال اخلدمة
  .و نعين بذلك أن املستفيد عندما حيصل على اخلدمة يستخدمها لوقت حمدد، ال ميكن خزا: امللكية

  :تعريف املعلومات اإللكترونية -2-2
سا يف كافة ااالت ممـا أدى إىل تكـاثر و تنـاثر    أصبحت املعلومات اإللكترونية واقعا ملمو لقد

  . املعلومات و خمتلف مصادرها لدرجة صعوبة جماراا و مواكبتها
هي تلك املعلومات اليت تتخذ شكال إلكترونيا ليتم الوصول إليها عن طريـق   ملعلومات اإللكترونيةفا

    .احلاسب اآليل 
ليت يتم إنشاؤها أو تسجيلها واختزاا و البحث عنـها  كما تعرف أيضا بتلك املعلومات أو البيانات ا

  .واسترجاعها و تناقلها واستخدامها رقميا باستخدام احلاسب اآليل
وتعرف املكتبة القومية الزراعية املعلومات االلكترونية باا تلك املعلومات اليت ميكن الوصول إليها عن 

نترنت أومن خالل الوسائط االكترونية املتعـددة  بعد او املتاحة دون قيد او شرط من خالل شبكة اال
  .واليت تعتمد بشكل أساسي على جهاز احلاسب اآليل

   : اإللكترونية تعريف خدمات املعلومات -2-3
لقد اختلفت اآلراء يف تعريف خدمات املعلومات من جمموع الباحثني و املؤلفني و ميكن أن نستعرض 

 :البعض منها 
خدمة يئها مكتبـة متخصصـة   " ملصطلحات املكتبات و املعلومات بأا  املعجم املوسوعي ايعرفه

هدفها جذب إنتباه املستفيدين إىل املعلومات اليت حبوزا و ذذلك توقعا لطلبها ، و يتم هذا عن طريق 
ورقة االخبار و مسح اإلنتاج األديب و قوائم القراءة و املختصرات و اإلقتباسات من املقاالت املنشورة 

  1"  االت يف
مصطلح يعين كل " : أما معجم املصطلحات العلمية يف علم املكتبات و التوثيق و املعلومات فيعرفها 

ت املعلومات اليت حيتاجهـا رواد  األنشطة اليت تؤديها و الربامج اليت تقدمها املكتبات ملقابلة إحتياجا
  2"تدرجا  هرميا للخدمات املكتبية قراء املكتبات ، و ميكن أن تضم هذه اخلدمات مدى واسعا و و

هي اجلهود الرامية إىل التعريف مبصادر املعلومات ، و يئـة  :" كما يعرفها حممد فتحي عبد اهلادي 
سبل اإلفادةمنها ، و مساعدة الباحثني و غريهم من املستفيدين على أن يسلكوا بأمان يف دروب مـا  

                                                 
 . 572.ص.1998دار المريخ ،:الرياض .المعلومات المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات و .حسب اهللا ، السيد  -  1
 .151.ص). ت.د(الدار الدولية للنشر ،): م.د.( معجم المصطلحات العلمية في علم المكتبات والتوثيق. محمد دياب ،مفتاح -  2
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الباحث يف العثور على اإلبرة يف تالل اهلشـيم أو يف  يسمى بغابة الوثائق و املعلومات  أي مساعدة 
كومة القش ، كما أنه إذا ما توفرت هلا الظروف  فإا تنظم تدفق املعلومات مما بكفـل اإلسـتثمار   

 1"اجليد هلا و من مث حتقيق التنمية الشاملة 
علومـات و الـذي   الناتج النهائي الذي حيصل عليه املستفيد من امل:" بينما حشمت قاسم يرى بأا 
ية و بشرية ، و ترتبط هذه اخلـدمات  دألجهزة املعلومات من موارد ما يتحقق بتفاعل بني ما يتوافر

للمعلومات ، أي أن كل خدمة ـدف إاى مسـاعدة    احتياجامبطبيعة نشاط املستفيدين و أمناط 
 2"مه ليت يضعها تفجر املعلومات أمااملستفيد على ختطي عقبة معينة من العقبات ا

هي ذلك التنظيم اجليد و الفعـال   اإللكترونية  من خالل هاته التعاريف نقول أن خدمات املعلومات
للمعلومات و يتم ذلك عن طريق عدة أعمال و أنشطة تقدمها مؤسسات املعلومات و هذا بغية تيسري   

ومات إىل املستفيد مهما اختلفت التعاريف فإن اهلدف منها هو إيصال املعلو  الوصول  للمعلومات ،
  . بأسرع وقت ومن خمتلف أماكن تواجدها عن طريق استخدام احلواسيب اآللية و األجهزة امللحقة ا

 :اإللكترونيةأمهية خدمات املعلومات  - 2-4
إن خدمات املعلومات هي اهلدف الرئيسي من إنشاء املكتبات و مراكز املعلومـات أو مؤسسـات   

انت فخامة املبىن و االثاث و حداثة األجهزة و مهما أتفق مـن أمـوال   املعلومات عموما ، فمهما ك
 د هلا من وقت و جهد ’على إقتناء اموعات ومهما ضخمت و أ

فهذا كله لن تكون له أية قيمة إذا مل يترجم إىل خدمات معلومات قوية فورية و فعالة تبدأ منذ دخول 
   . ن اإلمكانيات املتاحة لهاملستفيد املؤسسة إىل غاية خروجه منها راضيا ع

كما تعترب خدمات املعلومات أيضا مرآة مؤسسات املعلومـات يف مقدمتـها املكتبـات و مراكـز     
املعلومات وال شك يف أن املقياس الرئيسي ملدى جناح أية مكتبة هو قدرا على توفري املعلومات اليت 

  3" .يريدها الباحث يف الوقت املناسب
    :أن تعمل على سؤولة عن تقدمي خدمات املعلومات وأيا كان موقعها فينبغيفمهماكانت اجلهة امل

                                                                               4  
 .توفري مصادر املعلومات اليت تتناسب و احتياجات املستفيدين  -
 .اإلحاطة السريعة ملصادر املعلومات  -

                                                 
 . 207.ص.1999المكتبة األآاديمية ،:القاهرة . بحوث و دراسات في المكتبات والمعلومات.عبد الهادي ،محمد فتحي  -  1
  .65 .ص .1984 ،دار غريب: ، القاهرةخدمات المعلومات مقوماتها وأشكالها .حشمت قاسم -  2
  .67المرجع نفسه، ص   -  3
  .145.ص .2000دار صفاء، : عمان .خدمات المستفيد من المكتبات ومراآز المعلومات .ة، غالب عوضالنوايس -  4
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 .و فهم احتياجات املستفيدين اليت تتغري تبعا لتغري ظروف احلاجة إىل املعلومات  متابعة -
مساعدة املستفيدين على ختطي احلواجز اللغوية من خالل تقدمي املعلومـات يف أشـكال تـتالئم     -

  1.واحتياجات املستفيدين و امكانام 
 . أوعية النشر املتعددةجتاوز النقص يف املعلومات الناتج عن تشتت اإلنتاج الفكري يف -
  :اإللكترونية متطلبات خدمات املعلومات  –2-5

ترتكز خدمات املعلومات على عدة متطلبات أو مقومات رئيسية إن مل تتوفر حالـت دون حتقيـق   
  :األهاف املرجوة منها و نلخصها فيما يلي 

املعلومـات   وهو العنصر األساسي و الالزم كي تؤدي خـدمات  : مصادر املعلومات -2-5-1
دورها املنوط ا حيث تعترب مقياس جناحها أو فشلها لذلك جيب توفري مصادر شاملة لفروع املعرفـة  

و بصفة عامة ميكن التمييز بني شكلني من أشكال مصـادر املعلومـات    اتالبشرية و متنوعة املستوي
ت            نـــها تشـــمل الكتـــب و الـــدورياوىل ممطبوعـــة و غـــري مطبوعـــة فـــاأل
أما املصادر غري املطبوعة فتظم املواد السمعية و املـواد   2ووثائق املؤمترات و الرسائل اجلامعية و غريها

البصرية و املواد السمعية البصرية باإلضافة إىل املواد اإللكترونية اليت تعترب من أهم التطورات احلديثـة  
مات اإللكترونيـة مبافيهـا الكتـب    ي تضم مصادر املعلواليت دخلت فضاء مؤسسات املعلومات وه

  .الدوريات اإللكترونية و األطروحات على اخلط و غريها و
تتأثر طبيعة وحجم موظفي القائمني على إدارة خدمات :الكوادر البشرية املؤهلة  -2- 2-5

  :امنه بعدة عوامل نذكرملعلومات    ازاملكتبات مراك  املعلومات يف

  . الرصيد نيات املضافة سنويا إىلحجم املقت  -
  كتبةعدد و مستوى املستفيدين و رواد امل -
  .مقدار أو نسبة املسامهة اإلجيابية للمكتبة أو مركز املعلومات يف دعم البحث العلمي  -

إسهاما كبريا لتقدمي أفضل اخلدمات جلمهور املستفيدين ، إذ ال  لذلك فالقوى العاملة توفر أو متنح
لميا و إداريا يف نفس الوقت  خدمات معلومات جيدة دون وجود الكوادر املؤهلة تأهيالعميكن تقدمي

ما أفرز ظهور مهن معلوماتية جديدة كمدير املعلومات ووسيط املعلومات و أخصائي املعلومات وهو

                                                 
  .64مرجع سابق، ص : حشمت قاسم -  1
  .25فسه، ص المرجع ن -  2
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 ، كماجيب أن يتميز هذا الكادر بسرعة البديهة والقدرة على التعامل واإلتصال الفعال واملؤثر مع
  مجهور املستفيدين ، و أن ميتلك ثقافة عالية و يكون ذا شخصية جذابة إجتماعية

  .و مغناطيسية
إن حتقيق خدمات معلومات على مستوى عال من اجلودة يتطلب رصد : متطلبات مالية -3- 2-5

  :ضخمة و من أهم  املتطلبات املالية الواجب أخذها بعني اإلعتبار نذكر  ميزانية
  .ية لشراء مصادر املعلومات املختلفة النفقات املال -
  .النفقات اليت يتطلبها شراء األجهزة كأجهزة احلاسوب و ملحقاته -
  .النفقات اليت تتطلبها الربجميات بكل أنواعها -
  1.نفقات صيانة األجهزة وخمتلف املواد -
  :أنواع خدمات املعلومات اإللكترونية  - 2-6
وتسمى أيضا باخلدمات املكتبية الغري مباشرة  :ة الفنيةخدمات املعلومات اإللكتروني -1- 2-6

تلك العمليات واإلجراءات اليت ينجزها املوظفون أو العاملون باملكتبات من حيث ال يراهم "وهي 
، من هنا ميكن القول بأن هذا " املستفيد ولكنه يف احلقيقة يستفيد من الناتج النهائي هلذه اخلدمات

ىل يئة الكتب واألوعية املكتبية أو املواد املكتبية األخرى ووضعها خلدمة النوع من اخلدمات يهدف إ
القارئ أو املستفيد إذن فهو يؤسس ملا سيأيت بعده من خدمات مباشرة ،وفيما يلي أهم هذه 

  :العمليات
  :الفهرسة اآللية -1-1- 2-6

ية املعلومات  دف التعرف حسب السيد النشار فإن الفهرسة هي اإلعداد الفين أو البيبليوغرايف ألوع
أما الفهرسة اآللية فهي عملية تنظيم الوثائق  2.عليها و الوصول إىل أي منها يف سرعة  وسهولة 

تنظيما فنيا و حتديد هوية أوعية املعلومات و هذا للوصول إليها بأقل وقت وجهد ممكنني بإستخدام 
وتتيح الفهرسة اآللية  –مارك  –املقروء آليا  احلاسوب و من أهم األمثلة عن هاته األخرية جند الفهرس

  :نهاعدة فوائد م
تسهيالت مل تكن ة الرجوع إىل املعلومات بشكل سريع وواضح  حيث توفر الفهارس احملسب -

  .متوفرة من قبل إضافة إىل توسيع خدمات املكتبة 

                                                 
  .22مرجع سابق، ص : النوايسة، غالب عوض  1-
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  .احلصول على املرجع يف أقصر وقت -
  .رة سريعة و هذا عن طريق الفهرس اآليل تساعد الباحث على رسم معامل حبثه بصو -

الفهارس أول اخلدمات اليت استثمرت احلاسوب يف تقدمي خدماا يف البحث يف  و تعترب الفهرسة اآللية
حلقة الوصل بني املستفيد و املكتبة و دليل املستفيد الذي من خالله ميكن  احملوسبة و اليت تعترب

مبوجبها أصبحت نقاط اإلتاحة أكثر من الفهارس التقليدية و االطالع و الوصول إىل معلومات اليت 
 املصادر أصبح هناك جماال للتعاون بني أنواع املكتبات و تبادل التسجيالت البيليوغرافية و املشاركة يف

يكون للحاسوب دوره الفعال فيها حيث  أن العمل يف ختزين  ةيوغرافيلذا فان توفر خدمات بيل
  1.ذي يسمى الفهرس ألغراض تعريف املستفيدين به موجودات املكتبة و ال

مع ذلك ال ميكن االدعاء بشكل معقول أن الفهرس احملوسب قدم حال ملشكلة ختاطب بني املستفيد 
مع النظام يكون مقبوال لدى مجيع املستفيدين من النظام و ال  شك أن توفر البيانات الببليوغرافية يف 

يف تشجيع استعمال احلاسبات يف خمتلف نظم استرجاع املعلومات و يف أثره  له شكل قابل للقراءة آليا
فيف يف حدة مشكلة صيانة السجالت تخاليؤدي إىل  و كما ضبط اموعات أو مقتنيات املكتبة

حركة التعاون بني املكتبات و انتشار  اء عن عدد كبري من السجالت و يعمل على تنشيطاالستغنو
استخدام األجهزة كوسائل مساعدة  استخدام احلاسب يف عملية الفهرسةو يعين  2.الفهارس املوحدة

ليدوية بل طبع الفهارس الناجتة و ال تقتصر املهمة على تناول نتائج العمليات ا. يف الفهرسة اليدوية
مع القدرة على اختيار أشكال . استخدامها و عرض املعلومات الببليوغرافية اليت حيتاجها املفهرس و

 .قدمي املعلومات بأشكال خمتلفةت العرض و
  : ص اآليلالتكشيف و اإلستخال - 2- 6-1- 2

التكشيف اآليل هو إعتماد احلاسوب للمداخل املعدة من طرف املكشفني يدويا و يتم ذلك بوجود 
ة آليا و يقوم احلاسب اآليل بعملية الترتيب و التبويب وءادة املكشفة خمزنة على وسائط مقرامل

 3:و طباعة الكشافات للدوريات و الكتب من فوائد التكشيف اآليل جند والتحديث وجتميع 
 .ااإلختيار الدقيق للمصطلحات و التحكم يف تشتت املوضوعات املتعلقة ببعضه -
التحكم يف اللغة املستعملة يف التعبري عن إحتياجات املستفيدين من خالل ترمجة املصطلحات إىل  -

 .ةر البحث من خالل توحيد لغات املساءللغات التكشيف اخلاصة و من مث حص

                                                 
  .48ص  2008دار دجلة،  :عمان.WINISISخدمات المعلومات المحوسبة وفق نظام .يحي حضير ،مؤيد - 1 

  .77ص  2005صفاء،  دار :عمان .استخدام الحاسوب في المكتبات ومراآز المعلومات .حسان حسين،عبابدة  -  2
  .54، ص1997دار الفكر،  :عمان .خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية .لحافظ محمدسالمة عبد ا -  3
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 تتوفري الوقت و اجلهد يف إسترجاع املعلوما -
  .سرعة يف الوصول للمعلومات -
  .حتياجات البحث املوضوعيةال سترجاع الوثائق املختزنة وفقاازيادة التحكم يف  -
  .التحليلية  مكانية التعرف على حمتوى الوثائق قبل اإلطالع عليها و هذا بواسطة الكشافات -

ثرا ببدايات ألع اخلمسينات من القرن املاضي متاالهتمام به يف مط فقد بدأ االستخالص اآليلأما 
ني أنه بإمكان احلاسبات اإللكترونية معاجلة الرموز اهلجائية و الرقمية و منه بالتكنولوجيا حيث ت

  :ترتيبها آليا و ميكن إبراز فوائده يف النقاط التالية 

  .د يف عملية االستخالص باحلصول على نصوص الوثائق جاهزة للطباعة االلكترونيةاالقتصا -
 .حتديد الكلمات اهلامة اليت تعكس موضوع الوثيقة بدقة   -
متكني احلاسب االلكتروين من قراءة الوثيقة و صياغة مستخلص هلا باللغـة الطبيعيـة إضـافة إىل     -

  . السرعة و تقليل اجلهد يف حتقيق هذه اخلدمة
  : خدمة االقتناء و التزويد اآليل -2-6-1-3
ة املختلفـة و املناسـبة للمكتبـة    هي عملية احلصول على املواد املكتبي" إن خدمة اإلقتناء و التزويد 
بطريقة آلية من خالل تطبيقات احلاسب اآليل  "1تمع املستفيدين منها من خالل املصادر املختلفة و

خدمة االقتناء و التزويد جمموعة من اإلجـراءات تتخـذها املكتبـة     تتضمن وخمتلف تقنياته كما  
كن معرفة ذلك مـن خـالل الفهـارس    ، و مي 2للحصول على مصادر معلومات غري متوفرة لديها

اجلديـدة   سجالت التزويد ، كما يتم كذلك تبعا هلذه اخلدمة التأكد من احملتوى الفكري للمصادرو
إضافة إىل إعداد الفواتري مـن اجـل   . اخل ... لورق ، التجليد سعرها و شكلها املادي من حيث او

تسديدها، و تسجيل املواد اجلديدة و ختمها و إرساهلا إىل األقسام الفنية األخرى، و أخـريا إعـالم   
  .املستفيدين ا

يتضح والوثائقية تكتسي أمهية بالغة،  إن خدمة االقتناء و التزويد باعتبارها العنصر األول يف السلسلة  
 3:وظائف اليت تقوم ا ذلك من خالل ال

                                                 
  ,64,ص,2002دار غريب،:القاهرة . التكامل المعرفي لعلم المكتبات و المعلومات.بدر ،أحمد -  1
متاح على الرابط .16/04/2011: تمت الزيارة يوم. ]على الخط المباشر[. تاحة والتملكمصادر المعلومات بين اإل. الجبري، خالد بن عبد الرحمن - 2

  :التالي
 http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid  

 رسالة .للعلوم اإلسالمية تطبيق مقياس افدراآات و التوقعاتقياس جودة خدمات مكتبة الدآتور أحمد عروة بجامعة األمير عبد القادر .بوعافية، السعيد -  3
  2006قسنطينة،:قسم علم المكتبات :ماجستير 
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     .شراء األوعية الفكرية اجلديدة لتغطية احتياجات املستفيدين و الباحثني  
 .اإلشراف املباشر على عملية اختيار األوعية الفكرية  
 .تنويع طرق احلصول على املواد بني الشراء و اإلهداء و التبادل و االشتراك  
األخرى من خالل قوائم الناشـرين  ليوغرافية كاملة عن الكتب و املواد تقدمي معلومات بيب 

 .قوائم  اإلهداء و التبادل و
 .إرسال التوصيات و طلبات املواد املكتبية إىل الناشرين و الوسطاء و اجلهات األخرى 
وضع سياسة شراء واضحة و حمددة و يتم من خالهلا احلصول على أفضل املصـادر بأقـل    

 .أسرع وقت ممكنالتكاليف و 

    :خدمة التصنيف اآليل -2-6-1-4
هو حتديد موضوع الوثيقة و من مث الداللة " و يعرف أيضا  1يعرف، بأنه عملية مجع األشياء املتشاة

  2"عليه برمز من رموز خطة التصنيف املتبعة يف املكتبة 
لية وضع األشياء املتشاة بعضها و التصنيف يف أوسع معانيه يعين جتميع األشياء املتشاة معا ، أو عم

  .جبانب بعض ، أي ترتيب األشياء بناء على ما بينها من تشابه و اختالف 
هذا التصنيف هو بناء قاعدة أساس لقائمة بيانات أساسية لتصنيف املوضوعات ضمن عناوين رئيسية 

صغر ، إضافة إىل و فرعية فغي تركيب هرمي يتدرج من العناوين األعم و األكرب إىل األخص و األ
  .استخدام احلاسوب خلدمة هذا العمل دف تسيري الوصول إىل أي موضوع يريده املستفيد 

إذن الغاية من التصنيف هو إبراز و عرض املعلومات املوجودة باملكتبة بطريقة تتيح الوصول إليها 
  .و ذلك من خالل وضع املواضيع املتشاة يف مكان واحد . بسهولة و سرعة 

  3:أمهها ما يلي  ؤدي التصنيف عدة وظائفيو
 .هو األساس يف عملية تنظيم مصادر املكتبة بقصد االستفادة منهاـ 
 .يساعد الباحثني عن املعلومات يف الوصول إىل ما حيتاجونه من مصادر بسهولة و يسرـ 
 .التصنيف يعمل على جتميع مصادر املعلومات اخلاصة باملوضوع الواحد يف مكان واحدـ 
 .يسهل التصنيف عملية جرد مصادر و مقتنيات املكتبةـ 

                                                 
 .اسبدور التصنيف في المكتبات ومراآز المعلومات بين الوظائف التقليدية ونظم المعلومات المبنية على الح .عبد السالم أبو أنور عبد الوهاب، -  1

  .18،  ص2006عالم الكتب، : القاهرة
  .200 .ص .2002دار الفكر،  :القاهرة .مرجع في علم المكتبات .فادي ،عبد الحميد -  2
  .45 .ص .2002 .العربي للنشر:القاهرة .دراسات في المكتبات والمعلومات .السيد ،النشار -  3
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يساعد يف إقامة املعارض يف : يساهم التصنيف يف تسيري اخلدمات و األنشطة املكتبية املختلفة مثال ـ 
مناسبات معينة من خالل فصل املصادر اليت تعاجل موضوعا معينا باإلضافة إىل اْنه يسهل عملية 

نه ميكن التعرف على مواطن القوة و الضعف يف مصادر املكتبة و بالتايل يسهم اإلعارة،باإلضافة إىل اْ
  .يف حفظ التوازن بني مصادر املكتبة يف املوضوعات املختلفة

تعترب خدمات املكتبات مبثابة مرآة  :خدمات املعلومات اإللكترونية التقنية -6-2 -2
ى جناحها هو قدرا على توفري املعلومات عاكسة هلا وال شك يف أن املقياس احلقيقي والرئيسي ملد

وتقدميها للمستفيدين بأفضل مستوى من اخلدمات واألداء اجليد ،ومن مث حتقيق األهداف املرجوة 
وتبليغ رسالة املكتبة السامية وميكن توضيح اخلدمات التقنية أو ما يصطلح عليها باخلدمات املباشرة يف 

 :ما يلي
   :اإلعارة اآللية -2-6-2-1

جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن للمكتبة من خالهلا إتاحة الفرصة للمسـتفيدين  " هي  اإلعارة اآللية
تكفل احملافظة على تلـك املصـادر   الستخدام مصادر املكتبة خارج مبىن املكتبة وفقا لضوابط معينة 

  1" إعادا يف الوقت احملدد و
) داخل املكتبة و خارجها ( لقة بإعارة املواد املكتبية األنشطة املتع" تعرف يف املعجم املوسوعي بأا و

  " مث إلغاء إعارا عند إرجاعها للمكتبة 
إذن خدمة اإلعارة هي جمموعة من اإلجراءات اليت تعمل على ضبط حركة مصادر املعلومات داخل  

ارة و نـوع  أو خارج املكتبة بغرض االستفادة منها و تتم وفقا لنظام معني يقضي بتحديد هذه اإلع
املصادر اليت تعار داخليا من بني تلك اليت تسمح بإعارا خارج املكتبة أو يف إطار التبادل و التعاون 

وهي من اخلدمات اليت متت حوسبتها بإعتبارها خدمة أساسية ولقد جـاءت عمليـة   2بني املكتبات
  :تأليتها ألسباب، يرى ألن فيتر أا تتلخص يف ثالثة أسباب هي 

                                    ة العمليات بأقل تكلفة و أكثر سرعة  وأكرب دقةإدار -
  .القيام بعمليات ال ميكن عملها يدويا  -
     إجناز خدمات جديدة للمستفيدين ال ميكن إجنازها دون اآللة ، ومن أهـداف اإلعـارة اآلليـة     -

  :نذكر
  .بدقة  التحكم يف دوران الوثائق و مصادر املعلومات -

                                                 
  .34مرجع سابق، ص : النوايسة غالب عوض -  1
  .287. ص. 1995دار الشروق، : عمان.رجع في علم المكتبات والمعلوماتالم .عليان ،ربحي مصطفى،الهمشري  ،عمر أحمد -  2
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إعداد اإلحصائيات الدورية اليت تساعد يف عملية التقييم و من مث حتديد قدرة املكتبـة أو مركـز    -
                          .املعلومات و مدى نشاطه يف توصيل حاجيات املستفيدين 

  . حتديد حالة املستعري و متابعة التأخري و القيام ياإلجراءات الالزمة لذلك -
إلعارة قد سامهت بشكل كبري يف التخفيف من عبء اإلجراءات التقليدية حمققة يف ذلـك  من هنا فا

  1.التحكم يف الوقت والتقليل من اجلهد 
و نذكر على سبيل املثال  2إىل إدخال احلاسوب و الربجميات املساعدة حيث اجتهت معظم املكتبات 

سـتخدم  و ي. اخل... إىل الكشافات اآللية  اإلعارة اآللية باإلضافة الذي بدوره يوفر برجمية السنجاب
احلاسوب و الربجميات بسبب مدى فاعليتها يف كل األنشطة و العمليات املكتبية و أفضل استخدام هلا 
يف جمال اإلعارة اآللية،و كذلك مع توظيف تقنية االتصال املباشر و التشابك من خـالل شـبكات   

من سرعة و دقة يف األداء و تقليل املهام فضال عـن أـا    املعلومات الدولية و احمللية و ما نتج عنها
تسمح بربط األنظمة التعاونية األخرى  و كذلك بالعمليات املكتبية يف املؤسسة نفسها و يتجلى ذلك 
يف ضبط حركة اإلعارة و ندرة األخطاء ، القدرة على مد املعلومات الكافية عن املسـتفيد و عـدد   

 .ارة ، وتقدمي خدمات إضافيةاعاراته و عن الوثائق املع
 3 :خدمة اإلحاطة اجلارية  -2-6-2-2

 Currentتعرف هذه اخلدمة و اليت تسمى مسميات أخـرى فضـال عـن اإلحاطـة اجلاريـة      
Awareness  هي معلومات سريعةExpress Information    أو إنـذار مبكـرEarly 

Warning   أو توثيق تعريفـيAnnotated Documentation  إن تعـددت   و تعـين و
التعريف و اإلملام بالتطورات احلديثة يف فرع من فروع املعرفة  بضوء اهتمامات املختصني التسميات 

و الباحثني و املستفيدين اآلخرين و أا إتاحة الفرصة ملالحقة املستفيدين للنتاج الفكـري املتصـل   
يثا و اختيار املـواد املالئمـة   مبجاالت اهتمامهم كما تعرف بأا نظم استعراض الوثائق املتاحة حد

ماعـات حمـل   الحتياجات الفرد أو اجلماعة و تسجيلها حىت ميكن إرسال إخطارات لألفراد أو اجل
أن هذه اخلدمة وجدت من اجل املسامهة يف اسـتغالل الوقـت و اجلهـد     االهتمام و يرى البعض

املعلومات من مصـادر املعلومـات   السرعة املطلوبة بإخبار املستفيدين ما يرد إىل املكتبة أو مركز و
إليه جديدة حال استالمها ليتمكن من االطالع عليها و االستفادة منها و أماكن وجودها و ما توصل 

                                                 
  .154 .ص. 2003دار المسيرة،  :عمان .حوسبة وأتمتة المكتبات .قنديلجي، عامر إبراهيم السامرائي ،إيمان فاضل، -  1
  163.ص . 1995المكتبة األآاديمية،  :، القاهرةاألنظمة اآللية في المكتبات .زين عبد الهادي -  2
  .66 .ص .مرجع سابق .مؤيد يحي، خضير -  3



            المعلومات اإللكترونية خدمات                                                        الثانيالفصل 

 
47 

تلك النشـرات   الباحثني اآلخرين يف جمال ختصص معني قد يهم هؤالء املستفيدين الذين توزع عليهم
و املكتبة أو مركز املعلومات يف إدامـة العمـل    إىل تعزيز الثقة و العالقة بني املستفيد والذي يؤدي

  .املشترك بينهم 
اهلدف من هذه اخلدمة توفري املعلومات إىل جمموعة من األفراد كأعضاء يف مؤسسة ما أو أعضـاء  و 

  .1هيئة تدريسية يف اجلامعة و هي موجهة إىل جمموعة من األفراد و ليس لفرد واحد 
باحث بإبالغه مبحتويات الدوريات اليت وصلت حـديثا ملراكـز   كما أا دف إىل تسهيل مهمة ال 

لكثـرة  " تتمثل يف حصر حمتويات الدوريات اليت وصلت خالل فترة معينة و نظـرا  كما املعلومات 
املستفيدين و تنوع ختصصام و اهتمامام فان املستفيد يرغب يف االطالع على عدد من الدوريات 

لذا فإا تعمل على تقدمي أفضل مـا   و اليت تقع ضمن نطاق ختصصه ومات اليت تصل إىل مركز املعل
ميكن إىل املستفيد و إعالمهم بكل جديد يف جمال التخصص حيث أن الغاية منه هو إعالم املستفيدين 
مبا وصل من جديد يف أي مكان يقدم خدمة للمستفيدين كاملكتبات أو مراكز املعلومات اليت ترفـد  

ر و نظريات جديدة و مشاكل جديدة حتتاج إىل حلول و  كذلك طرائـق و  جماالت ختصصهم بأفكا
وسائل جديدة جلميع املشاكل القدمية و احلديثة و حاالت جديدة هلا تأثري على فعل مستفيدين معنيني 
و كيفية عملهم و مع التطور التكنولوجي  و توفر احلواسيب فان هـذه اخلدمـة ميكـن بثهـا إىل     

  .الطرفيات املرتبطة ا املستفيدين عن طريق 
ويات أو األغلفـة اخلاصـة بالكتـب    قد تكون طرفية يف مدخل املكتبة تقدم من خالهلا قوائم احملتو 
و أن احلاسوب يساعد علـى  " يكون تصفحها من قبل املستفيد أو وفق برنامج يكون التصفح ذاتيا و

  .أداء خدمة اإلحاطة اجلارية 
التطورات احلديثة يف أي فرع من فروع املعرفة خاصـة مـا يهـم    اخلدمة على اإلملام ب وتعمل هذه

  :جمال إهتمامه و من فوائدها جند املستفيدين كل حسب

  املستفيدين اهتماماتالدقة يف حتديد املواد اليت ستختار وفق  -

 مبراكز االرتباطتوفري تغطية كاملة للوثائق اليت يصعب على املستفيد أن يكتشفها و ذلك من خالل  -
  .معلومات أخرى أي حتقيق الشمولية يف التغطية 

                                                 
دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بالشرق :السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائر. قموح ، ناجية  -1
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السرعة يف احلصول على منشورات حديثة من خالل وسائل االتصال املتطورة مثل الربيد  -
 .بعاإللكتروين و إعالم املستفيدين باملنشورات قيد الط

  :خدمة البث االنتقائي للمعلومات  -2-3- 2-6
تعريفات متعددة و كثرية ملصطلح البث االنتقائي يات علم املكتبات و املعلومات بورد يف أد

  H.P.LUHN.(1(للمعلومات و منها كما عرفه هانزلون 
البث االنتقائي للمعلومات هو اخلدمة يف مؤسسة ما و اليت تعين بتوجيه املواد اجلديدة من املعلومات 

بالعمل أو االهتمام  مهما كان مصدرها إىل نقاط يف املؤسسة حيث احتمال الفائدة منها فيما يتعلق
  .ا غالبا

أو كما عرفه كلريغينشا و ميشال مينو بأنه إجراء يسمح لكل مستفيد أو جمموعة من املستفيدين 
بالتعرف على الوثائق املتعلقة مبجاالت اهتمامهم بعد انتقائها من مجلة املطبوعات اليت مت ورودها 

ت فهو خدمة مستمرة لبث الوثائق لعلوم املكتبا أما ما ورد يف املعجم املوسوعي. خالل فترة معينة 
  .املراجع و املستخلصات و البيانات اليت جيري اختيارها وفقا الجتاهات و اهتمامات املستفيدينو
مهيتها ميكن عدها خدمة مستقلة ن هذه اخلدمة هي جزء من خدمة اإلحاطة اجلارية لكن ألإ
دميها و هي طريقة يتم من خالهلا تعريف املستفيد خصوصا مع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تقو

و إحاطته علما مبصادر املعلومات احلديثة ذات العالقة مبجال ختصصه أو عمله من خالل مطابقة 
املعلومات اليت يتم احلصول عليها مع املصطلحات اليت تعرب عن اهتماماته املوضوعية و ختصصه و اليت 

ة و تعد هذه الطريقة من أفضل طرائق خدمة اإلحاطة اجلارية ألا حتديدها بعد املقابلة الشخصييتم 
موجهة للفرد مباشرة أي أا مصممة وفقا الحتياجات كل باحث بعينه و هلذا فإا ختتلف عن نشرة 
اإلحاطة اجلارية املوجهة للباحثني ككل أو للباحثني كمجموعات أو قطاعات و دف هذه اخلدمة 

كل مستفيد بصفة دورية باملعلومات أو البيانات اليت تدخل ضمن نطاق  بصورة عامة إىل تزويد
كما أا تليب حاجة املستفيد على مستوى أدق و ذلك حبصر املقاالت اليت تدخل ضمن  2اهتماماته

اهتمام املستفيد بغض النظر عن الدورية اليت صدرت فيها فاملستفيد هنا حيدد املوضوع الذي يرغب 
ومات املطلوبة بالسرعة املمكنة ملعلومات،لذا فاْن املستفيد ميهد احلصول على املعلاحلصول فيه على ا

ال يهمه حجم مركز املعلومات أو يصرف عليه من ميزانية أو عدد العاملني ألنه يقيس كفاءة هذا و
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عنصر املركز أو املكتبة أو املؤسسة اليت تقدم إليه املعلومات من خالل سرعة احلصول على ما يريده فال
ن خدمة ديناميكي و سريع التطور لذا فإ الزمين هام جدا و خصوصا يف جمال العلوم التقنية إذ اْنه جمال

 خدمات اإلحاطة اجلارية و املقصودالبث االنتقائي للمعلومات هو شكل متطور من أشكال 
و قد ارتبط . طبالوثائق املتصلة باهتماماته فقباالنتقائي هو التوجيه الذي يكفل تعريف املستفيد 

مصطلح البث االنتقائي للمعلومات باستخدام احلواسيب يف اختزان البيانات و استرجاعها حيث تتيح 
  .النظم االلكترونية مرونة يف االسترجاع ال تكفلها النظم اليدوية

   : خدمة الترمجة اآللية -2-6-2-4
ة بعد أن أصبح املستفيد بإمكانـه  حترص املكتبات أو مراكز املعلومات على تقدمي هذه اخلدمة خاص  

احلواسـيب،  ( الوصول إىل أية مكتبة أو مركز معلومات يف العامل بواسطة التكنولوجيـا احلديثـة   
ة للمستفيدين وعليه تكون الترمجـة  وقد حلت الترمجة اآللية لكي تكون وسيلة مساعد) االتصاالت 

من خالل ترمجة البحوث واألعمال  .أخرىاآللية استخدام احلاسوب يف نقل النصوص من لغة إىل لغة 
العلمية املتخصصة أيا كان جماهلا حيث يتركز االهتمام يف املقام األول على املادة العلمية اليت تشـتمل  

وهنا ميكن القول أن  1عليها الوثائق املترمجة، بينما يأيت االهتمام بالشكل أو األسلوب يف املرتبة الثانية
ن فلن تكون مبستوى الترمجة البشرية و لكن تكون شيء مسـاعد يف ختطـي   الترمجة اآللية مهما تك

و هـي وسـائل بـث    ت معاين متعددة و مرادفات كـثرية  لغالبعض احلواجز اللغوية و ذلك الن ل
املعلومات إىل املستفيدين يف اللغة اليت يفهموا لذا فان تقدمي هذه اخلدمة إىل املستفيد تساعده علـى  

أن  نه ال ميكـن ت اليت توثق ا النتاج الفكري فإغوية الن املستفيد مهما أجاد اللغاختطي احلواجز الل
حد اخلدمات اليت ال ميكن االستغناء عنها و هذا ما أوصى به الربنـامج  جييد مجيع اللغات و الترمجة أ

كذلك من  وجودها باللغة املطلوبةالعاملي يونيسف حول االهتمام بالترمجة  بعد أن مت التأكد من عدم 
 . صصهمجل تعريف املستفيدين و اطالعهم على اجلديد يف جمال ختأ

وختضع برامج هاته اخلدمة إىل التطوير املستمر و أصبحت  2وفقا لربجمية إلكترونية الترمجة اآللية وتتم
ـ  ة اليوم برامج الترمجة اآللية مستخدمة بكثافة يف عدة جماالت خاصة املؤسسات التوثيقية و تزيد فعالي

إىل ختصص واحد ذات العالقـة التشـكيلية   هذه األنظمة يف اموعات النصية  املتجانسة اليت تنتمي 
 3:املتقاربة مثل امللخصات التقنية و من أهم برامج الترمجة نذكر
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وهو أكثر الربامج إنتشار وشهرة و جودة عن باقي األنظمة حيث   :  systramنظام التشغيل -
ن بعد بواسطة حاسوب مركزي مثبت فيه لترمجة النصوص اليت يتم حتويلها عن ميتاز خباصية العمل ع

  .طريق احلواسيب املتصلة به 

وهو مصمم يف الواليات املتحدة األمريكية وميكن من الترمجة مجلة بعـد  :   alpsنظام التشغيل ‐ 
ناسبة من خالل اخليارات مجلة ، مث تظهر الترمجات املمكنة لكل مجلة ومن مث خيتار املستفيد الترمجة امل

  .املتاحة 

 .واهلدف األساسي للترمجة اآللية هو القضاء على العائق اللغوي للمستفيدين 
  :خدمة النشراإللكتروين  -2-6-2-5

ميثل النشر أمهية خاصة مبراكز املعلومات خاصة تلك اليت تتبع هيئات حبثية أو ترتبط مبؤسسات تنـتج  
علومات ال تستهلك بل إن استخدامها يؤدي إىل مزيد من املعلومات معلومات إذ من املعروف أن امل

عن طريق إنتاج و توليد معلومات جديدة و حترص بعض املكتبات أو مراكز املعلومات على  القيـام  
لنشـر  خبدمة النشر إميانا منها بأمهية مثل هذه اخلدمة يف توصيل املعلومات للمستفيدين و يقصـد با 

نشر املعلومات التقليدية الورقية عـرب  "كما أن النشر اإللكتروين يعين ، 1توزيعهاإصدار املطبوعات و 
تقنيات جديدة تستخدم احلواسيب وبرامج النشر اإللكتروين يف طباعة املعلومات وتوزيعها ونشـرها  

وهي خدمة تتم من خالل مؤسسات معينة أو أن يؤسس هلا جهاز خاص و تعكس عملية النشـر   2"
ت و مراكز املعلومات و خدماا ، فبدون النشر ال تصبح للمعلومات قيمة فعالة لذلك نشاط املكتبا

حترص معظم املكتبات و مراكز املعلومات على نشر مطبوعاا األدبية أو اصدار املطبوعات الثانويـة  
   3اخل...اليت تضم مصادر املعلومات البيبليوغرافية و الكشافات و املستخلصات و األدلة 

ستقبل النشر سواء للكتب أو الدوريات سوف يتأثر كبريا بالتقدم املذهل الذي طرا على صناعة أن مو
النشر االلكتروين مما اثر على توزيع الدوريات املطبوعة حيث قد تراجع يف معـدالت االشـتراك يف   

ـ  بكات الدوريات و كذلك اجتاه العديد منن ناشري املطبوعات الدورية إىل النشر االلكتروين عرب ش
املعلومات العاملية و خاصة االنترنيت و على املكتبات أو مراكز املعلومات أن تقوم بالدور امللقى على 
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عاتقها يف تقدمي خدمات املعلومات مب يتماشى مع تكنولوجيا املعلومات باالعتمـاد علـى النشـر    
  .جلامعات االلكتروين يف نشر األحباث و املقاالت اخلاصة بأعضاء اهليئة التدريسية با

يف املكتبات و مراكز املعلومـات  األثر على خدمات املعلومات إن النشر االلكتروين سيكون له أكرب 
حتويل النظام التقليدي الذي يعتمد على العمل اليدوي الذي يقوم به األفراد إىل النظام اآليل مبا فيـه  و

ن عصر استخدام نظام االسترجاع من دقة و سرعة فائقة و حتقيق منافع كثرية سوف تنقل املكتبات م
الببليوغرايف املباشر إىل نظم االسترجاع االلكتروين ، و ستظهر قدرة املكتبة علـى اسـتغالل هـذه    

  . 1التقنيات احلديثة لتوفري خدمات مل تكن قادرة على تقدميها سابقا
ات النشر االلكتروين ن التأثري االلكتروين على خدمات املكتبة أصبح من الطبيعي نتيجة لتقدميها خدمإ

الذي خيدم الباحث على االنترنت عرب الشبكة للبحث يف قواعد املعلومات الببليوغرافية حيث أصـبح  
 .استخدام هذه الشبكة مألوفا يف املكتبات

  :خدمة تدريب املستفيدين -2-6-2-6
ث قام رالـف  حي. مس عشرإن االهتمام باملستفيد و إرشاده و تدريبه يرجع إىل منتصف القرن اخل  

اء حماضرات أكد من خالهلا على تعيني موظف لتعريف املستفيدين كيفية االنتفـاع مـن   والدو بالق
حمتويات املكتبة و قد بدأت املكتبات منذ زمن بعيد بعقد لقاءات و ندوات إضافة إىل جوالت تعريفية 

مل مطويات و توزيعها إىل و عرض أفالم لكيفية استخدام املكتبة و التعامل مع مصادر املعلومات و ع
و يف الثالثينيات بدا االهتمـام  . الطلبة بشان ذلك و أن التدريبات هي الستخدام املصادر التقليدية 

بتدريب الطلبة اجلامعيني و يف اخلمسينيات تطور االهتمام باملستفيدين و أما فترة السبعينيات فتميزت 
الثمانينات مت التركيز على التدريب على اسـتخدام   بالدقة و العمق و التحليل لتطوير اخلدمات و يف

  .املكتبة و التقنيات املوجودة فيها
أما اآلن و يف طور دخول احلواسيب فان التدريب و اإلرشاد أصبح ضرورة ال ميكن االستغناء عنها   

كتبات إذ أثرت الوسائل احلديثة يف حوسبة امل احلاسوب و الوصول إىل املعلومات ،يف كيفية استخدام 
على املستفيدين و ظهرت مشاكل االستعمال و تبني ضرورة تدريب املسـتفيدين علـى اسـتخدام    

دف تنمية املهارات األساسية للتعامل مع املكتبات واكساب  الطرفيات و تفهم استراتيجيات البحث
ومهما تباينـت   2.املستفيدين القدرة على اإلفادة من مصادر املعلومات و اخلدمات املعلوماتية املتاحة
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ن خـدمات  و هو تعليم و تدريب املستفيدين م الوسائل و الدراسات إال أا تلتقي يف مصب واحد
  .املكتبات أو مراكز املعلومات

مات ن املستفيد بإمكانه اآلن الوصول إىل املعلويب بالنسبة للمستفيد شيء أساسي أللقد أصبح التدر
شركات الربجميات و بالتعاون مع بعـض املكتبـيني   بدأت  من أي مكان يتوفر فيه حاسوب حيث

بإمكانية البحث و مساعدته الفعالة  ة صديقة إىل املستفيد و اليت تقوملكترونينظمة معلومات إبتجهيز أ
و ال يكفي أن يبذل مركز املعلومات أو املكتبات جهده يف تقدمي ت الوصول إىل املعلومات يف إجراءا

املعلومات فحسب و إمنا ال بد من تدريب املستفيدين علـى كيفيـة    النوعيات املختلفة من خدمات
االستفادة من هذه اخلدمات و اإلسهام فيها و ال بد من التوعية بأمهية هـذه اخلـدمات و قيمتـها    

املستفيدين و توفر عليهم الكثري مـن   معظم باعتبارها جزءا أساسيا من نشاط البحث الذي يقوم به
ن النظام وجد من األجل أن يكـون  و املستفيد هو أساس كل نظام أل.  يفالوقت و اجلهد و التكال
 أي نظام سواء كان تقليديا او إلكترونياو يتوقف على املستفيد درجة جناح . هناك مستفيد يليب طلبه
                               .فادته من خدمات املعلومات اليت يقدمها هذا النظام أو ذاكستو نعين ذا درجة إ

                                                              :خدمات شبكات املعلومات -2-6-2-7

إن من أهم مظاهر تكنولوجيا املعلومات اليوم هي الشبكات و اليت تعرف على أـا عبـارة عـن    
صال ، لتحقيق مؤسستني أو أكثر تشتركان معا يف منط عام لتبادل املعلومات عن طريق وصالت اإلت

                    .أهاف مشتركة من منط إتصال  مترابطة أو متصلة يف شبكات املعلومات 
 هو تسهيل الوصول إىل املعلومات املتاحة و زيادة إنتاجيـة القـوى   التشابك و اهلدف الرئيسي من

ها و غالبا ما تقدم العاملة إذ أن شبكة املكتبات  مثال تقدم فهارس كاملة للمجموعات املوجودة  لدي
لى العمل املشترك بني املكتبـات  املصدر األساسي الذي يسهل الوصول للوثيقة ، كما تقدم الدليل ع

  .مسؤولياا اهلامة يف تقدمي املعلومات و
 :خدمات األنترنيت-2-6-2-8

أصبحت عنصرا أساسـيا يف العمـل   " لقد غدت اإلنترنت جزءا ال يتجزأ من احلضارة احلديثة حيث
والتجارة والعلوم والفنون والترفيه وباقي ااالت األخرى ، إذ ستمكن املكتبات املشاركة فيها مـن  

تقدم األنترنت عدة  حيث 1تقدمي املاليني من عناوين الكتب أو ما يعادل حمتويات عدة مكتبات كربى

                                                 
 1-  محمود عباس، طارق. المكتبات الرقمية وشبكة األنترنت. القاهرة: المرآز األصيل للنشر والتوزيع،2003.ص.22.
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ت تـؤمن  فهي خـدما  1خدمات يستطيع من خالهلا املستعمل احلصول على ما حيتاجه من معلومات
   :اإلرتباط الثقايف و التجاري و العلمي بني األفراد و من أهم تلك اخلدمات نذكر 

ويعد هذا األخري أكثر خدمات اإلنترنت شعبية بل هو املشـجع األول  :emailالربيد اإللكتروين-
تطلب على اإلشتراك فيها لدى كثري من الناس وهو يعين إرسال و إستقبال الرسائل إلكترونيا كما ال ي

تكوين عال قصد اإلستعمال و يتميز بقلة تكاليفه و اليسر إضافة إىل أنه ال يتأثر بالظواهر أو الظروف 
                                                         اليت تعرفها باقي أشكال اإلتصاالت 

 احلواسيب سواء تعلق يستخدم هذا الربوتوكول لتبادل املعلومات بني:ftp بروتوكول نقل امللفات-
األمر بنصوص أو برامج أو صور أو غريها و قد لقي إنتشارا واسعا و ميكن من خالله طبع معلومات 
من حواسيب أجنبية خارجية على احلواسيب اخلاصة و تشكل هاته اخلدمة موردا هاما ضمن شـبكة  

  2.د و الفهارس بني املكتباتالتزوي الشبكات ، و يستخدم يف توصيل الوثائق إلكترونيا و نقل ملفات

وتسمح هاته اخلدمة للمشتركني ا باإلطالع على املناقشات  :)النقاش ( جمموعات األخبار -
املتعلقة مبختلف املوضوعات و لتسهيل اإلستفادة منها تقسم جمموعات األخبار إىل مستويات تصنيف 

وضوعات مث تنقسم إىل تفريعات يف نوع من امل 22خمتلفة كاملستوى األول مثال الذي حيتوي على  
  .املستوى الثاين 

وهي تقوم بربط احلواسيب عن بعد ، حيث متكن من إستخدام الربامج اجلاهزة : الربط عن بعد  -
خصية للمستفيدين من هذه اخلدمة حلواسيب أجنبية و جتعلها و كأا متضمنة داخل احلواسيب الش

  لزبون و احلاسوب عند برنامج معنيتسري وفق مبدأ خمدم الزبائن حيث يضع او
من  مت إستخدام هاته اخلدمة يف أكثر وقد 1988وظهر أول مرة يف فلندا عام : اإلتصال املباشر -

خيالية ن أماك نوات  حتتوى على عدة غرف بلد حيث تتيح عملية التحاور بني املستفيدين على ق 60
  .لتتم مناقشة املوضوعات املختلفة

أو ما يسمى برابط التغطية العاملي ، لقد بدأت هاته الشبكة بالظهور  :تية العامليةالشبكة العنكبو –
يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي و ذلك يف املركز األورويب لفيزياء اجلسيمات حيث كان 

                                                 
متاح على الرابط . 20/04/2011: تمت الزيارة يوم.  ]على الخط المباشر [. المعلوماتي التحديث المؤسسي وجودة المحتوى. حنان بيزان، الصادق -1

  :التالي
           http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid   

  .65، ص2003عين مليلة، دار الهدى،  .في مجتمع المعلوماتالمكتبات . عبد اللطيف ،صوفي -  2
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العلماء يستعملوا لنشر النصوص الفائقة و من مث إنشاء صفحات الويب بإستخدام لغة ترميز وتكون 
  :تتمثل فيما يلي 1تقنيات حديثة نصوص بشكل هرمي و تقوم فكرة الشبكة العنكبوتية علىال
جزء منها كما نريد و من هنا  يويقصد ا تلك النصوص اليت تسمح لنا جبلب أ :اهلايربتكس   -

  .حرية القارئ أو املتصفح يف تتبع اإلجتاه الذي يشاء عرب الوثيقة و باللجوء إىل الوصالت
هي عبارة عن إشارات مرجعية تساعد يف سرعة التنقل بني مواقع الويب و تتيح   : ربلنكاهلاي -

  .املعلومات يف شكل كلمات حتتها خط 
أو ما يسمى بالوسيط الفائق و هي تتيح املعلومات بالصوت و الصورة مثل لقطات  :اهلايربميديا  -

 .فيديو أو على شكل أصوات مسجلة
                                  :ه خدمات املعلومات اإللكترونيةالعراقيل اليت تواج  -2-7

رياديا ، هو العصر دورا إن مفهوم عصر املعلومات الذي تلعب فيه املكتبات و مراكز املعلومات     
الذي يكون فيه تأمني و توزيع املعلومات  و التعامل معها  هو أهم مسة  و نشاط إقتصادي و ثقايف يف 

ذا اتمع اجلديد بصفة مباشرة  أو غري  ولقد تأثرت خمتلف املؤسسات و مراكز املعلومات  تمع ،ا
من خالل خدماا و الدور الذي جيب أن تلعبه يف تلبيـة رغبـات    بصفة خاصة و املكتباتمباشرة 

و لبلوغ ذلك جيب التغلب على عدة مشاكل و عراقيل حتـول دون ذلـك    واحتياجات املستفيدين 
2:ول إبراز بعض منها فيما يليوحنا

والدوريات  واالرتفاع اهلائل ىف أسعار الكتبقلة املوارد املالية املخصصة للمكتبات  -
 العلمية وكذا ارتفاع أسعار االشتراك ىف قواعد البيانات وخاصة العلمية والطبية

 ني ىف مراكز املعلومات واملكتباتملالنقص ىف إعداد املؤهلني العا -
بأمهية املعلومات واملكتبات وما متثله ىف مجيع األنشطة وجماالت احلياة تدىن الوعي  -

 اليومية
العاملني ىف  وير قدرات ومهاراتات التدريبية الالزمة لتطوراحلاجة إىل الربامج و الد -

 املؤسسات املعلوماتية وخاصة ما خيص احلاسب اآليل وقواعد البيانات
ة األوىل ىف بعض تية ال يزال ىف مرحلاستخدام احلاسب اآليل ىف العلميات الفن -

 .وارتفاع أسعار الربامج اجلاهزة املستخدمة ىف املكتبات . املكتبات 

                                                 
  .32 .ص. 1998ة العلوم العلمية والتقنية، مجل .األنترنيت أدواتها  وجدواها في المكتبات .لطيفعبد ا،صوفي  -  1
  .30 .ص .1994ر الثقافة والتوزيع والنشر، دا: القاهرة. التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات. محمود ،عفيفي -  2
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 ت إيل األجهزة واملعدات واألدواتافتقار العديد من املكتبات ومراكز املعلوما -
 .الالزمة لتسري أعماهلا 

 ظيمية والسياساتافتقار العديد من املكتبات ومراكز املعلومات إىل اللوائح التن -
املكتوبة الالزمة لتأدية هذه املؤسسات ألعماهلا مثال الوصف الوظيفي ، اللوائح 

 .اإلجرائية والتعليمات لألعمال اليومية
 .انعدام اإلعارة املتبادلة بني املكتبات املختلفة ومراكز املعلومات -
التعاون التنسيق فيما  وعلى سبيل املثال انعدام. انعدام التعاون بني املكتبات املختلفة  -

 .خيص استرياد التقنيات احلديثة أو فيما خيص الربامج اجلاهزة
كتبات أن يعمل على التنسيق بني امل ظام وطين للمعلومات الذي يستطيع انعدام ن -

 .وجه التعاون بينهماأومراكز املعلومات وتنظيم 
 أحد البىن عدم وجود الفهرس املوحد للمكتبات ومراكز املعلومات الذى يعترب -

التحتية الوطنية ىف جمال املكتبات واملعلومات ، والذى يكون توجهه حنو استقطاب 
املوارد املعلوماتية الببليوجرافية الىت متثل النتاج الفكري املنشور وغري املنشور 
واملوجود ىف املكتبات اجلامعية على هيئة قاعدة معلومات ببليوجرافية ضخمة تقوم 

عايري عاملية من شأا توحيد بيانات أوعية املعلومات وتسهيل على مواصفات  وم
تبادل التسجيالت الببلوجرافية بني املكتبات على اخلط املباشر مما جينبها فهرسة 

 .ات املراتالوعاء الواحد عشر
البيئة التكنولوجية الضعيفة من خالل غياب التنسيق يف إطار السياسات الوطنية   -

  للمعلومات

  .علوماتية أو التكنولوجية و عدم املعرفة الدقيقة يف إستثمار إمكانات التكنولوجيا احلديثةاألمية امل -

  .قلة و ضعف القوى العاملة املاهرة و ضعف برامج التدريب والتأهيل  -

إستخدام تكنولوجيا املعلومات كمظهر حضاري فحسب بدافع املباهاة اإلعالمية أواإلجتماعية  -
  .من املعلومات للوصول للمعرفة أكثر من حماولة اإلستفادة

  .السيطرة على املعلومات ومشاكل أمنها والقرصنة املعلوماتية -
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خالل ما سبق يظهر جليا أن التقنيات احلديثة للمعلومات قد سامهت بشـكل كـبري يف تغـيري    من 
راءات املتعلقة الصورة التقليدية ملختلف اخلدمات املتعلقة باملعلومات و اليت تتميز بالبطئ يف تنفيذ االج

باألوعية و تقدمي اخلدمات للمستفيدين ناهيك عن فاعليتها يف القيام بكل ذلك ،و هو الشيئ الـذي  
قضت عنه هذه التقنيات احلديثة للمعلومات و هكذا فإن املكتبات و مراكز املعلومات بدأت تـتغري  

ختـزين و تنظـيم و نشـر     وأصبح هلا دور حيوي يف هذا العصر اإللكتروين و رسالتها يف اختيار و
املعلومات أصبحت ذات أمهية كبرية ،لذا فإن طريقة تنفيذ هذه الرسالة أو املهمة اليت جيب أن تـتغري  

 .  1إذا أريد هلذه املكتبات مواصلة احلياة.بصورة فاعلة فيها 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   89.ص.1996دار عصمى للنشر و التوزيع،:القاهرة .تقنية المعلومات و مكتبة المستقبل.الهوش،ابوبكر محمود -1
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يف  املعلومـات  ومراكز ،يف املكتبات و كذا املستفيدين منها خدمات املعلومات اإللكترونية حتتل     
املعلومات؛ من خالل ربط  إىل  الوصولالوقت الراهن أمهية كربى، ملا هلا من األثر الكبري يف تسهيل 

 ملشـكالت ها يف إجياد حلـول متنوعـة   كما أن إسهام. باإلنتاج الفكري احلديث والقدمي  املستفيد
يزيد يف تفعيل الدور الذي تؤديه هـذه   و كيفية تلبية احتياجات املستفيدين احلصول على املعلومات،

تعد احتياجات املسـتفيدين   كما.اآلن ، وتطورها بالشكل الذي نراهنظم املعلومات  تقدمالتقنيات يف 
ات، وملواجهة احتياجات املستفيدين واإلجابة على تساؤالم مبثابة حجر الزاوية لتخصص املكتبات واملعلوم

عمليـات كاالقتنـاء    جوء إىل خدمات معلومات الكترونية أكثر جناعة و فعالية و ما يرتبط ا مـن لمت ال
والتنظيم واالختزان واالسترجاع؛ ذلك أن مواجهة تلك االحتياجات إمنا يتوقف على طبيعـة املعلومـات   

                                                                          .فاًاملقدمة كماً وكي

  :املستفيد - 3-1
, يعترب املستفيد عنصر أساسي يف نظم املعلومات اليت تم بنقل املعلومات بني طرفني اثنني أو أكثر

  1توجد بينهم مسافات متفاوتة يف الزمان واملكان
يزة لالهتمام باملعلومات واخلدمات املتعلقة ا يف املرحلة الراهنة هو و كان من ابرز السيمات املم

التركيز على املستفيد منها و أمناط االستفادة الن املستفيد من املعلومة و من خدمات املعلومات هو 
  .املربر الوحيد و األساسي لوجود أنظمة املعلومات وخمتلف اخلدمات املرتبطة ا

  :دتعريف املستفي -1- 3-1
يعرف  aniual review  لقد اختلف أخصائيو املعلومات يف حتديد مفهوم املستفيد فحسب دورية 

املستعمل للمعلومة باملستفيد الذي يدرك نقص يف معرفته للعامل فيحاول إجياد حال ليصلح هذا 
تسببا القارئ سواء كان باحثا عن املعلومات أو م, الزبون, و مهما كانت تسميته املستعمل, النقص

يف الغرض فهو من وجدت املكتبة أو إي مركز معلومات أخر خلدمته و تلبية احتياجاته لكل هيئة 
 2ء على زبائنها و الزيادة يف عددهمتريد اإلبقا

  .3يد على انه املستعمل أو املستخدمميكن تعريف املستف, فمن الناحية اللغوية
 

                                                 
  .343 .ص .1987اليونسكو،  :تونس .علوم وتقنيات المعلومات والتوثيق .آلير شا،غين -  1

2  -  Chalange bertrant accueillir orienter, informateur, lorganisation de services au publics dans les bibliotheque 
paris: edition de la librairie, 1996. P.171. 

  .1248 .ص.) ت.د(.)م.د(بيروت، دار اآلداب،  .قاموس فرنسي عربي:المنهل.سهيل ،إدريس -  3
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املعلومات املستفيد بالفرد ملصطلحات املكتبات و  أما من الناحية االصطالحية فيعرفه املعجم املعرب
  1ن خدمة معينة كمن يستعمل املكتبةشغل جهاز أو يستخدم وسيلة من الوسائل أو يستفيد مالذي ي

لديهم احتياجات خاصة للمعلومات أشخاص " أما بالنسبة لليونزسيت فتعرف املستفيدين بأم 
  "على املستوى النفسي و االجتماعيالتعليم و

شخص يستخدم أو يستعمل شيئا ما أي الشخص الذي يستفيد " من جهة أخرى يعرف املستفيد بأنه 
حيث ينتشر , و مصطلح املستفيد أفضل من مصطلح الزبون و العميل, من مواد املكتبة و من خدماا

أو و مصطلح املستفيد أفضل كذلك من مصطلح رائد املكتبة , استخدامه يف جمال التسويق و البنوك
كما يعد مصطلح املستفيد أو , مركز املعلومات فاألخري قد حيمل معىن مساندا أو دائما للمكتبة

  2ضمن جمموعات تقرأ أو ترى أو تسمعاملستخدم أفضل من القارئ الن جمموعات املكتبات تت
ذين فاملستفيدون هم أولئك الذين مت إنشاء أنظمة املعلومات من اجلهم فهم املنتفعون ا و هم ال

أي أن املستفيد هو الغاية الكربى و , تؤول إليهم نتائج تطوير و حتديث أقسام املكتبات وخدماا
  .األساسية من تقدمي خدمات املكتبات و املعلومات

, و االجتماعية, هذا يعين أن املستفيد هو كل شخص قد حيتاج إىل معارف إلشباع رغباته النفسيةو
ته اليومية و العملية و قد تكون إلثراء حياته الشخصية أو لتحسني قد حيتاجها حلل مشاكله يف حيا

يبحث و حيول املعلومة إىل , فهو الشخص الذي يستعمل, مستواه التعليمي و تنمية مهاراته الفكرية
  .منتجات أو طرق علمية جديدة لتحقيق هدف معني

  .ل معني لتحقيق غرض مابصفة عامة املستفيد هو كل شخص يقدم على استخدام املعلومة يف جماو
ففي سياق االستخدام املباشر ألنظمة املعلومات من طرف املستفيدين نشري إليهم بكلمة املستفيدين 

 intermediariesو هم خيتلفون عن املستخدمني الذين نطلق عليهم الوسطاء    end-usersالنهائيني
و ذلك ) املعلومات اخصائيو(هلم ة عن املستفيدين أوالذين يستخدمون أو يقدمون خدمات بالنياب

كالوصول إىل الفهارس احملسبة على اخلط املباشر أو الوصول )اآللية ( ة للخدمات االلكترونية بالنسب
  على اخلط املباشر لقواعد البيانات

إىل أن   Belkinبلكني   و يشري, و من هنا ينبغي أن يتقن الوسطاء التعامل مع التقنيات احلديثة  
ن النهائيني الذين يقومون بإعداد األحباث قد ال يعرفون املفاهيم اليت يبحثون عن معلومات املستفيدي

عنها و قد ال يتمكنون من التعبري عن الشيء الذي يريدونه حىت يف عقوهلم و بالطبع هناك على 
                                                 

  .1167ص .1988دار المريخ،  :الرياض ،المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات .السيد،حسب اهللا  ،أحمد محمد،الشامي -  1
  .249 .ص .2002دار الثقافة العلمية،  :اإلسكندرية .دراسات في نظم خدمات المكتبات والمعلومات .موسى غادة، عبد المنعم  -  2
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و املستفيدون , عما يريدونه بوضوحاجلانب األخر مستخدمون يعرفون ما يرغبون و يسالون 
ئيون قد ال يعرفون إال مصادر املعلومات الشائعة أو املعروفة و قد تواجههم صعوبات يف استخدام النها

األدوات و األجهزة احلديثة و التعامل معها و يؤثر ذلك بال شك على إدخال املعطيات و قدرم على 
على إكسام  تفسري النتائج  و التفاعل معها و من هنا جيب التركيز يف برامج تدريب املستفيدين

تسويق خمتلف اخلدمات مهارة استخدام التكنولوجيا احلديثة بشكل مباشر حىت تتحقق اجلدوى من 
  .1املعلوماتية

 non user.:تعريف غري املستفيد -2- 3-1
فهو الشخص ,هو الشخص الذي ال يستخدم املكتبة أو أي مركز معلومات وال يستفيد من خدماا

و ال يتوقع خدمة ,ة وال يستطيع أن جيدها و ال يدري خبدمات املكتبةالذي ال يعرف مصادر املكتب
  جيدة

  :على النحو التايل  non customerغري املستفيد أو غري العميل " انزجون لوب" وقد ذكر
أنه ال يفهم ما تستطيع منتجاتك أن , أنه ال حيتاجها,ال يستطيع أن جيدها ,أنه ال يعرف منتجاتك "

أنه ال يعرف ,توقع خدمة جيدة أنه قد صادفته متاعب يف استخدام منتجاتكأنه ال ي, تقدمه له
ببساطة  أنه, عالمتك أو نوع خدمتك أنه ال يثق يف خدماتك أنه يعتقد أن قيمة منتجاتك ال قبل له ا

  2يفضل منتجات أخرى منافسة

جيدة  ومن هنا وجب االهتمام بتحويل الشخص غري املستفيد إىل شخص مستفيد بإتباع خطة
لتسويق يف املكتبات وقواعد وبنوك البيانات و املعلومات فيجب على املكتبيني و أخصائي املعلومات 
دراسة متطلبات السوق أوال و االهتمام مبدى استعداد املستفيدين يف الوقت احلايل و أيضا يف املستقبل 

  :ئلة مثليف التفاعل مع املكتبة فعليهم أن يسألوا أنفسهم و جييبوا على األس,
تغلب على عدم استخدام مصادر املعلومات ؟ ما هي احتياجات ومتطلبات للذي ميكن عمله لاما

  .اتمع منهم؟ ما اإلجراءات الالزمة للوصول إىل استخدام كامل للمكتبة أو قاعدة البيانات
  :فئات املستفيدين -3- 3-1

 معينة الن سلوك املستفيد يكون هناك أنواع عديدة من مستفيدي املعلومة و يصنفون حسب معايري
لذلك فان املعايري اليت على , الذي يقوم به و الذي من اجله يبحث عن املعلومة حسب طبيعة النشاط

                                                 
  .250.ص . مرجع سابق.بد المنعم ، موسى غادةع -  1
  .251. ص. مرجع سابق. عبد المنعم، موسى غادة -  2
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حول مالحظة السلوكيات أساسها يصنف املستفيدون عديدة إذ أوضحت دراسات املستفيدين 
  :حسب ثالثة أصناف و هياالجتماعية للمستفيد يف مجاعات صغرية أا تصنف و االنفعالية

و لديه معرفة , و هو املستفيد الذي يكون راض و يتعاون مع املختص): املتمرس(املستفيد االجيايب ـ 
 .و خربة بالبحث عن املعلومة و ال يطلب إال مساعدة قليلة

هو شخص صعب , هو املستفيد الذي يكون غري راض و يبدي عداءا): العرضي( املستفيد السليب ـ 
و لديه مشاكل يف البحث عن املعلومة و خيلق مشاكل داخل , مساعدة دائمة الستعمال النظام يطلب

أو حىت باتصاله , نظام املعلومات خاصة سلوكه عند استخدام النظام أو وسائل البحث احلديثة
 .كذلك فهو ينمي سلوكا عدوانيا, باملختصني يف املعلومات بسبب املشاكل اليت يواجهها

  هو املستفيد الذي يطلب اقتراحات و توجيهات أو إرشادات حبيث ): البسيط(احليادي  املستفيدـ 
  .1ث و االستقصاء عن مكان املعلوماتيكون الوسيط الذي يقضي أكثر وقت يف البح      

  :من جهته أربعة أنواع من مستفيدي نظام املعلومات و هي  « warzig »كما مييز وارزيق 
و تكون لديه الفرصة , هو الشخص الذي يعلم أين جيد املعلومة): حلقيقيا(املستفيد الفعلي ـ 

 .و يستعملها فعال, الستعماهلا
لكن ,و تكون لديه الفرصة الستعماهلا ,هو الشخص الذي يعلم أين جيد املعلومة: املستفيد احملتملـ 

 .ال يستغل هذه اإلمكانية
 .2تاج إليها لكن ال يدري أين جيدهاحي, هو الشخص الذي يهتم باملعلومة: املستفيد الكامنـ 
 .و هو الشخص الذي يستعمل املعلومة و يستغلها فعال): النهائي( املستفيد احلايل ـ 

إذن فالتقسيمات متعددة و خمتلفة مت ذكر أمهها لكن هناك من يقسم املستفيدين بشكل عام حسب 
شىت جماالت اإلدارة و  و الفنيون يف أنشطتهم كالباحثني يف خمتلف العلوم و العاملون و املهنيون

فة إىل املستفيدين من الطب و التجارة و التكنولوجيا و غريها من ااالت املختلفة باإلضاالصناعة و
مراكز املعلومات كالطلبة و األساتذة و غريهم من عاملني يف جمال التعليم العايل و البحث املكتبات و

طاء تقسيم موحد و وحيد حسب معيار واحد لكل فئات العلمي و بالتايل من غري املمكن إع
املستفيدين و الدليل على ذلك انه يف بداية االهتمام باملستفيدين و بدراسام مت تصنيفهم حسب 

                                                 
، دآتوراه علم المكتبات، جامعة قسنطينة، معهد علم المكتبات، التكوين الوثائقي لدى مستفيد المكتبة المرآزية لجامعة قسنطينة. مقناني،صبرينة -  1

  .36، ص2006
2  -  deloof: Jp. les attents des utilisateurs en information scientifique. (S-L): obnist.(S.D)p.48  
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حيث كانت نظرة دميوغرافية لدراسة , السن و اجلنس و العدد إىل غري ذلك من املتغريات اخلاصة م
   .املستفيدين و خمتلف فئام

   :دراسات املستفيدين من املعلومة العلمية و التقنية -4- 3-1
لقد أصبحت دراسات املستفيدين من املعلومة العلمية و التقنية حتتل أمهية متزايدة ضمن حبوث 
دراسات املكتبات و املعلومات إذ أا تعىن بالبحث يف احتياجات و نوعية املستفيدين من مؤسسة 

و التعرف على خربة املستفيدين و مهارام يف تناول املعلومات , هلماملعلومات أو اخلدمة املقدمة 
  .باإلضافة إىل حتديد دوافع استخدام هؤالء ملصادر املعلومات

كما يعرف مركز البحث و الدراسات حول مستفيدي املعلومات العلمية و التقنية بان هذا النوع من 
سلوك مستفيدي و غري مسـتفيدي املعلومـة    و هو دراسة, الدراسات هو ميدان من ميادين املعرفة

هذه الدراسات بدراسة   Menzel األنظمة املعلوماتية و يعرف مرتل العلمية و التقنية و دراسة خمتلف
السلوك و اخلربة التوثيقية املكتسبة و تتطرق دراسات مستفيدي أنظمة املعلومات لعدة جوانب مـن  

  :الدراسات
 .لعلمية و التقنية بصفة عامةدراسة االحتياجات للمعلومة اـ 
 .دراسة درجة استعمال الوثائق و خمتلف أوعية املعلوماتـ 
 .دراسة درجة استعمال مصاحل املعلوماتـ 
دراسة الطرق املتبعة و املستعملة من طرف املستفيدين جلمع املعلومات و العوامل املؤثرة يف ـ 

 .السلوك التوثيقي
حيث ظهرت ألول مرة و كانت هذه ,  1920ت إىل سنة و يرجع أصل هذا النوع من الدراسا

استجابة للتطور العلمي و التكنولوجي املذهل الذي عاشه   Susan Crawfordالدراسات حسب 
مناهج  Charles Cramptonو   John Cottonفلقد وضع كل من  1العامل بعد احلرب العاملية الثانية

ات و قد ازداد االهتمام مبعرفة القراء بشكل كمي و معرفة جتريبية ملعرفة عادات قراءة مستفيدي املكتب
إذا مت تصنيفهم , نوعية األنشطة متجها حنو الوصف الدميوغرايف ملستفيد املعلومة بشكل تدرجيي

من يستعمل املكتبة ؟ كم من الوقت يستغرق ؟ مىت يستعملها ؟ من املستفيد ؟ و ما هي : دميوغرافيا
  جنسيته ؟

                                                 
1  -  CRA Wford. Susan. information needs and user, in. annual Review of information science and technology. 
N°13, 1978, p67. 
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حيث وضعت تصورات علمية هلذه الدراسات كاستعمال  19301مام حىت سنة و تطور هذا االهت
االستبيانات و املناهج االجتماعية و حساب الكلمات و مناهج كل من شانون و زيف و ماكلوهان 

إال أن , هذه النظرة إذن كانت دميوغرافية مل تساعد على فهم سريورة البحث عن املعلومة, و ويفر
و عملية البحث عن , نت ختص دراسة احلاجة للمعلومات و أسباب البحثكا, النظرة التصورية

بعد احملاضرة الدولية  1958لذلك توصلت هذه األعمال إىل نتائج واضحة و متفقة عام , املعلومة
اهتمت الدراسات األولية إذن مبشاكل التسيري , 2حول املعلومة العلمية و التقنية اليت أقيمت بواشنطن

لكن يف نفس , مالئمتها و تكلفتهاأي توفري املعلومات , الوثائقي علومات و املنتوجو وضع نظام امل
, وك التوثيقيفدوافع أو أهداف السلات السيكولوجية للمستفيدين مهمشة الوقت كانت الدراس

  كانت نادرا ما تدرس     
   :ن من خدمات املعلوماتاملستفيدو - 3-2
فراد الذين يهتمون مبوضوع معني ىل أخر فهم جمموع األخيتلف املستفيدون من مركز معلومات إ 
 .الباحث و منهم من يطلع مبهمة إنتاج املعلومة, األستاذ, املدرس, من هؤالء جند الطالبو

تبعا لنوعية ما و من املمكن التمييز بني ثالث فئات من املستفيدين من نظم املعلومات و خدماا 
  :3ميارسون من أنشطة

 .و التخطيط و غريهم من املسئولني عن اختاذ القرارات رجال اإلدارةـ 
 .الباحثون يف العلوم البحثية و التطبيقيةـ 
 .املمارسون الفنيون العاملون مبشروعات التطوير يف خمتلف جماالت التكنولوجيا و الصناعةـ 

اسة اليت قام لدرلقد أجريت عدة دراسات لتحديد نوع املستفيدين و حتديد احتياجام و لعل أمهها ا
و آلن جريسريجر حول إمكانية الوصول و سهولة اإلفادة من   rosembergغ ا كل من روزمرب

مها أهم العوامل اليت تقرر ما إذا كان من املمكن اإلفادة من خدمات املعلومات أم ال , املعلومات
 :لذلك فان هذه الدراسة انتهت إىل

 .تحكم يف مدى اإلفادة من إحدى قنوات االتصالإمكانية الوصول هي أهم العوامل اليت تـ 
 .لكل من إمكانية الوصول و النوعية الفنية املعترف ا إثرمها يف اختيار املعلوماتـ 

                                                 
1 -GOUYOU, eline: les besions documentaires des anglicistes TH3eme  cycle lettres et sc humaines, bordeaux III: 
1982.p24. 
2-DEMAILLY, andré les comportement de communication des chercheurs  scientifiques in documentaliste N°15, 
1978. p11. 

  .678، ص 1986دار الثقافة، :قطر،. الموسوعة العربية في الوثائق والمكتبات. شرف الدين، عبد الوهاب -  3
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 .فكلما ازداد املستفيد باخلربة كلما كان اقرب من املعلومات, يتأثر الوصول إىل املعلومات باخلربةـ 
 .املعلومات و رفضها و النوعية املعرف ا للمعلوماتهناك عالقة بني معدل تقبل األفكار و ـ 

حيث يستفاد من هذه الدراسات اخلاصة باملستفيدين و احتياجام ضرورة االعتماد على العناصـر  
  :التالية
 .تنمية الثقة يف النفس للمستفيد و استمرارية تقدمي اخلدمات الالزمةـ 
هناك فئات كبرية من املستفيدين من ال يعلمون ذلك أن الدراسات أكدت أن , تدريب املستفيدينـ 

 .شيئا عن الكثري من خدمات املعلومات املتاحة هلم
, خدمة اإلحاطة اجلارية, الفهارس اآللية: حتديد أنواع خدمات املعلومات اليت يفضلها املستفيدونـ 

 اخل...البث االنتقائي للمعلومات
  .االلتقاء م دوريا يف جمموعات صغرية و متجانسةو , االتصاالت الغري الرمسية مع املستفيدينـ 

, علمية, كما جيب األخذ بعني االعتبار االختالفات املوجودة بني املستفيدين سواء كانت ثقافية
أو حىت نسبة التردد على املكتبة أو مركز املعلومات و االستفادة من خدماته و سلوكهم يف , اجتماعية

  .ماهلم للمعلوماتعملية البحث و أيضا نسبة استع
يف أداء خدمات املعلومات من الوسائل اهلامة  1القول بان التركيز على املستفيد و من هنا ميكن

  للتعريف ا و تطورها و هذا من خالل تلبية احتياجات املستفيدين عن طريق إشراكهم يف تصميم 
ة اجليدة ترتبط ارتباطا أساسيا اخلدمات اجلديدة و كذلك التعامل الراشد مع مصادر املعلومات فاإلدار
  .عد علميةباالهتمام باملستفيدين و حتفيزهم بواسطة وضع خطة دقيقة مبنية على قوا

  :دراسة سلوك املستفيدين -1- 3-2
إال أن اختالف أسس تصنيف و تقسيم املستفيدين , هناك حماوالت كثرية لدراسة سلوك املستفيد

علومات و تنوع املناهج يف خمتلف الدراسات حال دون وجود باإلضافة إىل معايري تقييم خدمات امل
  .إطار نظري و غياب منوذج علمي لكل منها

  :و للقيام بدراسة سلوك املستفيدين على الباحث أن حيدد أهداف نظرية جيب الوصول إليها منها
 .شرح الظاهرة اليت يالحظها يف استخدام املكتبة أو املؤسسة املعلوماتيةـ 
 .وك املستعمل هلذه املؤسسات املعلوماتيةتوقع سلـ 

                                                 
، دراسة تطبيقية بأرشيف والية قسنطينة، دآتوراه، قسنطينة، قسم علم المكتبات، األنظمة اآللية ودورها في تنمية الخدمات األرشيفية .حافظي زهير -  1

  .31، ص2008
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التحكم يف السلوك عن طريق مالئمة الظروف احمليطة حيث يكون ذلك بتطبيق القواعد العلميـة  ـ 
أما عن حتقق هذه األهداف فال بد على الباحـث أن يقـوم   , لتكون معممة و صاحلة لكل الظروف

أي الـربط بـني األثـر    , رفة السببو مع, بأنشطة متعلقة ا و مترابطة منها وصف سلوك املستفيد
 :السبب و التعرف على العوامل املتعلقة ذا االستعمال و من أهم نتائج دراسات سلوك املستفيدينو

 .حيرص الباحثون بوجه عام بلوغ ما يصبون إليه بأقل جهد ممكن: مبدأ اقل جهدـ 
 .إن الباحث عادة ما يغري سلوكه ببطء: مقاومة التغيريـ 
هناك تفاوت ملحوظ بني املستفيدين يف كمية ما حيتاجون إليـه أو مـا   :مية املعلومات املطلوبةكـ 

 .يطلبون من معلومات
  :دراسة تدريب املستفيدين -2- 3-2

من املسلم به، أن لكل إنسان مهما بلغت مهاراته أو قدراته فان له طاقة حمدودة ال يتعداها ومن هذا 
س يف مقدوره أن يقدم طوال مدة خدمته بعملية إرشاد فردية لكل زائر املنطلق فان حمافظ املكتبة لي

للمكتبة و إال فانه لن يتمكن من تطوير و حتسني األداء داخل نطاق عمله حىت و إن حتدد خمتص 
  1.اؤالت اليومية يف األمور البسيطةخلدمة املراجع فانه قد يصاب بامللل من تكرار التس

من أهم الضمانات اإلفادة الفعالة من زخم املعلومات فكما أن الطالب إن تدريب املستفيدين يعترب 
هو حمور العملية التعليمية بكل مستوياا فان املستفيدين من خدمات املعلومات حمور مجيع جهود 

إن أعطيت إنسانا مسكة فقد قدمت له طعام الساعة "وكما يقول املثل الصيين , تنظيم و بث املعلومات
  2"ته الصيد فانك تضمن له طعام كل ساعةأما إذا علم,

حبيث ميكن , حيث أصبحت احلاجة ماسة إىل تدريب املستفيدين من خدمات املعلومات بكل فئام
تدريب الطالب مند التحاقه باجلامعة على كيفية استخدام املكتبة و بالتايل فانه عندما يصل إىل املرحلة 

كيفية استخدام خدمات املكتبية بطريقة سهلة وعملية يستطيع النهائية يف دراسته يكون قادرا وواعيا ل
من خالهلا إعداد أحباثه ودراساته كما جيعله قادرا على استخالص النتائج السليمة من خالل املطالعات 

ذلك أن تدريب املستفيدين يضمن هلا االستفادة من الرصيد . و املقارنات ملصادر املعرفة املختلفة
و كيفية االستعانة باملصدر أو املرجع الذي استقى ,ى املكتبات و مراكز املعلوماتالفكري املتوفر لد

منه معلومات أو حقائق معينة يف حبثه و أمهية اإلشارة إليها يف البحث حيث ميكن الرجوع إليها ملزيد 
 كيفية استعمال املواد السمعية وكذالك, من االستفادة أو من حيث ما تستوحيه األمانة العلمية

                                                 
  .خدمات المستفيدين بدار الكتب الوطنية. محمد عيسى، موسى -  1
  .487.ص .1984مكتبة غريب،  :القاهرة .مقوماتها وأشكالها/ لمعلوماتخدمات ا: حشمت قاسم -  2
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تتطلب أحباثهم استعمال مثل هذه  ة باملكتبة خاصة للمستفيدين اليتالبصرية املتوفرو
  .)اإلنترنيت(األجهزة

  :االحتياجات - 3-3
تعترب القدرة على إدراك احتياجات املستفيد داخل املكتبة أو مراكز املعلومات عملية مهمة و تبدأ 

الواعي لنمط اإلجابة املنتظرة منه و اليت و اإلدراك , مبجرد تلقي أسئلة الباحث حول املعلومات
يترجم فهم التساؤالت املطروحة فهما عميقا و تظهر حاجة الباحث إىل ,ستكون أكثر من غريها

  .املعلومات ومنط الطلب عليها
  :تعريف االحتياجات -1- 3-3

جهها إن االحتياجات هي رغبة املستفيد يف احلصول على معلومات تفيد و تقضي له على مشكاة وا
و تعرف أيضا أا أية حالة يف الفرد توجهه أو تكيفه إىل ممارسة عمل معني وحتدده مدى كفاية 

  .نشاطه و متام عمله
االحتياجات رغبة أو ضرورة يشعر ا اإلنسان و يعمل على حتقيقها أو تلبيتها و تربز احلاجة إىل 

الذي يعيش فيه و بصفة عامة املقصود املعلومات نتيجة نزاعات عميقة عند اإلنسان أو ضغط احمليط 
الداللة على ما ينبغي للفرد احلصول عليه ألغراض العمل أو الترفيه مبعىن أن حتديد احلاجة ,باحلاجة

ينطوي على أحكام قيمة ختتلف من فرد إىل آخر و يف نفس الوقت أن حيقق نفس اهلدف بدون هذه 
ود الرامية الختيار وتنظيم املعلومات و حتليلها و ذلك وملا كان املستفيد هو جمرد مجيع اجله, املعلومة

دف االستجابة الحتياجاته و متطلباته و حل مشاكله العملية فقد حضي باهتمام القائمني على 
املكتبات و ذلك بالتعرف على تصرفاته و مواقفه إزاء خدمات املعلومات و مهمة احلوافز اليت تدفعه 

يف تغري دائم فمن الصعب كشفها  صناف معينة من املصادر و احلاجةالرتياد املكتبة و استخدام أ
سية و هذا إذا ما اتصلت بأفكار ضع لتفاعالت نفختالتعرف عليها الن هذه االحتياجات معقدة و و
  :تكون اجتماعية إذا كانت هلا صلة بالعالقات االجتماعية حيث تنقسم احلاجة إىل قسمنيو

اختاذ قراراته ) املستفيد(ي الكتساب املعلومات حىت يتسىن لإلنسان و هي السع: احلاجة املعرفيةـ 
 .بنفسه و تسيري شؤونه و السبل لتحويلها إىل شيء مادي

بعدما يكتسب املستفيد املعلومات فهو يسعى لالستفادة منها و حتويلها إىل شيء : احلاجة املاديةـ 
 .ملموس أو مادي
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فيد حيتاج يف حياته اليومية إىل املعلومات و الوثائق إلشباع من خالل هذه التعاريف نستنتج أن املست
  .ألنه قصد بناء أحباثه و املسامهة بصفة مستمرة للتجديد و التطور العلمي, رغباته و ميوال ته

  :حتديد احتياجات املستفيدين -2- 3-3
تبة و هي تتضمن تعترب مرحلة حتديد احتياجات املستفيدين أهم خطوة يف سياسة تنمية مقتنيات أية مك

فاملستفيدون يطالبون , الوسائل املختلفة اليت تستخدمها املكتبة ملعرفة احتياجات األفراد إىل املعلومات
إىل غري ذلك من املطالب  أسرع خدماا حبيث تكون امشل و أدق باستمرار املكتبات بضرورة حتسني
غري أن املكتبات 1.متاما ملطالبهمقدمي خدماا بصورة مطابقة و لكن املكتبات ليس مبقدورها ت

  :تستخدم يف هذا الصدد وسائل خمتلفة من بينها
, وغرايف هلذا اتمعو ذلك ملعرفة أية تغريات تطرأ على البناء الدمي: التحليل املستمر تمع املكتبةـ 
ختدمه هذه  للتعرف أيضا على القضايا أو املشكالت اليت تستقطب اهتمامات األفراد يف اتمع الذيو

 .املكتبة
و كذلك أساليب الدراسة و القضايا اليت حتضي من جانب : معرفة أية تغريات يف مناهج الدراسةـ 

  .األفراد يف املدارس و اجلامعات املختلفة اليت ختدمها املكتبات
  .استطالع آراء املستفيدين عن املكتبة وخدمااـ 
 .ذلك من اجل التعرف على توجهات جمتمع املكتبةحتليل االستعارات الداخلية و اخلارجية و ـ 
مراجعة الرصيد احلايل من املقتنيات و مقارنة نتائج هذه العملية بنتائج استطالع اجلماهري و كذلك ـ 

مبؤشرات االستعارة اخلارجية و االستعارات الداخلية و ذلك ملعرفة مدى وفاء اموعات احلالية 
  .مدى احلاجة إىل تنمية هذه اموعاتو أيضا , باحتياجات املستفيدين

و توجيهه , الرد على األسئلة املطروحة من طرف املستفيد و كذلك استفساراته و حماولة إرشادهـ 
و كذلك دجمه و إشراكه يف خمتلف عمليات تنظيم و تسيري مراكز املعلومات , دف إشباع رغباته

قتراح قوائم اباإلضافة إىل مشاركته يف , دمات املقدمةكالتعبري عن رأية فيما يتصل بنوعية و فعالية اخل
  .2اقتراح احللول املناسبة إن وجدت هناك مشاكل شراكه يف تنظيم املعارض والتقنيات اجلديدة و ا

  
 

                                                 
، مخبر تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية الوطنية، جامعة الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعيةو المراجع الرقمية  .عبد اللطيف،صوفي  -  1

  .206، ص2004منتوري قسنطينة، 
  .49. ص. 1985دار المريخ، :الرياض. لى اإلحاطة الجاريةإلمعلومات مع إشارة خدمات ا. أمان محمد، محمد -  2
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 :دراسة احتياجات املستفيدين -3- 3-3
أساسيا يف تكتسي دراسة احتياجات املستفيدين أمهية خاصة لدى أنظمة املعلومات حيث تعترب عنصرا 

تنظيم و إدارة خدمات املعلومات فمىت كان مركز املعلومات قادرا على تربير وجوده من جهة 
نظرعائد التكلفة فانه ينبغي أن يكون قادرا على حتقيق االستجابة الكاملة الحتياجات املستفيد من 

ستفيدين حىت حيث تقاس أمهيته االقتصادية على أساس ما يقدمه من خدمات هلؤالء امل, اخلدمات
  .يستطيع تلبية هذه االحتياجات يف الوقت املناسب و بالشكل املناسب

حثني و من أهم النتائج اليت أدت إىل دراسة احتياجات املستفيدين هي أن احتياجات كل البا
به و اال الذي ينتمون إليه  املمارسني للمعلومات ختتلف تبعا لطبيعة الدور الذي يقومونو
لتعرف على اليت يعملون ا و البيئة اليت يعيشون فيها كل تساهم دراسات املستفيد يف ااملشروعات و

معلومات كما تساهم كذلك يف الكشف عن مدى حاجام للتدريب على احتياجام من خدمات و
  .االستفادة من اخلدمات املعلوماتية

  :العوامل املؤثرة يف تلبية احتياجات املستفيدين - 3-4 
احتياجات املستفيدين أمر خيتلف من مكتبة أو مركز معلومات إىل آخر حيث أن هذه  إن تلبية 

االحتياجات و مدى تلبيتها تتأثر جبملة من العوامل و اليت قد ختتلف يف أشكاهلا إىل أا تسعى إىل 
  :حتقيق أهداف مشتركة هذه العوامل تتمثل يف

يدين من مكتبة إىل أخرى و من نظام حيث خيتلف جمتمع املستف: جمتمع املستفيدين-1- 3-4 
مستواهم العملي و متوسط أعمارهم و بالتايل فإن خدمات , معلومات إىل آخر و ذلك من ثقافتهم

املعلومات جيب أن تتناسب مع كل فئة من فئات جمتمع املستفيدين فمجتمع املكتبة املدرسية مثال يظم 
عن جمتمع املكتبة العامة الذي يتكون من مجيع فئات الطلبة و املدرسني أعضاء اهليئة اإلدارية خيتلف 

 1خذه املكتبة و هكذااتمع الذي تت
حجم املكتبة أو مركز املعلومات من ناحية البناء و املساحة و اموعات : حجم املكتبة-2- 3-4

جات املكتبية و اخلدمات و عدد املستفيدين و الرواد عنصر مهم يف حتديد اخلدمات و تلبية االحتيا
 .فكلما كان احلجم اكرب دعت احلاجة إىل تقدمي خدمة أكثر

                                                 
  .28، ص 2000دار صفاء،  :عمان .خدمات المستفيدين من المكتبات ومراآز المعلومات .ةالنوايس ،غالب عوض -  1
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لكل نظام من أنظمة املعلومات أهداف معينة و ال ميكن حتقيق هذه : أهداف املراكز -3- 3-4
األهداف إال من خالل العمليات و النشاطات و الربامج اليت يتم أدائها و املتمثلة يف خمتلف اخلدمات 

 .ة احتياجات املستفيدين بصورة امشل و خدمة لتلك األهدافاليت تقدمها من اجل تلبي
من حيث مؤهالم و ثقافتهم و عددهم فكلما كان عدد العاملني معتـربا إىل  : العاملني -3-4-4

حتققـت رغبـات و احتياجـات     حد ما و يتمتعون مبؤهالت عالية و لديهم رغبة يف العمل كلما
 .1املستفيد

و تطور , تمثل يف النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و اللغويةباإلضافة إىل عوامل أخرى ت 
االتصاالت كل هذه العوامل هلا تأثري كبري يف مدى تقدمي اخلدمات و مدى تلبية االحتياجات لصاحل 

  .املستفيدين
  : العوامل اليت حتول دون تلبية احتياجات املستفيدين - 3-5
خدمات املعلومات كغريهم من املستفيدين من خدمات النظم على اختالفها ال  إن املستفيدين من  

يتسىن هلم حتقيق احتياجام املعلوماتية بصورة مطلقة فهناك عوامل عدة حتول دون ذلك منها ما هو 
عام على كل أنظمة املعلومات و منها ما هو خاص بنظام معلومات دون اآلخر و من أهم هذه 

  :العوامل نذكر
يوجد بني املستفيد و حاجته إىل املعلومة و يتمثل يف احلواجز الفكرية و النفسية اليت : احلاجز األول ـ

 .ال تساعده على حتديد حاجته
صعوبة ( واجز املادية يوجد بني املستفيد و مصادر املعلومات و يتمثل يف احل: احلاجز الثاينـ 

 .تنظيمية أو تشريعيةأو) الوصول
يوجد بني املستفيد و اإلجابة على حاجته من املعلومة فقد يكون اجلواب معقدا : احلاجز الثالثـ 

 .من أن يفهمه املستفيد أو ال يتماشى و سؤاله
يوجد بني احلاجة إىل املعلومة و مصدرها فقد يكون النظام غري ملم حباجة املستفيد : احلاجز الرابعـ 

 .أو مل يستطيع حتديدها
ني احلاجة إىل املعلومة و اإلجابة عنها فقد تكون حاجة املسـتفيد غـري   يوجد ب: احلاجز اخلامسـ 

 .متوفرة بالنظام

                                                 
  .29 .ص .مرجع سابق .سةيالنوا ،غالب عوض -  1
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يوجد بني االستفادة و مصدر املعلومات الذي قد يقدم إجابة خاطئة أو ناقصة : احلاجز السادسـ 
 .للمستفيد

ملعلومة كما أن و يتمثل يف جهل املستفيد خلدمات و التجهيزات اليت يوفرها نظام ا: احلاجز السابعـ 
هناك عوامل أخرى حتول دون تلبية حاجات املستفيد و بالتايل تؤدي إىل قلة استخدام النظام و خمتلف 

 :خدماته و هي
 .غياب اخلربة لدى املستفيد •
 .فشل أخصائي املعلومات يف اإلجابة على سؤال املستفيد •

 
  .عدم تأقلم املستفيد مع قوانني نظام املعلومات •

  : مة ميكن تصنيف كل هذه العوامل إىل أربع جمموعاتبصورة عاو    
و تتمثل يف سهولة الوصول إىل املعلومة و استخدامها و ظروف : عوائق مادية و جتهيزية -1

 . اخل... هدوء, وية, إنارة, استقبال املستفيد و ما تشمله من مؤثرات مادية
وفرة يف النظام ألجله و الفائدة و تتمثل يف جهل املستفيد ملختلف اخلدمات املت: عوائق تقنية -2

اليت ميكن جنيها من طلبها باإلضافة إىل تعقد استخدام وسائل البحث و بالتايل صعوبة البحث 
 .عن املعلومات

و تتمثل يف العالقة القائمة بني املستفيد و أخصائي املعلومات هذه : عوائق نفسية و اجتماعية -3
 .فيد رد فعل سليب أو اجيايبالعالقة اليت على أساسها يتولد لدى املست

و تتمثل يف اهتمام مصممي النظم بتحقيق الصورة اليت رمسوها : عوائق خاصة بالنظام -4
 .ألنفسهم أكثر من اهتمامهم بتلبية حاجيات املستفيدين

كما أن تعبري املستفيدين عن رضاهم عن خدمات املعلومات يظهر بشكل غري مباشر عند ازدياد   
املعلومات و باستعماهلم لكل خدماا مع قدرة كل وحدة على توفري كل ترددهم على وحدات 

و مقدار اجلهد الذي يبذله املستفيدون للوصول اىل املعلومات احد املعايري اليت , اخلدمات املطلوبة
زمنية اليت متر بني استالم طلب جيب أخذها بعني االعتبار الن سرعة أداء اخلدمة تقاس بالفترة ال

  .عنهاإلجابة و
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  :دور خدمات املعلومات االلكترونية يف تلبية االحتياجات -3-6 
إن الوظيفة األساسية ألي خدمة معلومات هي الوساطة بني مجهور معني من املستفيدين و جمموعات 
مصادر املعلومات املطبوعة و الغري مطبوعة و ذلك بطريقة فعالة و ديناميكية قدر اإلمكان أي أن 

توفري مجيع الوثائق و املعلومات اليت ميكن أن حيتاجها أي عضو من جمتمع مهمتها هي ضمان 
املستفيدين وقت ما شاء أي بسرعة اقل و دون بذل جمهود اكرب و يف هذا اإلطار يربز حشمت قاسم 

إذا كانت املعلومة سلعة فان مراكز املعلومات هي املنافذ لتسويق هذه " دور خدمات املعلومات بقوله 
و إذا كانت املعلومات طاقة فان أجهزة , و خدمات املعلومات هي وسيلة ترويج هلا "السلعة 

 1ة برامج و أهداف التنمية الشاملةاملعلومات هي املسؤولة عن حتويل هذه الطاقة إىل قوة دفع يف خدم
  :2علومات فينبغي عليها أن تعمل علىكانت اجلهة املسؤولة عن تقدمي خدمات امل ايو أ

 .ر املعلومات اليت تتناسب مع احتياجات املستفيدينتوفري مصاد •
 .اإلحاطة السريعة مبختلف مصادر املعلومات •
 . تبعا لتغري ظروف احلاجة إىل املعلوماتليت تتغريمتابعة و فهم احتياجات املستفيدين ا •
 .مراعاة الدقة يف تقدمي املعلومات •

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .145 .ص .مرجع سابق .ةالنوايس ،غالب عوض -  1
  .64 .ص .مرجع سابق .قاسم ،حشمت -  2
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يعترب القسم امليداين للبحوث العلمية هو تكملة و تدعيم للخلفية النظرية للبحث و هذا من خالل ما 
ميكن التوصل إليه من نتائج ذات قيمة علمية و عملية تعكس و تفسر الواقع املدروس و هذا عن 

طريق مجع البيانات الدقيقة باعتماد و تبين أنسب  طريق اتباع منهج مالئم للظاهرة املدروسة ، و عن
األدوات و األساليب املنهجية و من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إىل اجراءات الدراسة امليدانية 
املتبعة يف البحث للتعرف على دور خدمات أنظمة املعلومات اإللكترونية يف تلبية احتياجات 

اتذة بقسنطينة و هذا انطالقا من البيانات املستقاة من الدراسة املستفيدين مبكتبة املدرسة العليا لألس
            .استمارة اإلستبانة كوسيلة أساسية جلمع املعلومات امليدانية ، املعتمدة على

.  
   :التعريف مبكان الدراسة امليدانية -4

  :التعريف باملدرسة العليا لألساتذة - 4-1

: الصادر بتاريخ 254/81املدرسة العليا لألساتذة بقسنطية مبرسوم رئاسي رقم أنشئت 
، حيث كان التكوين من طرف جامعة منتوري الذي كان مقرها بعمارة األدب، 18/08/1984

استقلت املدرسة للجامعة ليتم  1998وهي تكون يف فروع األداب والعلوم اإلنسانية، ويف سبتمرب 
باملنصورة، بلغ عدد األساتذة يف املوسم الدراسي  1999يل يف سبتمرب حتوهلا إىل مقرها احلا

  .طالبا 2450أستاذ بني دائم ومشارك ويؤطرون  296) 2010/2011(
  : التعريف باملكتبة -1- 4-1

وكان مقرها يوجد بعمارة اآلداب جبامعة  1983تأسست مكتبة املدرسة العليا لألساتذة سنة    
  .مت حتويلها إىل موقعها احلايل باملنصورة 1998 منتوري قسنطينة، ويف عام

سنة انعكس سلبيا على املكتبة وزاد اهتمام  دوبسبب تزايد فروع املدرسة وكذلك الطلبة سنة بع   
، وقد 2002اإلدارة ا، ومت بالفعل تطوير املكتبة وخصص هلا بناء خاص وأصبحت يف اخلدمة منذ 

يات ومعدات جديدة وتوسيع يف املساحة وإدخال أنظمة جديدة مت بالفعل تطوير املكتبة وإدخال تقن
  .متخصصة يف علم املكتباتغري لتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين، يشرف على املكتبة حمافظة 
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  : وظائف املكتبة -2- 4-1

هي الوظائف اليت تقوم ا املكتبة واخلدمات اليت تقدمها املكتبة لروادها بواسطة وسائل 
ة لديها مثل الفهارس اآللة والفهارس الورقية ومسائل قاعدة البيانات احمللية وهذا من البحث املتاح

  .أجل تلبية حاجة تسيري وتنظيم املوارد املادية واملالية والبشرية هلا
  .القيام بالعمليات الفنية والعلمية املختلفة ملعاجلة اموعات كاالنتقاء والفهرسة والتصنيف

  .صيانة الرصيد الوثائقي من أنواع التأثرياتالعمل على محاية و -
  .توفري وسائل البحث املطبوعة واإللكترونية -
  .حتضري وتقدمي املادة العلمية إىل القارئ والبحث يف أواا -
   1:أقسام ومصاحل املكتبة -3- 4-1

  : مصلحة اإلدارة -

افظة ومصلحة التوجيه املصاحل اإلدارية للمكتبة داخل بنك اإلعارة وهي تتمثل يف مكتب احمل
  .واإلعالم، حبيث تقوم احملافظة بإدارة املكتبة جبميع هياكلها مبساعدة متخصصني يف اإلعالم اآليل

حبيث تقوم املكتبة مبجموعة من الوظائف كتنظيم ملفات اإلدارة وتسيري الوثائق اإلدارية باإلضافة إىل 
آيل، حيتوي على جهازين حاسوب باإلضافة إىل إدخال البيانات البيبليوغرافية من أجل إعداد فهرس 

  .طابعة وآلة ناسخة وكذلك األرشيف اخلاص باإلدارة واملكتبة على حد سواء
  : مصلحة اإلعالم اآليل -

مصلحة اإلعالم اآليل هي قسم منسق بني خمتلف مصاحل املكتبة حبيث بواسطة الشبكة احمللية 
املعتمد داخل املكتبة ومراقبته وتشرف على عدة برامج آلية وتقوم هذه املصلحة  مبتابعة النظام اآليل 

خاصة باملعطيات البيبلوغرافية، وتشرف على هذه املصلحة مهندسة يف اإلعالم اآليل، توجد داخل 
مكتب احملافظة كذلك توجد قاعة انترنات لكن خارج حميط املكتبة تشرف عليها مصلحة اإلعالم 

اسات العليا وطلبة السنة النهائية  أو املتربصني سواء يف البحث اآليل خمصصة للبحث يف شبكة الدر
  .عن املعلومات أو إجناز البحوث واألعمال املختلفة

                                                 
  .15:30. على الساعة 2011جويلية  17يوم . مقابلة مع السيدة مديرة المكتبة 1
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  : املصاحل الفنية والتقنية -

  .إخل... يف هذه املصلحة يتم القيام مبختلف اإلجراءات من اقتناء تزويد، فهرسة وتصنيف
  : مصلحة التزويد واالقتناء -

املصلحة باختيار جمموعة من الكتب وأوعية املعومات اجلديدة ويتم هذا مباشرة تقومي هذه 
بالتعامل مع دور النشر أو بواسطة الفهارس والنشرات الصادرة عن دور النشر، وتقوم املكتبة باالقتناء 
السنوي للكتب، ويشارك يف عملية االختيار هذه جمموعة من األساتذة وكذلك يتم االقتناء حسب 

ت الطلبة وذلك بعد دراسة هذه الطلبات، باإلضافة إىل املعارض اليت تعدها دور النشر، فبعد طلبا
إعداد الطلبات واقتنائها يتم دفع مستحقاا واستالم الفواتري، وعند وصوهلا إىل املكتبة  جيب مطابقتها 

ول هذه مع ما وصل من هذه الطلبات وبعد ذلك تقوم املسؤول عن املصلحة بتسجيل تاريخ دخ
  .ومنه معاجلة هذه النسخ لوضعها حتت تصرف املستفيدين.املقتنيات ووضع عدد النسخ

  : مصلحة الفهرسة والتصنيف -

يشرف على عملية الفهرسة والتصنيف مخسة عمال خمتصني يف علم املكتبات، وحتتوي على 
  .سثالثة أجهزة حاسبة خمصصة للفهرسة اآللية وكذلك طابعة من أجل طباعة الفهار

بعد وصول املقتنيات اجلديدة من الكتب إىل املكتبة وتسجيلها حتول إىل مصلحة التصنيف 
والفهرسة، وتنظم حسب مواضيعها املقسمة يف تصنيف ديوي العشري، يقوم املصنف بعد ذلك 

  .بإخراج خطة تصنيف ديوي العشري، وهذا لتسهيل عملية البحث عن األقسام الرئيسية والفرعية
التصنيف تقوم بعملية الفهرسة ، وتعتمد يف عملية الفهرسة على قواعد الفهرسة  وبعد عملية

"AFNOR" "حبيث يتم فهرسة الكتب يف ) التقنني الدويل للوصف البيبلوغرايف" (وتدوب
سجالت كبرية وترك نسخة واحدة للفهرسة اآللية، كذلك يقوم عمال املكتبة بوضع فهارس للكتب 

  .وهذا ليستفيد منها الباحثنيورقيا وهذا بعد طباعتها 
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  : أقسام ومصاحل اخلدمات -

  : بنك اإلعارة -

بنك األدب، وبنك الفرنسية واإلجنليزية،الرياضيات و : ينقسم بنك اإلعارة إىل أربعة بنوك
االعالم اآليل،اما التاريخ و اجلغرافيا و الفلسفة فقدخصصت هلم مكتبة فرعية تابعة للمكتبة األم و 

    .ة مبلحقة املدرسة تتم ا اعارة الكتب فقطاملتواجد
يشرف على بنك اإلعارة مثانية عمال مقسمني على الفترة الصباحية واملسائية أي أربعة عمال صباحا 
وأربعة عمال مساءا، ومعظم عمال اإلعارة غري خمتصني يف علم املكتبات باستثناء عاملني حيمالن 

وي بنك اإلعارة على خمزن الكتب وزعت على رفوف معدنية شهادة ليسانس يف علم املكتبات، وحيت
مصنفة تصنيف ديوي ) الفرنسية واإلجنليزية(أفقية تضم الكتب باللغة العربية واللغات األجنبية 

  .عشري
  : قاعة املصادر واملراجع -

عنوان املتمثلة يف القواميس  318حتتوي هذ القاعة على جمموعة كبرية من املصادر وعددها 
حتتوي قاعة املصادر ) الفرنسية واإلجنليزية(عاجم والدوريات واالت باللغة العربية واللغة األجنبية وامل

مقعدا وتشمل مراجع غري قابلة لإلعارة اخلارجية أي يتم االستفادة منها داخليا  32واملراجع على 
و بطاقة الطالب ليتم إعطائه فقط ويتم الدخول إىل القاعة لالستفادة من املصادر بوضع بطاقة املكتبة أ

رقم املقعد الذي سيجلس فيه حىت ال تقع الفوضى داخل القاعة، القاعة جمهزة جبهاز حاسب وطابعة 
، كذلك Wordوآلة ناسخة حبيث تسجل كل املصادر اجلديدة داخل الكمبيوتر بواسطة برنامج 

حبيث تتم فهرسة االت فقط ) سنجاب(جهاز احلاسوب مزود بالنظام اآليل املعتمد داخل املكتبة 
وال يستخدم من طرف الطلبة بل يستخدم من طرف املشرفة على القاعة حبيث تتم  فهرسة االت 

فقط وال يستخدم من طرف الطلبة بل يستخدم من طرف املشرفة على القاعة حبيث يتم إعطاء اسم  
اء الرقم لطالبها ليتم البحث عنها الة للمشرف على القاعة ويقوم بالبحث فيها داخل القاعة وإعط

داخل الرفوف، ويشرف على هذه القاعة عاملني، عاملة يف الفترة الصباحية وعاملة يف الفترة املسائية، 
كما يتم فهرسة املصادر األخرى كالقواميس واملعاجم واملقاالت والتقارير داخل القاعة من طرف 
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وتوضع ببعض الطاوالت داخل القاعة ليتم البحث  عامل خاص ذا اال ويتم إعدادها يف سجالت
  .يف هذه الفهارس

  : قاعة املطالعة -

مقعد  158توجد باملكتبة قاعتني للمطالعة خمصصة للطلبة، قاعة بالطابق العلوي حتتوي على 
خمصصة جلميع الطلبة توجد فيها مجيع الكتب املتواجدة يف بنك اإلعارة وهذا حىت يتمكن الطالب من 

فادة من الكتب دون الربنامج املخصص حسب املستويات الدراسية تكون املطالعة فيها داخلية االست
اعتمادا على سياسة الرفوف املفتوحة، وخمصصة لطلبة السنة النهائية فقط، يشرف عليها عامل واحد 

رايف حىت قاعة املطالعة، حبيث هذه القاعة جمهزة بأجهزة حواسيب آلية خمصصة لعملية البحث البيبليوغ
  .يتمكن الطالب أو الباحث من معرفة حمتويات املكتبة

أما القاعة األخرى توجد بالطابق السفلي للمكتبة خمصصة جلميع الطلبة تكون املطالعة فيها 
مقعدا، توجد ا معظم الكتب  80داخلية اعتمادا على سياسة الرفوف املفتوحة حتتوي على 

كذلك يوجد داخل قاعة املطالعة  جبهاز حاسوب وآلة ناسخةاملوجودة داخل بنك اإلعارة وجمهزة 
مقعد ميكن االستفادة من هذه املذكرات  32جناح خاص باملذكرات والرسائل اجلامعية حيتوي على 

  .والرسائل
  : الرصيد الوثائقي للمكتبة-4- 4-1

  :يتكون رصيد املكتبة من خمتلف األوعية كما هو موضح يف اجلدول التايل
  عدد العناوين الفكرينوع الوعاء

  9568  رصيد املكتبة من الكتب

  544  املذكرات والرسائل اجلامعية

  81  )االت(الدوريات 

  110  املعاجم والقواميس

  127  املوسوعات

  2011كتبة من خمتلف األوعية حىت سنة جدول ميثل رصيد امل
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  :اهلياكل التنظيمية للمكتبة  -5-  4-1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بني اهليكل التنظيمي للمكتبةالشكل ي

  : لنظام اآليل يف املكتبةا -6 -  4-1

  )النظام املقيس للتسيري املكتبات( SYNGEBالنظام املتبع يف املكتبة هو 
  : أسباب اختيار نظام سنجاب -

م سنجاب يف تسيري ابعد إجراء مقابلة مع رئيسة مصلحة اإلعالم اآليل وحماولة معرفة سبب اختيار نظ
  : إعتبارات أمهها ما يلي اإلجابة وجود عدةاملكتبة، فكانت مصاحل 

 محافظة المكتبة

 المصالح الفنية والتقنية

  التزويد 
  التصنيف 
 الفهرسة

 مصلحة اإلعالم اآللي

 قاعة االنترانت

 أقسام الخدمات

 اتقاعة المصادر والدوري بنك اإلعارة قاعة المطالعة
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  .عتمد يف معظم املكتبات اجلامعية يف الوطنتشجيع املنتوج الوطين إضافة أنه م -
  .اعتباره نظام قادر على تسيري مجيع الوظائف املكتبية -
  .النظام ثنائي اللغة مما يسهل عملية معاجلة كل الرصيد -
  :"SYNGEB" تعريف نظام سنجاب -

أداة لتسيري املكتبات باختالف أنواعها ) النظام املقيس للتسيري املكتبات(يعترب نظام سنجاب    
وأحجامها، كما أنه يسهل يف إنشاء قواعد املعلومات اخلاصة باملعطيات البيبليوغرافية للكتب، 

يل موحد على اخلط الرسائل اجلامعية، الدوريات واملقاالت وغريها كخطوة أوىل إلنشاء فهرس آ
  .املباشر

هو نظام مطور من طرف مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين  SYNGEBونظام سنجاب    
CERIST  يعمل حسب )فرنسي - عريب(ثنائي اللغة ،WINDOWS 98/95.  

  : خصائص ومميزات نظام سنجاب -

  :يتميز نظام سنجاب مبجموعة من اخلصائص ميكن حصرها فيما يلي   
ل االستعمال لكافة املستويات نظرا لسهولة لغة الربجمة واتضاح التعليمات واحلقوق وبالتايل ال سه -

  .حيتاج إىل دورات تدريبية كثرية
  .قابلية النظام للتعديل واملراجعة وكذا التحديث -
  .يسمح النظام بالقضاء على االزدواجية يف األعمال املكتبية والروتينية -
  .ختزين البيانات واملعلوماتذو قدرة عالية يف  -
  :اجراءات الدراسة امليدانية - 4-2

  :منهج الدراسة -1- 4-2
املنهج قبل كل شيء أسلوب منطقي مالزم لكل عملية حتليل تلتزم الطابع العلمي ألن املنطق هو 

ونقصد باملنهج هنا الطريق اليت يسري عليها الباحث  1حجر الزاوية يف كل منهج مهما كان نوعه 
اسة موضوع املشكلة ، وهو طريقة موضوعية منطقية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من لدر

                                                 
  .27.ص.1988دار المريخ، : الرياض .مناهج البحث في علوم المعلومات والمكتبات .بدر ، أحمد  - 1
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الظواهر بغرض اإلملام ا وحتديدها ومعرفة أسباا قصد الوصول إىل عالجها واستخالص نتائج 
 هو املنهج إن ، 1ميكن تعميمها ، وال نتخيل إمكانية الوصول إىل أية نتائج دون منهج ينظمها 

 خالل من باحث أي يقوم حيث البيانات حتليل و مجع إجراءات و طرق وحتدد تبني خطة

 اهلدف بإختالف البحث تصميم خيتلف حيث البحث تصميم و حتديد من البحث منهج

، حيث اعتمدنا يف دراستنا  العلمية البحوث بإختالف املناهج ختتلف لذى الدراسة وموضوع
املنهج الذي  2مصطفى القاضي يوسفد يف نظر الذي يع هذه على املنهج الوصفي التحليلي

  يهتم بتصوير الوضع الراهن و حتديد العالقات اليت توجد بني الظواهر و االجتاهات

اليت تسري يف طريق النمو و التطورات و التغريات، فاملنهج الوصفي التحليلي ليس جمرد وصف ملا  
يت تساعد يف تطوير الوضع ملا هو افضل هو ظاهرللعيان، بل يتطلب معرفة الطرق و اإلمكانيات ال

كما يعترب . و طبقا للحاجة اليت يتطلبها اتمع و بالتايل فهو يتطلب حتليال للظواهر و أسباا
املنهج الوصفي التحليلي املنهج الذي يقوم على رصد و متابعة دقيقة  3رحبي مصطفى عليان

زمنية معينة ،من أجل التعرف على لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو نوعية يف فترة 
الظاهرة أو احلدث من حيث احملتوى و املضمون و الوصول إىل نتائج و تعميمات تساعد يف فهم 

  .الواقع و تطويره
يف ضوء هذين التعريفني يتضح لنا أن املنهج الوصفي التحليلي يتماشى و طبيعة املوضوع قيد 

بويبها مث حتليلها و تفسريها مستخدمني يف ذلك الدراسة اليت تعتمد على مجع املعلومات و ت
  .العمليات اإلحصائية و النسب املئوية للوصول إىل نتائج ذات داللة

  :عينة الدراسة -4-2-2

واجلهد حيث أا تقتصر على جزء معـني مـن    التكاليفمن  جزء يوفرإن استخدام أسلوب العينة  
تجابة كاملة هلذا اجلزء وباإلجابة على التساؤالت اتمع األصلي للدراسة وهذا ما يسمح بسرعة اس

املطروحة قمنا بتحديد مجهور الدراسة مث اخترنا منه العينة اليت أجرينا عليها البحث،إذ تعتـرب هـذه   
                                                 

.63.ص.2005شمس المعارف، :القاهرة .دراسة عن منهج البحث : إعداد وآتابة البحوث والرسائل الجامعية .العايدي ، محمد عوض  -  1  
.107.ص.1979دار المريخ،:الرياض.البحوث وآتابتها مناهج .يوسف،مصطفى القاضي -  2 
   33.ص.2000دار صفاء، :عمان.النظرية و التطبيق:مناهج و أساليب البحث العلمي.عليان، ربحي مصطفى، محمد عثمان - 4 
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قف على هذا االختيار كـل نتيجـة   اخلطوة اليت تواجه الباحث يف دراسته يف غاية األمهية، حيث يتو
  .قياس يتوصل عليه الباحثأو
حجم اتمع الطاليب و الكم اهلائل لألساتذة باملدرسة العليا لألساتذة كان من الصعب حتديد  إن

عينة ممثلة للكل حيث كان البد من اختيار عينة تمع الدراسة خاصة و ان األمر يتعلق مبعيار 
للطلبة املتاحة سواء بالنسبة  مشترك و هو التردد على املكتبة و اإلستفادة من خمتلف اخلدمات

األساتذة األمر الذي دفع بنا اختيار عينة من الطلبة و أخرى من األساتذة و املمثلة أو
باملائة لكل منهما  حيث وقع اختيارنا على عينة من طلبة السنوات النهائية املشرفني 15بنسبة

كتبة على التخرج وذلك إلدراكنا ملدى معرفة هذه العينة خلدمات املكتبة و كذا ترددها على امل
إلجناز مذكرات التخرج املكلفني بإعدادها و بذلك وقف ااختيارنا على عينة عشوائية طبقية لكل 
من الطلبة أو األساتذة و هي العينة املناسبة ملوضوع الدراسة نظرا حلجم اتمع الكلي للمدرسة 

 .مكان الدراسة 

  :جماالت الدراسة  - 2-3- 4

، البشرية ،الزمنية ،فالعلمية دود اجلغرافية ، اللغوية تتمثل يف جمموعة من احلدود بدءا باحل
  :الفوارق يف الدرجات العلمية تمع الدراسة ، إال أننا سنشري فقط إىل ثالث حدودكما يليأو
تتمثل احلدود اجلغرافية لدراستنا يف مكتبة املدرسة العليا :احلدود اجلغرافية- 1- 2-3- 4

تنا و ذلك لكوا ترتبط مباشرة مبوضوع الدراسة لألساتذة بقسنطينة كميدان خمصص لدراس
خدمات املعلومات اإللكترونية من حيث الوسائل اليت تتوفر عليها إضافة اىل املوارد التكنولوجية 

  .املتواجدة ا
تشمل احلدود البشرية لدراستنا طلبة و أساتذة املدرسة العليا : احلدود البشرية- 2- 2-3- 4

اشرين من خدمات املكتبة جمال الدراسة باإلضافة إىل العمال و املوظفني لألساتذة املستفيدين املب
  .املستخدمني على مستوى املصاحل الفنية و التقنية للمكتبة

وتتمثل يف املدة الزمنية اليت يقضيها الباحث يف دراسة الظاهرة : احلدود الزمنية - 3- 2-3- 4
راد تطبيقها على العينة ،اىل مرحلة مجع من بداية حتديد موضوعه ،اىل غاية اختيار الوسيلة امل
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البيانات و حتليلها ، و متثيلها يف شكل أعمدة بيانية أو دوائر نسبية و التعليق عليها ،حيث دامت 
شهرا هذا من جهة و من جهة أخرى هي ما يتعلق احلدود اليت عاشتها و ما  12دراستنا حوايل 

األخرية من مسرية املكتبة اجتاه تطبيق  زالت تعيشها الظاهرة و هنا نقصد ا السنوات
        .التكنولوجيا احلديثة على خدماا

من خالل معاجلتنا ملوضوع خدمات انظمة املعلومات اإللكترونية : أدوات مجع البيانات -4- 4-2
ودورها يف تلبية احتياجات املستفيدين حاولنا تسليط الضوء على هذا املوضوع وحماولة مجع أكرب قدر 

كن من املعلومات ، وقد اخترنا ثالثة وسائل جلمع البيانات وهي استمارة اإلستبيان واملالحظة ، مم
 .املقابلة، وذلك توخيا منا للدقة العلمية وجتنبا لألخطاء 

حماولة منا للربط بني اإلشكالية العامة واالستمارة وذلك من : استمارة اإلستبيان-4-1- 4-2
ساسية لدراسة خدمات انظمة املعلومات االلكترونية ، إذ يضم كل خالل استخراج ثالثة  حماور أ

  .سؤاال30حمور اسئلة عديدة  منها املفتوحة و منها ماهو مغلق وصل عددها أكثر من 
  : وقد جاءت االستمارة يف اثنان وثالثني سؤاال مقسمة إىل ثالثة حماور جاءت على النحو التايل      

 01ويشمل األسئلة من " ر خدمات املعلومات يف اتاحة املعلومة دو" احملور األول حتت عنوان 
ويساعد هذا احملور على معرفة دور اخلدمات املعلوماتية يف اتاحة املعلومة للمستفيدين ، أما  12إىل

ويضم األسئلة " تأثري التكنولوجيات احلديثة على خدمات املعلومات" احملور الثاين فهو حتت عنوان 
ومن خالل هذا احملور حناول معرفة أهم تأثريات تكنولوجيا املعلومات احلديثة على ،   21إىل13من 

دور " خدمات أنظمة املعلومات على اختالف أنواعها و أشكاهلا، واحملور الثالث كان بعنوان 
والذي يهدف إىل معرفة دور اخلدمات " خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية اإلحتياجات

تلبية احتياجات املستفبدين، إضافة إىل أهم اخلدمات اإللكترونية املعتمدة ، مبكان  اإللكترونية يف
  32إىل  22الدراسة و يضم األسئلة من 

املالحظة هي املشاهدة الدقيقة لظاهرة، أو هي املراقبة لظاهرة ما بطريقة : املالحظة  -4-2- 4-2
هلا ميكن اكتشاف وتقصي بعض احلقائق وهي تعترب من أهم وسائل البحث اليت من خال منهجية علمية
 .واملعلومات 
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ويف هذه الدراسة يتعلق األمر باملشاهدة املستمرة خلدمات املعلومات اإللكترونية ، ومالحظة ما     
يطرأ عليها من جديد ، وأيضا مشاهدة املستفيدين من هذه اخلدمات و كيفية التعامل معها داخل 

  .املكتبة 
ذه الدراسة نبني من خالهلا أهم املالحظات والفروق اليت تتمكن من رصدها فاملالحظة يف ه: إذن 

  .من خالل استمارة اإلستبيان
اعتمدنا يف دراستنا هذه على املقابلة كأداة رئيسية جلمع البيانات و اليت : املقابلة - 3- 2-4- 4

م ما يعترضها من ات، رغتعترب يف نظر معظم الباحثني و املنظرين من األدوات املالئمة يف مجع املعلوم
   مشاكل و عراقيل 

حيث تعرف املقابلة أا عالقة ديناميكية و تبادل لفظي بني شخصني أو أكثر فهي أداة هامة للحصول 
عة أسئلة يقوم الباحث بإعدادها على املعلومات من خالل مصادرها البشرية و هي تتكون من جممو

   1.لف البياناتطرحها على الشخص موضوع البحث  لتسجيل خمتو
ولقد مت اإلعتماد على املقابلة من خالل استجواب عمال مكتبة املدرسة العليا لألساتذة وذلك عند 
مالحظتنا أثناء توزيع اإلستبيان التجرييب على الطلبة عدم فهمهم أو معرفتهم ملختلف اإلجراءات الفنية 

  تبة و بعض املصطلحات املكتبية و اليت ال يدركها إىل عمال املك
امليدانية بتوزيع االستبيانات خالل  متت الدراسة:توزيع و مجع االستبيانات و تفريعها  - 2-5- 4

الفترة اليت مت فيها االتصال باملستفيدين املترددين على املكتبة و لقد  هيم و2011شهر جوان 
مام صادفتنا مشاكل و مصاعب عدة خالل هذه العملية كالتهرب من االستجابة أو عدم االهت

بالدراسة أو يف غالبية األحيان االستهزاء من موضوع الدراسة باإلضافة إىل عدم التصريح أو اإلدالء 
مبعلومات صحيحة عن املبحوث نفسه األمر الذي كون لدينا فكرة مبدئية عن النتائج اليت سوف 

ة أواألساتذة على بالنسبة للطلب %15حيث قمنا بإختيار عينتني ممثلتني بنسبة .حنصل و نتوصل إليها 
    .حد سواء

استمارة أي 71ففيما خيص االستبيانات املوزعة على أفراد عينة الطلبة مت مجع و استرجاع بعناء 
                                                 

  247.ص.2000دار املسرية ،:عمان .1ط.ج البحث يف التربية و علم النفس مناه.حممد ملحم،سامي  -1
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استمارة و هو عدد االستمارات حسب النسبة املأخوذة من 105من أصل  % 67.61بنسبة  
استمارة أي  34ت طالب ومنه فقد ضاع700من أصل  %15اتمع الكلي للطلبة و املقدرة ب 

       % 32.38بنسبة  

أما فيما خيص االستبيانات املوزعة على أفراد عينة األساتذة فقد مت مجع كل االستبيانات املوزعة و 
 .أستاذ 206من أصل . استمارة  31املقدرة ب 
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  :نتائج الدراسة امليدانية - 4-3
  :حتليل نتائج الدراسة امليدانية-

  : حسب اجلنس اخلاصة بالطلبة سب استرجاع اإلستبياناتن -
  النسبة املئوية التكرار  اجلنس
  29.57 21  ذكور

  70.42 50  إناث

  100 71  اموع

  جدول يوضح نسب استرجاع اإلستبيانات حسب اجلنس
ب مـن أفـراد    %29.57طالب أي بنسبة  21يف اجلدول يتبني أن من خالل البيانات املدرجة 

من أفراد العينة  %70.42طالبة أي بنسبة  ) 50(املبحوثني من الذكور ، بينما متثل اإلناث  العينة
و يتضح أن عنصر اإلناث دائما يسيطر إذ يالحظ أن عنصر اإلنـاث يسـود عمومـا يف خمتلـف     

قد يرجع السبب يف ذلك .التخصصات و على كل املستويات الدراسية خاصة يف املؤسسات التعليمية 
فاع معدل اإلناث عن الذكور يف اجلزائر و قد يكون السبب مثابرة اإلناث ملزاولة الدراسـة و  إىل ارت

مـدارس  ( النجاح يف شهادة البكالوريا مما يفسر تواجـدهن بأغلبيـة يف املؤسسـات التعليميـة     
  ) ،ثانويات،جامعات

  :حتليل البيانات حسب حماور الدراسة -
  : إتاحة املعلومةدور خدمات املعلومات يف:احملور األول 
  هل تتردد على املكتبة  ؟: السؤال األول
 النسبة التكرار  العبارات
 38.02% 27 دائما

 47.88% 34 احيانا

 12.67% 09 نادرا

 1.40% 01 دون اجابة

 100% 71 اموع

                                        مدى التردد على املكتبة) 1(جدول 

مدى التردد على المكتبة

دائما
38%

احيانا
48%

نادرا
13%

دون اجابة
دائما1%

احيانا
نادرا
دون اجابة
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را مهما يف ثقافة الفرد ملا تقدمه له من خالصة الفكر الثقايف البشري ويعترب التـردد  تؤدي املكتبة دو
على املكتبة واستعماهلا من مدوالت اتمع القارئ املتحضر حيث يوحي باملستوى الفكري والثقايف 

ـ  ح أن ألفراده، لذلك حاولنا التعرف عما إذا كانت أفراد العينة تستعمل املكتبة بشكل عام ومنه اتض
تستعمل أو تتردد على املكتبة وهي نسبة أمهـي املكتبـة    %98.59من املستفيدين أي نسبة  70

للمستفيد فقد يستعملها ألغراض شىت وهو ما دفع بنا إىل التدقيق أكثر يف األسئلة فتم طرح السؤال 
  التايل ما مدى استعمالك للمكتبة؟ 

مـن   % 38.02مبحوثا وبنسبة  27املكتبة أن يالحظ من خالل اجلدول املتعلق مبدى التردد على 
يسـتعملوا   % 47.88مبحوثا وبنسبة  34اموع العام للعينة يستعملوا دائما، بينما يتبني أن 

كما امتنعت  % 12.67ال يستعملون املكتبة إال نادرا فقد قدرت نسبتهم  نأحيانا، أما ايبني الذي
ستنتاج أن هناك تقارب يف نسبة عدد املستعملني الدائمني عن اإلجابة  ومنه ميكن ا % 1.40نسبة 

للمكتبة يف نظر املستفيد فقـد  " أحيانا"وغري املستعملني على أن نتسائل ما قيمة االستعمال أو التردد 
يكون مرة أو مرتني كل سنة وإذا كان كذلك فهل تعطي خربة هذا االستعمال فكرة واضحة عـن  

  بة والبحث عن املعلومات من خدماااستعمال أو التردد على املكت
  

  التردد على املكتبة ؟ أغراضما  :السؤال الثاين
 النسبة التكرار العبارات
47.88%34 قراءات تدعم املناهج

26.76%19 ت الكتبأمهااالطالع على 

71.83%51             باستعارة الكت

   .أغراض استعمال املكتبة) 2(اجلدول 
  

يستعملون املكتبة  % 47.88ل اجلدول أعاله أن عدد ال بأس به من املبحوثني بنسبة تبني من خال
على أساس قراءات تدعم الدراسة باملقابل كانت نسبة من يستعملون املكتبة من أجل اإلطالع علـى  

من يتـرددون  % 71.83غري أنه عدد مرتفع من املبحوثني وما نسبته % 26.76أمهات الكتب 

ة   أغراض إستعمال المكتب

استعارة الكتب        
    

49%

قراءات تدعم المناهج
33%

االطالع على أمهات 
الكتب
18%

قراءات تدعم المناهج
االطالع على أمهات الكتب
استعارة الكتب            
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ض استعارة الكتب ما يالحظ على هذه النتائج أن التكرارات مقسمة تقريبـا بـني   على املكتبة لغر
القراءات اليت تدعم املناهج الدراسية وكذا استعارة الكتب وبدرجة أقل اإلطالع على أمهات الكتب 
وهذا راجع إىل كون هناك أغراض أخرى للتردد على املكتبة كإستعمال خمتلف فضـاءات املكتبـة   

وس أو التحضري لالمتحانات، وهو ما أتفق عليه خمتلف املبحوثني يف السـؤال املتعلـق   ملراجعة الدر
 .مبختلف أغراض التردد األخرى

  هل يليب رصيد املكتبة احتياجاتك ؟ :السؤال الثالث
  

 النسبة التكرار العبارات
18.30% 13 نعم

60.56% 43 نوعا ما

19.71% 14 ال

1.40% 01 دون اجابة

100% 71 اموع

  يبني مدى تلبية رصيد املكتبة الحتياجات املستفيدين): 3(جدول 
  

يعترب الرصيد الوثائقي أحد املعايري اليت تقاس ا فعالية املكتبة وخمتلف خدماا أو عدمها كمـا أنـه   
كلما كان الرصيد غين وحديث ومتنوع كان إقبال املستفيد أكرب وبالتايل ميكن  للمكتبة أن ترفع من 

  .مستوى فعاليتها
يتبني لنا أن أغلبية أفراد العينة املستجوبني يرون أن الرصيد الوثائقي املتـوفر  ) 3(من خالل اجلدول 

غري أن بقية األفراد املبحوثني يرون أن رصيد املكتبة ال % 60.56باملكتبة يليب احتياجام نوعا ما 
ىل قدم الرصيد أو إىل ضعف الرصـيد  فمنهم من يرجع ذلك إ% 19.71أي بنسبة  يليب احتياجام

كما يتمحور ذلك  يف جممله يف عدم االنسجام بني سياسة االقتنـاء والزيـادة املفرطـة بالنسـبة     
للمستفيدين، وكذا ضيق املساحة املخصصة للرصيد وكذا نقص اهلياكل املخصصة للتخبئة، وما ميكن 

عف وقلة فعالية املكتبة من خالل اخلدمات استنتاجه أن أغلبية املسؤولني عن املكتبات يشتكون من ض
اليت تقدمها وكذا عدم تلبيتها لرغبات املستفيدين رغم كون هدفها األساسي هو العمل على حتقيـق  

مدى تلبية رصيد المكتبةالحتياجات المستفيدين 
نعم

18%

نوعا ما
61%

ال
20%

دون اجابة 
نعم1%

نوعا ما

ال

دون اجابة 
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احتياجات املستخدمني وهذا النقص راجع إىل انعدام االستقاللية يف ميزانية املكتبة وكذا عدم وجود 
ورات واإلنتاجيات احلديثة  ذلك عدم مسايرة الرصيد للتطضف إىلسياسة ومنهجية يف سياسة االقتناء 

أي اعتمادها على العناوين واألوعية القدمية األمر الذي جيعل هذه املكتبة ذات رصيد وثائقي ضعيف 
  .كما وكيفا

  ما نوع اخلدمات اليت تقدمها املكتبة  ؟ :السؤال الرابع
  

 النسبة التكرار اخليارات

7.04%05 خدمات الكترونية

50.70%36 خدمات تقليدية

42.25%30 معا

0.0%00 دون اجابة

100%71 اموع

   .يبني اخلدمات املقدمة للمستفيدين): 4(جدول 
  

الشك أن أي مكتبة أو مركز معلومات يعمل على تقدمي خمتلف خدمات املستفيدين بطريقة ناجحـة  
كسب رضا وثقة املستفيد يف نظام املعلومـات  وفعالة من أجل الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة و

  .الذي يتردد عليه
أن نسبة متوسطة يرون أن اخلدمات املقدمة من طرف املكتبـة تـتم   ) 4(يالحظ من خالل اجلدول 
يرون أن اخلدمات  7.04%يف حني جند أن نسبة ضئيلة جدا % 50.70بطريقة تقليدية أي بنسبة 

من املبحوثني يقرون أن خمتلـف خـدمات   % 42.25وما نسبته  اليت تقدمها املكتبة تتم الكترونيا،
  .املكتبة تعتمد على الطابع االلكتروين والتقليدي معا

وما ميكن استنتاجه من خالل معطيات اجلدول أن النسبة اليت ترى تقدمي اخلدمات بطريقة الكترونيـة  
ـ   ة ال تنتـهج األسـلوب   دليل على أن جزء ضئيل من اخلدمات يتم بطريقة الكترونيـة وأن املكتب

التكنولوجي يف تسيري وتقدمي خدماا وهذا ما جنده ضروري والبد منه قصد الرفع مـن مسـتوى   
خدمات املكتبة، ويف املقابل جند أن الفئة اليت ترى أن خدمات املكتبة تتم بطريقة تقليدية دليل علـى  

تفيدين   الخدمات المقدمة للمس

معا
42%

دون اجابة 
0%

خدمات تقليدية 
51%

خدمات الكترونية 
7%

خدمات الكترونية 

خدمات تقليدية 

معا

دون اجابة 
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ىل نوعية رصيدها الذي ال يسـاير  أن املكتبة ذات الطابع التقليدي والشكل البسيط، مما يوحي ذلك إ
التطورات احلديثة األمر الذي يرفع ا إىل عدم اللجوء إىل اخلدمات احلديثة، غري أن التزاوج بني هاته 

  .اخلدمات وتلك دليل واضح على حماولة النهوض مبستوى خدمات املكتبة
  هي اخلدمات اليت تطلبها من املكتبة؟ ما :السؤال اخلامس 

  
لتكرارا اخليارات  النسبة  
ةداعا  65%91.54

23.94%17 فهارس

19.71%14 تصوير و استنساخ

08.45%06 احاطة جارية

04.22%03 خدمة مرجعية

  .يبني اخلدمات اليت يطلبها املستفيد) 5(جدول 

إذا كانت املعلومات سلعة فإن أنظمة املعلومات هي منافذ تسويق هذه السلعة وخدمات املعلومـات  
وسيلة الترويج هلا لذلك ما قيمة هذه املعلومات إذا ما مل يتم الترويج هلا واستثمارها؟ فاخلدمات  هي

املكتبية أو سلسلة حتويل املعلومات هي منافذ أنظمة املعلومات إذ ميكن من خالهلا خدمـة املسـتفيد   
اخلدمات الـيت يطلبـها   وإفادته من املعلومات باستغالل مصادر املكتبة و هلذا مت طرح السؤال ملعرفة 
  .املستفيد للكشف عما يعرفه عن حميط املكتبة وما ميكن أن تقدمه من خدمات

 91.54مبا أن خدمة اإلعارة هي اخلدمة املقدمة عموما يف أي مكتبة فكان من الواضـح أن نسـبة   
فقـط يعرفـون   % 23.94من املستجوبني يطلبون هذه اخلدمة، كما يربز من النتائج أن نسبة %
مة الفهارس وهي نسبة ضئيلة ألن خدمات الفهارس ذات عالقة وطيدة خلدمة اإلعارة، كما تعترب خد

وهذا ما يوحي حسب الباحث إىل عـدم السـماح    %19.71نسبة التصوير واالستنساخ ضئيلة 
للمستفيد بالتصوير واالستنساخ أو عدم وجود فضاء خاص هلذه اخلدمة، ومن خالل النسبة الضـئيلة  

للخدمة املرجعية حيتمل أن معظم املبحوثني إما أم يعرفون أو ال يعرفون املصطلح % 04.22جدا 
العلمي هلا وكذلك بالنسبة خلدمة اإلحاطة اجلارية كلها مصطلحات مكتبية قد ال يعرفها املسـتفيد  

تفيد الخدمات التي يطلبها المس

فهارس
17%

تصوير و استنساخ
14%

اعادة
63%

احاطة جارية
6%

اعادة
فهارس
تصوير و استنساخ
احاطة جارية
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ة مبختلف أنواعه وأشكاله وهو ما يعطي للدورات التكوينية واإلرشاد والتوجيه على مستوى أي مكتب
  .الضرورة امللحة لتجاوز مثل هذه املشاكل

  ؟هل تليب هذه اخلدمات احتياجاتك :السؤال السادس
   

 النسبة التكرار اخليارات
23.94%17 نعم

61.97%44 نوعا ما

12.67%09 ال

1.40%01إجابةدون 

100%71 اموع

  اجاتيبني تلبية اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة لالحتي) 6(جدول
  

 61.97أن أغلب أفراد العينة املستجوبة عربوا عـن رضـاهم   ) 6(تبني لنا من خالل اجلدول رقم 
وفعالية اخلدمات اليت تقدمها املكتبة يف سبيل تلبية احتياجات مستفيديها، وهذه الفعالية حسـب  %

ـ  رييها، إال أن بعض أفراد العينة راجع إىل قيام املكتبة بوظائفها على أحسن وجه إىل ذلك كفاءة مس
الواقع يكشف عكس ذلك فأثناء مالحظتنا لواقع املكتبة وخدماا وجدنا أا يف حالة مزريـة مـن   

  .حيث الترتيب للرصيد الوثائقي وتصنيفه، األمر الذي يصعب تسيري املكتبة بصورة جيدة وفعالة
ة ال تليب احتياجات يرون أن اخلدمات املقدم 12.67%ويف حني جند أن نسبة أقل من أفراد العينة 

املستفيدين وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل ضعف رصيدها الوثائقي وقدمه ضف إىل ذلك إفقارهـا  
للوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تساهم بالدور الفعال يف التنوع والرفع من مستوى خدماا، كمـا  

املتخصصني يف اال باإلضافة  تعاين هي األخرى كمثيلتها من املكتبات ومراكز املعلومات من نقص
مستوى  إىل انعدام القيام مبختلف اإلجراءات الفنية على رصيدها الوثائقي وبالتايل تسجيل ضعف على

  .اخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين
  

تلبية الخدمات المقدمة من طرف المكتبة 

نوعا ما
62%

ال
13%

نعم
24%

دون إجابة
نعم1%

نوعا ما
ال
دون إجابة
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  هي وسائل البحث املتوفرة باملكتبة  ؟ ما :السؤال السابع 
  

 النسبة التكرار اخليارات
21.12%15 ادلة

اتكشاف  04%05.63

85.91%61 فهارس

18.30%13 بيبليوغرافيا

  يبني أهم وسائل البحث املتوفرة باملكتبة) 7(جدول      
  

تعترب وسائل البحث داخل املكتبة أمر ضروري وذلك قصد التسيري احلسن ملختلـف أنشـطة هـذه    
دروسة يرون أن الفهارس هـي  تبني لنا أن أغلبية العينة امل 7األخرية ومن خالل بيانات اجلدول رقم 

وهذا راجع إىل كون هذه الفهارس ال تكاد % 85.91أهم وسيلة حبث تتوفر عليها املكتبة و بنسبة 
توجد مكتبية ختلو من مثل هذه الوسيلة لبساطتها وسهولة التعامل معها وجند نسبة ضـئيلة بالنسـبة   

املعلومات إال أا تتوفر بنسـبة  فرغم أمهية هذه الوسائل ودورها يف إيصال % 05.63للكشافات 
قليلة جدا وذلك لتعقد مهمة إجنازها وحاجتها هي األخرى ملتخصصني يف اال كـون املعلومـات   

  .املدونة فيها دقيقة
عدا توفر الفهرس اآليل باملكتبة كوسيلة حبث ل املتوفرة هي وسائل تقليدية ما ونستنتج أن أهم الوسائ

د بأن الوقت احلاضر يفرض عكس ذلك إذ يتطلب وسائل حبث حديثة خاصة باملستفيدين يف حني جن
  .وأكثر فعالية وتكون أكثر قابلية ملسايرة التطورات التكنولوجية احلديثة

  
  
  
  
  

أهم وسائل البحث المتوفرة بالمكتبة 

آشافات
4%

فهارس
66%

ادلة
16%

بيبليوغرافيا
ادلة14%

آشافات
فهارس
بيبليوغرافيا
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  ما تقييمك للخدمات اليت توفرها املكتبة؟ : السؤال الثامن 
  

 النسبة التكرار اخليارات
19.71%14 جيدة

67.60%48 متوسطة

11.26%08 ضعيفة

1.40%01 دون اجابة

100%71 اموع

  يبني حالة اخلدمات املتوفرة باملكتبة) 8(اجلدول رقم 
  

وحىت تؤدي دورها على أحسن وجـه جيـب أن   قصد السري احلسن والفعال ملختلف أنشطة املكتبة 
  .تكون هذه األخرية تقدم خدمات جد فعالة
 لنا أن نسبة قليلة من أفراد العينة يرون أن اخلدمات الـيت  ومن خالل البيانات الواردة يف اجلدول تبني

تقدمها املكتبة ضعيفة، وهذا راجع إىل ضعف الرصيد الذي ال يلي حاجيات املستفيد وكذا انعـدام  
االستقاللية يف امليزانية وانعدام ذوي االختصاص، يف حني جند أن أغلبية األفراد يقرون بكون نوعيـة  

وهذا راجع إىل كون املستفيدين يتجنبون التصـريح بضـعف    67.60%هذه اخلدمات متوسطة 
اخلدمات حىت ال تقال أن املكتبة تعاين من ضعف وسوء التسيري ضف إىل ذلك العالقة اجليـدة الـيت   
تربط املستفيدين من املكتبة بعماهلا وهذا ما استنتجناه من خالل مالحظتنا لوضعية املكتبة وكذا أثناء 

  .مال املكتبة وبعض روادهااحلديث مع بعض ع
  
  
  
  
  

ة  حالة الخدمات المتوفرة بالمكتب

متوسطة
68%

ضعيفة
11%

جيدة
20%

دون اجابة
جيدة1%

متوسطة
ضعيفة
دون اجابة
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  هل هناك قيود تفرضها املكتبة على خدماا؟:السؤال التاسع
   

  

  .يبني مدى وجود قيود عل اخلدمات) 9(جدول 
  

إىل فرض بعض القيود بغيـة  ’كان الطابع الذي ينتمي إليه تعمل أي مكتبة أو مركز معلومات مهما 
السري احلسن للمصاحل املختلفة وهو ما يساعد املسؤول األول على املركز وكذا العاملني به على جتنب 

  .بعض املشاكل والصعوبات اليت قد تعيق حتقيق الغاية املنشودة لشىت اخلدمات املقدمة للمستفيدين
أن أغلبية عينة الدراسة يقرون بوجود قيود تفرضـها املكتبـة علـى    ) 9(نالحظ من خالل اجلدول 

على العكـس مـن ذلـك جنـد نسـبة       73.23%اخلدمات املتوفرة واملقدمة للمستفيدين بنسبة 
ممن يرون ال وجود لقيود تفرضها املكتبة على خدماا، حيث يرى الـبعض أن هـذه    %23.94

ة باإلعارة أو بإعادة الزمنية الستعارة الكتب واليت قـد ال  القيود املفروضة تتعلق أساسا وبدرجة كبري
تتجاوز األسبوع ضف إىل ذلك عدد الكتب احملددة الستعارا واملتمثل يف كتابني كل أسبوع علـى  

  .املكتبة واملستفيدين من خدماا األكثر األمر الذي يشتكي منه رواد
  ؟باملكتبة كيف ترى خدمات املعلومات املتاحة :السؤال العاشر 

 النسبة التكرار اخليارات
19.71%14 كافية

46.47%33 نوعا ما

30.98%22 غري كافية

02.81%02 دون اجابة

100%71 اموع

   يبني مدى توفر خدمات املعلومات املتاحة باملكتبة) 10(اجلدول 

 النسبة التكرار اخليارات
73.23%52 نعم

23.94%17 ال

2.81%02 دون اجابة

100%71 اموع

وجود قيود على خدمات المكتبة

نعم
73%

ال
24%

دون اجابة
3%

نعم
ال
دون اجابة

توفر خدمات المعلومات المتاحة بالمكتبة 

نوعا ما
46%

غير آافية
31%

آافية
20%

دون اجابة
3%

آافية
نوعا ما
غير آافية
دون اجابة
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املتاحة باملكتبـة  أن أكرب نسبة تقر بكفاية خدمات املعلومات  10نالحظ من خالل اجلدول 
وذلك إميانا من أفراد العينة بالدور الذي تلعبه خدمات املعلومـات يف تنظـيم    46.47%نوعا ما 

ملستخدميها وهذا لكون اخلـدمات املتاحـة   الرصيد وكذا املعلومات اليت تعمل املكتبة على تقدميها 
 ا وهي حتقيق أكرب قدر مـن  تسهل تقدمي املعلومات بأقل جهد ووقت ممكن لتحقيق الوظيفة املنوطة

احتياجات املستفيدين وجند يف مقابل ذلك نسبة أقل ترى بأن خدمات املعلومات املتاحة باملكتبة غري 
وهذا راجع إىل نقص إمكانيات املكتبة يف سبيل تطوير خدماا وكـذا نقـص    30.98%كافية 

م املعلومات وتقدميها وبالتايل جهلها التجربة يف تطبيق املكتبة ملختلف اإلجراءات اليت تساهم يف تنظي
  .ملختلف ما توفر مثل هذه اخلدمات من وقت وجهد وتسهيل للوصول للمعلومات

  ؟هي الصعوبات اليت تواجهك عند استخدام املكتبة ما:السؤال احلادي عشر
  

 النسبة التكرار اخليارات
21.12%15 ضعف اخلدمات

71.83%51 ازدحام املكتبة

  33.80%24البحث أدواتنقص 

18.30%13 عدم كفاءة العاملني

63.38%45 قلة العناوين

   يوضح صعوبات استخدام املكتبة) 11(جدول        
  

يوضح اجلدول املتعلق بالصعوبات اليت تعيق املستفيد من االستفادة من املكتبة أو اسـتخدامها  
املأساوي كان على رأس هذه الصعوبات ازدحام  أا عراقيل متنوعة تعطي نتائج تفسر لنا واقع املكتبة

حيث يؤكد أفراد العينة أن هناك اكتظـاظ متزايـد    71.83%املكتبة حيث عربت عن ذلك نسبة 
تصر على قلة العناوين كمـا   63.38%ومتواصل على بنك اإلعارة لتنظيم إىل هذه النتيجة بنسبة 

حث وعدم معرفة استعماهلا تليهـا عـدم   من املبحوثني إىل نقص األدوات الب 33.80%تشري نسبة 
كما صرح كل املستجوبني بوجود صعوبات أخرى عند استخدام  18.30%كفاءة العاملني بنسبة 

املكتبة كالفوضى يف قاعة املطالعة وكذا الدور السليب لبعض عمال املكتبة واملتمثل يف عدم تعاونه مع 

ة صعوبات استخدام المكتب

ازدحام المكتبة
49%

نقص أدوات البحث
23%

ضعف الخدمات
15%

عدم آفاءة العاملين
13%

ضعف الخدمات
ازدحام المكتبة
نقص أدوات البحث
عدم آفاءة العاملين



            الدراسة الميدانية                                                                           الرابعالفصل 
 

 
95 

كلها عوامل . اد املكتيب للباحث عن املعلومة املبحوث وتعقد عملية البحث عن املعلومات وعدم إرش
  .حتد من درجة اإلستفادة القصوى

  ؟املتوفرة باملكتبة من جتهيزات و معدات اإلمكانيات إنهل ترى  :السؤال الثاين عشر
   

  

   يوضح مدى توفر التجهيزات واملعدات باملكتبة) 12(جدول رقم 

تعترب املكتبة مركزا معلومايت خبدماا املتنوعة اليت تقدمها بأقسامها وفروعها املختلفة املترابطة 
فاملكتبـة   فيما بينها باستثمار وسائل االتصال والتكنولوجيا من حواسيب وشبكات وبرجميات وثائقية

  .بإمكانياا املادية، البشرية، التكنولوجية ميكن أن نسميها نظاما معلومايت حبق
تقـر بـأن    52.11%نالحظ أن نسـبة  ) 12(فمن خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلدول رقم 

اإلمكانيات املتوفرة باملكتبة من جتهيزات ومعدات غري كافية وهو ما مت مالحظته من خالل وجـود  
أو على مستوى أجهزة البحث اآليل وكذا بنك ) قاعة املطالعة(كتظاظ على خمتلف قاعات املكتبة اال

اإلعارة وهو ما يفسر نقص هذه األخرية باملكتبة ويف املقابل جند فئة تقر بأن التجهيزات واملعـدات  
ملثلـي مـن   مما يوحي بعدم متكن جمتمع املكتبة من االسـتفادة ا  38.02%باملكتبة كافية نوعا ما 

  .خدمات املكتبة وفضاءاا املختلفة
  
  
  
  
  

 النسبة التكرار اخليارات
8.45%06 كافية

52.11%37 غري كافية

38.02%27 كافية نوعا ما

01.40%01 دون اجابة

100%71 اموع

ة   توفر التجهيزات والمعدات بالمكتب

غير آافية
53%

آافية نوعا ما
38%

آافية
8%

دون اجابة
1%

آافية
غير آافية
آافية نوعا ما
دون اجابة
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  :النتائج اجلزئية اخلاصة باحملور األول
أدت حماولة الكشف عن دور خدمات املعلومات يف اتاحة املعلومة اىل ادراك كل املبحوثني و بنسـبة  

ادراج نتنـائج  كبرية اىل الدور املهم للخدمات املكتبية يف توصيل املعلومة لصاحل املستفيد حيث ميكن 
  :هذا احملور يف النقاط التالية 

أمـا الفئـة األخـرى فـال      %47.88أغلبية أفراد العينة يستعملون املكتبة أحيانا و ذلك بنسبة -
  .%38.02تستعملها إال نادرا و هو ما تعكسه النسبة احملصل عليها و املتمثلة يف 

رض القراءات لدعم املناهج الدراسية و لغ %71.83تستعمل املكتبة لغرض استعارة الكتب بنسبة -
و هي النسب املعرب عنها من  % 26.76و لغرض االطالع على أمهات الكتب  %47.88بنسبة 

  .طرف األفراد املستجوبني غري أنه هناك أغراض أخرى لكل منها 
 %19.71من أفراد العينة يرون بأن رصيد املكتبة يليب احتياجام نوعا ما بينما نسبة  60.56%-

من املبحوثني يرون عكس ذلك أي ان رصيد املكتبة ال يليب احتياجاهم األمر الذي يـوحي بعـدم   
  .حداثة و كفاءة الرصيد الوثائقي للمكتبة مكان الدراسة

معظم املستجوبني يقرون بأن اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة هي خـدمات تقليديـة وبنسـبة    -
تقر بالتزاوج يف نوع اخلدمات بني ماهو تقليدي والكتروين و يف املقابل جند الفئة األخرى 50.70%

  .%42.25ذلك بنسبة 
،لكـن يفتقـر   %91.54أهم خدمة يطلبها أغلبية املبحوثني هي خدمة اإلعارة و ذلك بنسـبة  -

أو اإلحاطـة  %04.22املستفيدون اىل معارف حول اخلـدمات األخـرى كاخلدمـة املرجعيـة     
  .%08.45اجلارية

  .أفراد العينة املدروسة يرون بأن اخلدمات املقدمة التليب احتياجام  من%61.97نسبة -
أغلبية املبحوثني يرون بأن أهم وسائل البحث املتوفرة باملكتبـة هـي الفهـارس وذلـك بنسـبة      -

مع جهل املستجوبني لوسائل البحث األخرى كاألدلة ، الكشـافات، البيبليوغرافيـات    85.91%
  .اخل...
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أفراد العينة ترى أن اخلدمات املتوفرة باملكتبة مكان الدراسة متوسـطة أي بنسـبة   نسبة معتربة من -
67.60%.  

و هو ماعربت عنه أغلبية  %73.23هناك قيود تفرضها املكتبة على بعض خدماا و ذلك بنسبة -
  .األفراد املستجوبني

  .ا ما من املبحوثني يرون أن اخلدمات املتوفرة باملكتبة كافية نوع %46.47نسبة -
إن ازدحام املكتبة هو أهم الصعوبات اليت تواجه أفراد العينة املستجوبني أثناء اسـتخدام املكتبـة و   -

 33.80و نقـص أدوات البحـث    % 63.83، باإلضافة إىل قلة العناوين%71.83ذلك بنسبة 
%.  
لبية أفراد العينة و اإلمكانيات املتوفرة باملكتبة من جتهيزات و معدات غري كافية و هو ما عرب عنه أغ-

  .% 52.11بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            الدراسة الميدانية                                                                           الرابعالفصل 
 

 
98 

  :تأثري التكنولوجيا احلديثة على خدمات املعلومات:احملور الثاين
  ؟ ضروري يف املكتبة أمرتطبيق التكنولوجيا  إنهل ترى :السؤال الثالث عشر

  
 النسبة التكرار اخليارات
98.59%70 نعم

00%00 ال

01.40%01 دون اجابة

موعا  71%100

  يبني ضرورة تطبيق التكنولوجيا يف املكتبة) 13(اجلدول رقم 
   

إن تطبيق التكنولوجيا احلديثة أمر جد ضروري يف تسيري املكتبة أو غريها من مراكز املعلومات 
إذ جند أن كل ) 13(لكوا ذات فعالية كبرية وهذا ما نالحظه من خالل البيانات الواردة يف اجلدول 

وهذا  98.59%العينة يرون أن تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف املكتبة أمر ال بد منه وهي نسبة أفراد 
راجع ملا تلعبه هذه التكنولوجيا يف سبيل حتسني وتطوير خمتلف أنشطة وخدمات املكتبة حيث جنـد  

ـ  ات، يف بعض األفراد يرون أن تطبيق التكنولوجيا يساهم يف تسهيل ومتكني الوصول املباشر للمعلوم
حني جند نسبة قليلة يرون أا تساهم يف تنويع اخلدمات املقدمة وذلك قصد مسايرة التطورات احلديثة 

إخل، ويف مقابل ...اليت تتطلب مواكبتها تطبيق خدمات حديثة ومتطورة كاإلحاطة اجلارية، االنترنت
ربح الوقت والدقة وتسـهيل   هذا جند نسبة معتربة يرون بأن تطبيق التكنولوجيا هلا أدوار تتمحور يف

  .معرفة رغبات املستفيدين
  ؟هل ترى بان املكتبة تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي :السؤال الرابع عشر

  
 النسبة التكرار اخليارات
88.72%63 نعم

11.26%08 ال

100%71 اموع

   يبني إمكانية مواكبة املكتبة التطور التكنولوجي) 14(جدول 

ة  ضرورة تطبيق التكنولوجيا في المكتب

نعم
99%

ال
0%

دون اجابة
1%

نعم
ال
دون اجابة

ي  إمكانية مواآبة المكتبة التطور التكنولوج

نعم
89%

ال
11%

نعم
ال
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يرون بأن املكتبـة   11.26%أن أقل نسبة من أفراد العينة ) 14(من خالل اجلدول نالحظ 
غري قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وهذا راجع إىل كون املكتبة مل جترب التقنيات احلديثة يف 
 حميطها الداخلي األمر الذي جعلها مل نعط هلا مكانتها احلقيقية يف إطار تدعيم وتطوير خـدماا يف 

إذ  ,%88.72حني جند أغلبية األفراد يرون بأن املكتبة قادرة على مواكبة ومسايرة هذه التطـورات 
ترى أكرب نسبة منها أن كل ذلك يتم بتبين األنظمة احلديثة هذه األخرية وإن دلت على شيء فإمنـا  

ذه األنظمة تدل على الدور الفعال الذي تلعبه يف الرفع من مستوى اخلدمات بغض النظر عن مرونة ه
وجند أقل نسبة من ذلك ترى بأن حتقيق هذه املواكبة يتم بتألية اخلدمات املكتبية يف جـل أنشـطتها   
فاإلجراءات واألنشطة املؤمتتة تساهم كثريا يف ربح عاملي الوقت واجلهد وكذا تلبية أكرب قدر مـن  

يف املـوارد املاديـة    احتياجات املستفيدين، كما ميكن أن يتحقق كل ذلك بأساليب أخرى تتمحور
واملالية وكذا توظيف الكفاءات املتخصصة يف اال فما قيمة كل هذا ما مل توظف له موارد بشـرية  

  .مؤهلة
  ؟ هل حتتوي مكتبتكم على جتهيزات آلية :السؤال اخلامس عشر

  
 النسبة التكرار اخليارات
81.69%58 نعم

18.30%13 ال

100%71 اموع

   وضح مدى توفر املكتبة على جتهيزات آليةي) 15(جدول 
  

من خالل اجلدول نالحظ أن مجيع أفراد العينة وحسب مالحظتنا داخل املكتبة يؤكدون على تـوفر  
وهذا راجع ملسايرة املكتبة ملتطلبات العصر  81.69%الوسائل والتجهيزات اآللية وكان ذلك بنسبة 
ر يف أجهزة احلاسوب املوزعة على املصالع التقنية والفنية والتكنولوجيا احلديثة وتتمثل هذه النسبة أكث

وكذلك بنك اإلعارة واملصاحل األخرى وكذلك توفرها على آالت الطباعة وآالت النسخ باإلضـافة  

مدى توفر المكتبة على تجهيزات آلية 

نعم
82%

ال
18%

نعم
ال
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كوـا ال تلـيب احتياجـات     18.30%إىل االنترنيت يف حني ترى نسبة قليلة عدم توفر ذلـك  
  ) بالفهارس اآللية الغري كافية أجهزة احلاسوب اخلاصة(املستفيدين منها 

  ؟هل تبين خدمات معلومات الكترونية يساهم يف حتسني خدمات املكتبة :السؤال السادس عشر
  

 النسبة التكرار اخليارات
91.54%65 نعم

02.81%02 ال

05.63%04 دون اجابة

100%71 اموع

  يبني مدى مسامهة اخلدمات االلكترونية ) 16(جدول 
   حتسني خدمات املكتبةيف 

إن االعتماد على خدمات معلومات إلكترونية متمثلة يف خمتلف العمليات اإلجراءات اآلليـة  
اليت تتم داخل املكتبة وعلى مستوى خمتلف خدماا سيساهم فعـال يف حتسـني خـدماا لصـاحل     

ن خالل جدول نالحظ املستفيدين منها وهو ما يترجم توجه جل مكتباتنا إىل هذه اخلدمات احلديثة م
أن جل أفراد العينة يقرون مبسامهة اخلدمات اإللكترونية يف حتسني خدمات املكتبـة وذلـك بنسـبة    

حيث أن هذه اخلدمات تستعمل على املستفيد وكذا املكتيب يف كل العمليات اليت تتعلق  %91.54
يرى أفرادها عكـس   02.81%بالوثائق األمر الذي يوفر الوقت لكل منها، أما النسبة املقدرة بـ 

ذلك وهاما يدل عن عدم دراية هذه الفئة ذه اخلدمات ومدى أفضلية اخلدمات االلكترونيـة عـن   
  .)التقليدية(غريها 

  
  
  
  
  
  

مدى مساهمة الخدمات االلكترونية  
في تحسين خدمات المكتبة

نعم
91%

ال
3%

دون اجابة
6%

نعم
ال
دون اجابة
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  اخلدمات االلكترونية اليت تقدمها املكتبة ؟ أهمهي  ما :السؤال السابع عشر
 النسبة التكرار اخليارات
57.74%41 اعادة

71.83%51 فهارس آلية

38.02%27 انترنيت

   يبني أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة) 17(جدول 

  
تعترب اخلدمات االلكترونية احلديثة ضرورية يف املكتبة وذلك نتيجة ملا متليه الثورة التكنولوجيـة مـن   

نرى أن أكرب نسـبة مـن   ) 17(تطورات يف شىت ااالت العلوم والتخصصات ومن خالل اجلدول 
ترى أن املكتبة تم خبدمة الفهارس اآللية وهذا راجع لكون املكتبة تم بدرجـة   71.83%عينة ال

كبرية باملستفيدين وهي بذلك تسعى إىل توفري أكرب قدر ممكن من املعلومات وهذه أهم ميـزة ألي  
 57.74%مكتبة يف العصر احلايل وجند نسبة أقل من ذلك ترى أن املكتبة تقدم خدمة اإلعارة نسبة 

فهي نسبة قليلة مقارنة بأمهيتها إذ أصبحت أمر مفروض والبد منه ومن واجب أي شخص معرفـة  
خاصة خبدمة االنترنيت واليت تعتـرب ضـئيلة    38.02%اإلعارة اآللية، كما جند نسبة أقل من ذلك 

ينشد نظرا ملا توفره هذه اخلدمة من معلومات لصاحل املستفيدين فهي خدمة حباجة إليها كل شخص 
  .املعلومة ويبحث عنها
كيف ترى مستقبل اخلدمات التقليديـة للمكتبـة يف ظـل التطـورات      :السؤال الثامن عشر

  ؟التكنولوجية
   

 النسبة التكرار اخليارات
14.08%10 الزوال

63.38%45 الزوال التدرجيي

21.12%15 الصمود والبقاء

01.40%01 دون اجابة

100%71 اموع

  يبني مستقبل اخلدمات يف ظل التكنولوجيا احلديثة  )18(جدول

ة   أهم الخدمات التي تقدمها المكتب

فهارس آلية
43%

اعادة
34%

انترنيت
23%

اعادة
فهارس آلية
انترنيت

ة مستقبل الخدمات في ظل التكنولوجيا الحديث

الزوال التدريجي
64%

الصمود والبقاء
21%

الزوال
14%

دون اجابة
1%

الزوال
الزوال التدريجي
الصمود والبقاء
دون اجابة
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يعترب تقدمي اخلدمات مبختلف أنواعها وأشكاهلا التقليدية منها واإللكترونية ضرورة ال بد منها ومن     
يتضح لنا أن نسبة قليلة يرون أن اخلدمات التقليدية مبختلف أنواعها مآهلـا إىل  ) 18(خالل اجلدول 

وهذا متاشيا ملا متليه التطورات احلديثة اليت تسعى وراء إنشاء مكتبات  %14.08 ذلك بنسبة  الزوال
افتراضية ورقمية املبنية على املعطيات والبيانات االلكترونية وبالتايل يتم التعامل وفقا للتقنيات احلديثة 

  .واملتطورة
ف الـتغريات الـيت   يرون بأن اخلدمات التقليدية ورغم خمتل 63.38%وجند مقابل ذلك أكرب نسبة 

أفرزا الثورة التكنولوجية فهي تبقى سارية املفعول وذلك نتيجة للرغبة امللحة من طـرف مجهـور   
املستفيدين يف التعامل مع الوعاء الورقي بدال من التعامل مع احلاسوب وكذا سهولة تعاملـهم مـع   

الشكل القدمي للمعلومـة مـن   الوعاء الورقي وطغيان الوسائل التكنولوجية احلديثة سامهت يف تغيري 
أخرى ترى بأن اخلـدمات  خالل الوصول السهل إليها والدقة يف استعماهلا وقت احلاجة، غري أن فئة 

التقليدية بإمكاا الصمود والبقاء باملوازاة مع التطورات احلديثة ذلك أن بعض اخلدمات هي مكملـة  
  .احلديثة  للخدمات  املعلوماتية
هناك معوقات حتول دون استخدام التكنولوجيا على مستوى خـدمات   هل:السؤال التاسع عشر

  املكتبة ؟
  

 النسبة التكرار اخليارات
53.52%38 نعم

43.66%31 ال

02.81%02 دون اجابة

100%71 اموع

  يبني أهم املعوقات اليت دون تطبيق التكنولوجيا) 19(جدول  
  

ترى بأن هناك حواجز عديدة  53.52%ربة نالحظ أن نسبة معت) 19(من خالل اجلدول 
ومتنوعة وهذه احلواجز متباينة بني احلواجز النفسية، اللغوية، التقنية، السبب يف ذلك يرجع إىل عـدم  
استعداد املكتبة يف حد ذاا لتغيري النمط التقليدي خلدماا وخلوض يف غمار هذه التكنولوجيا نظـرا  

ا  ق التكنولوجي يبين أهم المعوقات التي تحول دون تطبي

ال
44%

نعم
53%

دون اجابة
3%

نعم
ال
دون اجابة
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جلة من أفراد العينة يلحون على العوائق التقنية وهـذه التقنيـات   جلهلها بأبعادها، كما جند نسبة مس
ومدى فعاليتها يف تلبية رغبات املستفيدين يف مقابل ذلك جند من يرون ال وجود ألية معوقـات أو  

وهذا ما نراه مستحيل فقـد  % 43.66و ذلك ما نسبته  حواجز على مستوى تطبيق التكنولوجيا
عف الرصيد من جهة وانعدام االستقاللية يف امليزانية من جهة أخـرى  الحظنا أن املكتبة تعاين من ض

  .وهذا ما وقف هلا كحاجز وحال دون تطبيق التقانة املعلوماتية
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  :النتائج اجلزئية للمحور الثاين
تشري خالصة هذا احملور إىل  مدى تأثري التكنولوجيا احلديثة بالدرجة األوىل علـى خـدمات   

لومات و مدى انعكاساا على املستفيدين من جهة و كذا املكتبة من جهة أخرى هذا ما تعكسه املع
  :النتائج املتوصل اليها من خالل هذا احملور و اليت ميكن حصرها يف النقاط التالية

ترى بأن تطبيق التكنولوجيـا احلديثـة يف    %98.59األغلبية الساحقة من أفراد العينة املدروسة -
  .أمر ضروري نظرا ملا ميليه عصر تكنولوجيا املعلومات و التسهيالت اليت ميكن أن توفرها املكتبة

أغلبية املستجوبني يرون أن املكتبة و ما متثله من امكانات و مؤهالت تستطيع مواكبة التطـورات  -
  .%88.72التكنولوجية يف جمال املعلومات وذلك بنسبة 

ون بأن املكتبة حتتوي على جتهيزات آلية األمر الذي يوحي من أفراد العينة يقر %81.92مانسبته -
  .مبدى حماولة املكتبة تبين اآللية على مستوى خدماا و نشاطاا املختلفة

ال شك أن تبين خدمات معلومات الكترونية سيساهم يف تفعيل خدمات املكتبة هذا ما عـرب عنـه   -
  .%91.54غالبية األفراد املستجوبني بنسبة

لفهارس اآللية أهم اخلدمات اإللكترونية اليت تعمل املكتبة على تقدميها ملستفيديها و هو ماعرب تعترب ا-
 %57.74تليها خدمة اإلعـارة اآلليـة    %71.83عنه أغلبية األفراد املستجوبني و ذلك بنسبة 

  .%38.02وأخريا خدمة األنترنيت 
ليدية يف ظل التطـورات التكنولوجيـة   معظم األفراد املستجوبني يقرون بأن مستقبل اخلدمات التق-

  .%63.38احلديثة هو الزوال التدرجيي و ذلك بنسبة 
انقسمت عينة الدراسة تقريبا مناصفة بني من يرون وجود معوقات حتول دون تطبيق التكنولوجيـا  -

  .%43.66وبني من يرون العكس من ذلك  % 53.52على مستوى خدمات املكتبة 
لتقنية ،النفسية ، اللغوية ، أهم العراقيل اليت تواجه اإلستخدام و التطبيـق  تعترب كل من املعوقات ا -

  .  الفعلي للتكنولوجيا احلديثة على خدمات املكتبة وهو ما صرح به األفراد املستجوبني عينة الدراسة
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  :دور خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية اإلحتياجات:احملور الثالث
  ضروري ؟ أمراستخدام الفهرس اآليل باملكتبة  أن هل ترى:السؤال العشرون

 النسبة التكرار اخليارات
91.54%65 نعم

05.63%04 ال

01.40%01 غري مهم

01.40%01 دون اجابة

100%71 اموع

   .يبني ضرورة استخدام الفهرس اآليل) 20(جدول 

  
رورة استخدام الفهـرس اآليل  تقر بض 91.54%أن أكرب نسبة 20نالحظ من خالل اجلدول رقم 

باملكتبة وذلك بإميان هذه الفئة بالدور الذي يلعبه الفهرس اآليل يف تنظيم الرصيد الوثـائقي وكـذا   
املعلومات اليت تعمل املكتبة على تقدميها ملستفيدها وكذا تسهيل الوصول إىل املعلومات يف الوقـت  

تـرى عـدم ضـرورة     05.63%يلة جدا املناسب وبأقل جهد ممكن يف مقابل ذلك جند نسبة قل
باملكتبة بإمكاا حتديد ) ورقية(استخدام الفهرس اآليل باملكتبة وهذا راجع إىل وجود فهارس تقليدية 

نسبة استخدام الفهرس اآليل للمستفيدين من خدمات املكتبة أو لعدم توفر أجهزة احلاسوب الكافيـة  
  .لعملية البحث يف الفهرس اآليل

  عند مقارنة الفهرس اآليل باملطبوع جند انه ؟:و العشرون  السؤال الواحد
  

 النسبة التكرار اخليارات
87.32%62 األفضل

07.04%05 مثله

02.81%02 أسوأ منه

إجابةدون   02%02.81

100%71 اموع

   يوضح أمهية الفهرس اآليل) 21(جدول 

ضرورة استخدام الفهرس اآللي 
غير مهم

ال1%
6%

نعم
92%

دون اجابة
1%

نعم
ال
غير مهم
دون اجابة

ي أهمية الفهرس اآلل

األفضل
87%

مثله
7%

دون إجابة
3%

أسوأ منه
3%

األفضل
مثله
أسوأ منه
دون إجابة
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سعي دوما إىل حماولة التحكم يف انفجار إن اهلدف الرئيسي للمكتبة ومراكز املعلومات هو ال
  .املعلومات والسيطرة عليها قدر املستطاع وذلك بغية حتسني سري العمل وختفيض اجلهد عن املكتيب

من املبحوثني عينة الدراسة ترى أن % 87.32نالحظ أن نسبة  21فمن خالل نتائج اجلدول رقم 
هي تعترب أن الغاية من استخدام الفهرس اآليل يف الفهرس اآليل مقارنة بالفهرس املطبوع هو األفضل ف

املكتبة هي البحث البيليوغرايف السريع الذي من شأنه أن يتيح الوصول إىل معلومات حديثة وكذلك 
  .خدمة فئة كبرية من الباحثني واملستفيدين وتلبية حاجيام بشكل كبري

  حة بالنسبة لك ؟اآللية واض اإلعارة إجراءاتهل  :السؤال الثاين و العشرون 
  

 النسبة التكرار اخليارات
59.15%42 نعم

40.84%29 ال

100%71 اموع

  يبني مدى وضوح إجراءات اإلعارة  ) 22(جدول 

  
باعتبار أن اإلعارة من أهم اخلدمات املباشرة اليت تقدمها املكتبة خمتلف مراكز املعلومات األخرى فإنه 

  .يدين من هذه اخلدمة وكذا معرفة درجة وضوح هذه اخلدمةيتوجب كذلك معرفة رضا املستف
من عينة الدراسة يرون أن  59.15%نالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أن ما نسبته 

إجراءات اإلعارة املطبقة يف املكتبة واضحة وهو ما يفسر معرفة املبحوثني هلذه اخلدمة وتغرياا بينما 
أن إجراءات اإلعارة اآللية غري واضحة بالنسبة هلم قد  40.84%راسة ترى فئة أخرى من عينة الد

يرجع ذلك إىل مدة اإلعارة احملددة وكذا العقوبة اليت قد تترتب على تأخري الكتاب املستعار أو 
  .ألسباب أخرى قد تكون املكتبة من يتحملها

  
  
  

ارة مدى وضوح اجراءات اإلع

نعم
59%

ال
41%

نعم
ال
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  ؟رنيتكيف ترى خربتك السابقة يف جمال االنت  :السؤال الثالث و العشرون
   

 النسبة التكرار اخليارات
اخلدمة إىلتؤهلك مباشرة   36%50.70

22.53%16حتديث املعلومات إىلحتتاج 

تكوين إعادة إىلحتتاج   24%33.80

  يبني مدى اخلربة السابقة يف جمال االنترنيت) 23(جدول 
  

هلة إذ أصبحت كل لقد تنامي الدور الذي يلعبه احلاسوب يف مؤسسات املعلومات بسرعة مذ  
خدمات املعلومات حاليا تعتمد على استخدام احلاسوب إلجيابياته يف تسيري عمل املكتبات وتنميتـها  
بفضل خلق شبكات الكترونية ملعاجلة وبث املعلومات ولقد كان االنترنيت من أعظم ما نـتج عـن   

رح سؤال يتعلق مبـدى  ظهور احلواسيب ومبا أن االنترنيت من أهم خدمات ومصادر املعلومات مت ط
  .اخلربة السابقة يف جمال االنترنيت

نالحظ أن نصف عينة الدراسة يقرون بأن اخلربة السابقة يف ) 23(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول 
تؤهلهم مباشرة إىل اخلدمة ملا حتتوى هذه الشبكة من معلومات تساعد  50.70%جمال االنترنيت 

بأن املهارات السابقة حتتاج إىل إعادة تكوين  33.80%ني ترى نسبة على تلبية االحتياجات يف ح
ترى بأنه جيب حتديث املعلومات فيما خيص  22.53%أو تدريب يف جمال االنترنيت أما النسبة 

االنترنيت وكيفية استخدامها والكيفيات والسلوكيات الواجب توفرها لالستفادة منها والغوص يف 
لشبكة احلديثة للمعلومات لتلبية احلاجات وتغطية النقائص اليت تقف أمام معلومات هذه الثقافة أو ا
  .الباحث عن املعلومات

  
  
  
  

ت مدى الخبرة السابقة في مجال االنترني

تحتاج إلى تحديث 
المعلومات

21%

تؤهلك مباشرة إلى 
الخدمة
47%

تحتاج إلى إعادة 
تكوين
32%

تؤهلك مباشرة إلى الخدمة
تحتاج إلى تحديث المعلومات
تحتاج إلى إعادة تكوين
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  ؟هل ترى أن خدمة األنترنيت املتاحة باملكتبة حتقق احتياجاتك: السؤال الرابع و العشرون
 

 النسبة التكرار  اخليارات
 %25.35  18  نعم
  %71.83  51  ال

  %02.81  02  دون إجابة
 %100.00 71  اموع

   يوضح مدى حتقيق خدمة األنترنيت لالحتياجات)24(جدول 

فقط من عينة  %25.35نالحظ أن نسبة )24(من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلدول 
يرون  %71.83الدراسة ترى أن خدمة األنترنيت املتاحة باملكتبة حتقق احتياجام و ما نسبته 

هذه اخلدمة ال تليب و ال حتقق رغبام و احتياجام و هو ما يعكس قصور هذه عكس ذلك أي أن 
األخرية يف خدمة املستفيدين من املكتبة قد يرجع السبب يف ذلك إىل قلة احلواسيب املخصصة لذلك 
كما أن قوة التدفق اخلاصة بشبكة األنترنيت ضعيفة على حسب تعبري األفراد املبحوثني ضف إىل 

استعمال خدمة األنترنيت لفئة معينة ووفق فترة زمنية معينة كل هذه األسباب جتعل  ذلك ختصيص
  .ة ال تليب احتياجات املستفيدينهذه األخري

  ؟ما مدى رضاك عن استخدام اإلنترنيت يف املكتبة:السؤال اخلامس و العشرون
   

 النسبة التكرار  العبارات
 %11.26 08  راض

 %35.21 25  نوعا ما

 %52.11 37 غري راض

 %01.40 01 دون اجابة

 %100.00 71  اموع

  يوضح مدى استخدام األنترنيت)25(جدول
متنح شبكة األنترنيت للمستفيدين من خدمات املكتبة فرصة االتصال مبصادر املعلومات يف 

ه الشبكة مجيع جماالت املعرفة البشرية يف كل أحناء العامل و أصبح لزاما على أي مكتبة اإلخنراط يف هذ

مدى تحقيق خدمة األنترنيت لالحتياجات

ال
72%

نعم
25%

دون إجابة
3%

نعم

ال
دون إجابة

ة   مدى رضاك عن استخدام اإلنترنيت في المكتب

راض
11%

نوعا ما
35%

دون اجابة
1%

غير راض
53%

راض
نوعا ما
غير راض
دون اجابة
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ألا تستطيع من خالهلا التعريف خبدماا و بإمكاناا املادية و العلمية و كذا التعريف بأرصدا 
  .الوثائقية و الدخول يف عامل التكنولوجيا من بابه الواسع

من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول أعاله يتضح أن أغلبية أفراد العينة املستجوبني يقرون 
قد يرجع السبب يف  %52.11ضون عن استخدام األنترنيت يف املكتبة و ذلك بنسبة بأم غري را

ذلك اىل قلة احلواسيب املخصصة لذلك او قلة اخلطوط املتصلة بالشبكة باإلضافة إىل عجز املكتبة 
على توفري ما يكفي من األجهزة املخصصة لذلك يف املقابل جند نسبة أخرى من املبحوثني يرون بأم 

حيث نستطيع القول أن  %35.21 ن نوعا ما عن استخدام األنترنيت يف املكتبة و ذلك بنسبةراضو
هذه الفئة أكثر حظا من اموعة األوىل نظرا ملا ميكن أن توفره هذه الشبكة  من تسهيالت يف جمال 

ا الحنسن فما الفائدة من استخدام األنترنيت باملكتبة إذا كن.اإلستفادة من املعلومات املتاحة ا
   ؟هل سبق و أن حتصلت على دورات تدريبية :هذا ما أدى بنا إىل طرح السؤال التايل ؟استخدامها
ة استخدام هل سبق و أن حصلت على دورات تدريبية حول كيفي:والعشرون  السادس السؤال
 ؟املكتبة

 
 النسبة التكرار العبارات 
  %01.40  01  نعم

  %95.20  68  ال

  %02.80  02 دون اجابة

  %100.00  71  اموع

 يوضح مدى احلصول على دورات تدريبية)26(جدول 
لقد ازداد الدور التعليمي للمكتبة أمهية مع التطور التكنولوجي للمعلومات  حيث أصبح املستفيدون   

حباجة إىل تعلم كيفية الوصول إىل املعلومات اليت يرغبون فيها من مصادرها املختلفة  فازدادت 
أكثر إىل التدرب و التعرف على كيفية استخدام األساليب احلديثة و األدوات املتطورة حاجام 

  .لالستفادة أكثر
من خالل النتائج املبينة يف اجلدول يتضح أن كل أفراد العينة املدروسة مل يتحصلوا على 

ال
96%

نعم
1%

دون اجابة
3%

نعم

ال
دون اجابة
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و  %95.20دورات تدريبية و تكويين فيما خيص استخدام املكتبة و خمتلف خدماا و ذلك بنسبة 
عدم اهتمام املكتبة  باملستفيد و باحتياجاته اليت تستدعي تدريبا و تكوينا لتوفري اجلهد  علىهذا راجع 

و الوقت املخصص لذلك فعل املكتبة أن تظهر استعدادها للتمكن من تعليم املستفيد و الباحثني كيفية 
  .كنولوجيا و افرازاا املتنوعة استخدام املكتبة و استغالل فضاءاا املختلفة من أجل مسايرة الت
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  :النتائج اجلزئية للمحور الثالث
أردنا من خالل هذا احملور معرفة دور خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية احتياجات 
املستفيدين و حىت تكون لدينا صورة واضحة عن حقيقة هاته اخلدمات ومدى تأثريها يف 

  :للمكتبة و حميطها الثقايف و بعد استقراء نتائج احملور مت التوصل إىل ما يلي اجلو العام
أغلبية أفراد العينة املدروسة يقرون بكون استخدام الفهرس اآليل باملكتبة أمر ضروري و -

للتسهيالت البحثية اليت يوفرها يف عملية البحث عن مصادر  %91.54البد منه وبنسبة
  .املعلومات

املبحوثني الفهرس اآليل األفضل من غريه من الفهارس األخرى و ذلك  يعترب معظم-
  . % 87.32بنسبة 

 59.15يقر جل أفراد العينة املدروسة أن اجراءات اإلعارة واضحة بالنسبة هلم بنسبة -
و هو ماتترمجه القيود املفروضة على  % 40.84على العكس من ذلك جند مانسبته  %

  .آلليةاخدمة اإلعارة 
 50.70ربة السابقة يف جمال األنترنيت ميكن أن تؤهل املستفيدين مباشرة إىل اخلدمة اخل-
من أفراد العينة يرون ضرورة إعادة التكوين يف جمال  % 33.80أما ما نسبته  %

  . حتتاج إىل حتديث للمعلومات يف اال  %22.53 األنترنيت ، كما أن نسبة 
دمات املكتبية بالنسبة للمستفيد على غرار اإلعارة تعترب خدمة األنترنيت من بني أهم اخل-

حيث يرى أغلبية األفراد املبحوثني أن خدمة األنترنيت ال تليب احتياجام املعرفية و ذلك 
ص و العراقيل اليت حتول دون تلبية ئمايفسر وجود بعض النقا %71.83بنسبة 

  .هذه اخلدمة املعلوماتية اإلحتياجات من
عينة مناصفة بني من هم راضون عن استخدام األنترنيت يف املكتبة انقسمت أفراد ال-

  .%35.21و بني من هم غري ذلك 52.11%

تقوم بتنظيم دورات تدريبية و تكوينية لصاحل املستفيدين من خدماا من أجل  ال املكتبة -
  .التعريف ا و تسهيل عملية استخدامها هذا ما أكده مجيع أفراد العينة املدروسة 
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  :النتائج اخلاصة باألساتذة -
  : حسب اجلنس اخلاصة باألساتذة نسب استرجاع اإلستبيانات-

  النسبة املئوية التكرار  اجلنس
  %38.70 12  ذكور

  %61.29 19  إناث

  % 100.00 31  اموع

  جدول يوضح نسب استرجاع اإلستبيانات حسب اجلنس
ن  عنصر اإلناث يضرب بقوة يف سلك التعلـيم  يف اجلدول يتبني كذلك أمن خالل البيانات املدرجة 

بينما جند فئة قليلة مقارنة باإلناث  من أفراد العينة املبحوثني  % 61.29باجلامعة و هو ما تفسره نسبة 
، حيث يتضح أن عنصر اإلناث دائما يسيطر إذ يالحظ أن عنصـر  %38.70من الذكور أي بنسبة 

قد يرجع السبب يف ذلك .على كل املستويات الدراسيةاإلناث يسود عموما يف خمتلف التخصصات و 
إىل ارتفاع معدل اإلناث عن الذكور و قد يكون السبب كذلك مثابرة اإلناث ملزاولة الدراسة ممـا  

  .يفسر تواجدهن بأغلبية يف املؤسسات التعليمية اجلامعية

  :حتليل البيانات حسب حماور الدراسة -
  :مات يف إتاحة املعلومةدور خدمات املعلو:احملور األول  -

  هل تتردد على املكتبة  ؟ :السؤال األول 
                                                                       

التكرار النسبة  العبارات 
 دائما  03 09.67%
 أحيانا  21 67.74%
 نادرا 07 22.54%
 دون إجابة 00 00.00%

 اموع 31 100.00%
   مدى التردد على املكتبة )27(جدول 

مدى التردد على المكتبة

دائما 
10%

أحيانا 
67%

دون إجابة
0%

نادرا
23%

دائما 
أحيانا 
نادرا
دون إجابة
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تلعب املكتبة دورا رئيسيا يف حياة الفرد وتساهم يف تعليم واعداد كوادر بشرية متخصصة 
قادرة على حتمل مسؤولياا بفاعلية يف اتمع وتعمل على تشجيع البحث العلمي ودعمه بني الطلبة 

.                                                         نساينوأعضاء اهليئة التدريسية، ومحاية التراث الفكري واإل
يترددون % 67.74من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن غالبية أفراد العينة املستجوبني و بنسبة

أن التردد على املكتبة ال يتم إال نادرا  و هو  % 22.54على املكتبة أحيانا بينما تقر نسبة أخرى  
حسب رأي الباحث أن هناك مصادر أخرى للحصول على املعلومات أو االرتباطات اإلدارية مايفسر 

بة تكون ضئيلة رغم الدور املهم و البيداغوجية بالنسبة لعينة الدراسة  مما جيعل نسبة التردد على املكت
كن أن األساسي الذي تكتسيه كنظام معلومات يسعى إىل تلبية احتياجات املستفيدين وتوفري ماميو

من العينة املدروسة تتردد على املكتبة  % 09.67يطلبه املستفيد على العكس من هذا كله جند نسبة 
كذا ادراكهم لدورها يف العملية ه الفئة اىل املكتبة و خدماا وبصفة دائمة وهو مايفسر احتياج هذ

                                                                                    .التعليمية و التدريسية 
   التردد على املكتبة ؟ أغراضما  :السؤال الثاين

  
التكرار النسبة  العبارات
قراءات تدعم املناهج الدراسية 11 35.42%
 اإلطالع على أمهات الكتب 09 28.98%
 استعارة الكتب 25 80.50%

  أغراض استعمال املكتبة) 28(اجلدول 
  

تبات ومراكز املعلومات حتد كبري يف جذب املستفيدين اليها للتعريف مبختلف تواجه املك
البد أن ف خدماا واشهارها بغية حتقيق اغراض و غايات قد يدركها املستعمل أكثرمن املكتبة نفسها

تسعى   أي مؤسسة خدمية لتقدمي أفضل مستوى من األداء جلذب املستفيدين هلا وكسب أعضاء 
ردد املستفيدين على املكتبة على اختالف أشكاهلم و أنواعهم وأغراض كل على حدا و نظرا لت جدد،

  ما أغراض التردد على املكتبة ؟                                               :مت طرح  السؤال التايل 

ة   ى المكتب أغراض التردد عل

متسلسلة1, %24

متسلسلة1, %20
متسلسلة1, %56

قراءات تدعم المناهج الدراسية
اإلطالع على أمهات الكتب
استعارة الكتب
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ون يستعمل %80.50من خالل النتائج املبينة يف اجلدول يتبني أن أغلب أفراد العينةو بنسبة  
اهج الدراسية بينما لغرض القراءات لتدعيم املن % 35.42املكتبة    لغرض استعارة الكتب، وما نسبته 

قصد االطالع على أمهات الكتب، املالحظ من خالل هذه النسب املتفاوتة هو أن  % 28.98نسبة   
ر املكتبة يف الغرض األساسي متمثل يف استعارة الكتب وهذا ما يفسر ادراك أساتذة املدرسة لدو

تدعيم املناهج الدراسية املقررةوكذا اعتبارهم أن املكتبة جزء ال يتجزء يف عملية التحصيل العلمي  
غري أن أغراض التردد قد ختتلف من فرد آلخر ،من أستاذ آلخر وهذا ما تترمجه أغراض التردد 

هذه األغراض لدى فرد  األخرى على حد تعبري كل فرد من أفراد العينة املدروسة إذ ال ميكن حصر
  .  واحد

؟هل يليب رصيد املكتبة احتياجاتك:السؤال الثالث -  

 العبارات  التكرار النسبة
 نعم 02 06.44%
 نوعا ما  20 64.40%
 ال 09 28.98%
 دون إجابة 00 00.00%
100.00%  اموع 31

   يبني مدى تلبية رصيد املكتبةالحتياجات املستفيدين): 29(جدول 

و املستوي الفكري برتقاء االمن أهم العوامل املسامهة يف  الرصيد الوثائقي  بأي مكتبةيعترب
الثقايف للفرد و اتمع فهومرآة عاكسة ملدى جناعة و فعالية املكتبة خاصة إذا كان يليب احتياجات 

                          .                                                                      املستفيدين
من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة يرون بأن رصيد املكتبة يليب 

وهو ما يفسرحسب الباحث  ضعف رصيد املكتبة  % 64.40احتياجام نوعا ما فقط وذلك بنسبة 
ئقي قدمي جدا وال وجود لسياسة أو قلته كما ميكن أن يرجع السبب يف ذلك اىل كون  الرصيد الوثا

يب احتياجام و ذلك تنمية املقتنيات  ،كما ترى نسبة أخرى من أفراد العينة أن رصيد املكتبة ال يل

مدى تلبية رصيد المكتبة الحتياجات المستفيدين

نعم
6%

نوعا ما 
65%

دون إجابة
0%

ال
29%

نعم
نوعا ما 
ال
دون إجابة
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وهو ما يفرض على املسؤولني على املكتبة اعادة النظر فيها و حماولة دعمها على  % 28.98بنسبة 
ذة إال أم يرون أن رصيد املكتبة ال ميكن أن كل املستويات، فعلى الرغم من كون العينة هم أسات

يليب احتياجام على غرار ما هو موجود و متوفر  يف املكتبات األخرى وهذا إن دل على شيئ فإمنا 
يدل على عدم وجود سياسة واضحة يف عملية اإلقتناء و التزويد باإلضافة إىل سوء التسيري يف امليزانية 

ظناه  من خالل التكرار يف عناوين الكتب و كثرة النسخ اليت يشملها املخصصة لإلقتناء وهو ما الح
  .                                                                            الرصيد الوثائقي
   ما نوع اخلدمات اليت تقدمها املكتبة  ؟ :السؤال الرابع

  
التكرار النسبة  العبارات 

الكترونية خدمات  06 19.32 %
خدمات تقليدية  16 51.52%
 معا 09 28.98%
 دون اجابة 00 00.00%

100.00%  اموع 31
   يبني نوع اخلدمات املقدمة للمستفيدين): 30(جدول 

مراكز إىل ظهور خمتلف أنواع املكتبات وإن الثورة احلاصلة  يف جمال التكنولوجيا احلديثة أدت 
ظهور خمتلف اخلدمات  األمر الذي فرض على هذه املراكز و املؤسسات املعلومات و هو ما أدى إىل 

املعلوماتية ضرورة إجياد طرق ووسائل لتسهيل طرائق العمل و حتقيق رغبات املستفيد يف زمن وجيز، 
من خالل هذا مت طرح سؤال يتعلق بنوع اخلدمات املقدمة من طرف مكتبة املدرسة العليا لألساتذة   

ات املبينة يف اجلدول نالحظ أن معظم عينة الدراسة يرون أن اخلدمات املقدمة من من خالل البيان
ويف مقابل ذلك جند نسبة أخرى من عينة  % 51.52م بطريقة تقليدية أي بنسبة طرف املكتبة تت

الدراسة ترى اخلدمات اليت تعمل املكتبة على تقدميها للمستفيدين هي خدمات آلية أي 
املالحظ من خالل واقع املكتبة مكان الدراسة هو التزاوج بني هذه اخلدمات ،غري أن %19.32بنسبة

حيث ميكن القول أن املكتبة تسعى إىل تبين التكنولوجيا احلديثة  %28.98و تلك وهو ماجتسده نسبة 

نوع الخدمات المقدمة للمستفيدين

خدمات الكترونية 
19%

خدمات تقليدية 
52%

دون اجابة
0%

معا
29%

خدمات الكترونية 
خدمات تقليدية 
معا
دون اجابة
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على مجيع خدماا وهو ما ملسناه من خالل حديثنا مع املسؤول األول للمكتبة الذي خلص لنا 
تبين اآللية على مستوى اخلدمات يف ظل التطورات و التغريات التكنولوجية الراهنة  مربرات وأهداف

                                                .على اختالف أنواعها و أشكاهلااليت تشهدها شىت أنظمة املعلومات 
  هي اخلدمات اليت تطلبها من املكتبة؟ ما:السؤال اخلامس

  
التكرار النسبة  العبارات

 إعارة  27 86.94 %
 فهارس  13 41.86%
 إحاطة جارية  03 09.66%
 خدمة مرجعية  04 12.88%
 تصوير و استنساخ 04 12.88%

  .يبني اخلدمات اليت يطلبها املستفيد) 31(جدول 
  

فاخلدمات املكتبية الشك أن خلدمات املعلومات دورا هاما جدا يف تلبية احتياجات املستفيدين 
سلسلة حتويل املعلومات هي منافذ أنظمة املعلومات إذ ميكن من خالهلا خدمة املستفيد وإفادته من  أو

.                                                               املعلومات باستغالل مصادر املكتبة أونظام املعلومات
  486.9تطلب خدمة اإلعارة وبنسبة   بية العينة املدروسةحسب النتائج املبينة يف اجلدول يتضح أن أغل

سواء اآللية منها أو التقليدية ،و بطبيعة  % 41.86 تليها يف املرتبة الثانية خدمة الفهارس بنسبة % 
احلال هذا مايفسر العالقة اليت تربط خدمة الفهارس خبدمة اإلعارة هذا مايدل على فهم وادراك العينة 

تطلب كال من اخلدمة املرجعية وخدمة  % 12.88 نهما ، يف املقابل جند نسبة ضئيلةاملستجوبة لكل م
التصوير و اإلستنساخ مما يدل على عدم اهتمام أفراد العينة ذه اخلدمات ، يف حني جند نسبة ضئيلة  

تطلب خدمة اإلحاطة اجلارية مما يوحي بعدم توفري هذه اخلدمة من طرف املكتبة أو  % 09.66جدا 
  .عدم فهم األفراد املستجوبني للمصطلح املكتيب املعرب عنها
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  ؟هل تليب هذه اخلدمات احتياجاتك:السؤال السادس
  

التكرار النسبة العبارات 
 نعم  03 09.66 %

 نوعا ما  23 74.06%
 ال 05 16.10%
دون اجابة  00 00.00%

 اموع 31 100.00%
  يبني تلبية اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة لالحتياجات) 32(جدول

   

من خالل البيانات املدرجة يف اجلدول يتضح أن أغلبية أفراد العينة املدروسة يرون أن خدمات 
هذا وإن دل على شيئ فإمنا يدل على  %74.06املعلومات تليب احتياجام نوعا ما و ذلك بنسبة 

ممن يرون عدم  %16.10جناعة هذه اخلدمات بالنسبة هلذه الفئة، يف مقابل ذلك جند نسبة فعالية و 
تلبية خمتلف اخلدمات الحتياجام البحثية و املعرفية قد يرجع السبب يف ذلك إىل نقص الفعالية يف 

هذا ما مت البعض منها والتعقيد يف البعض اآلخر أو عدم فهم املراحل و اإلجراءات املتعلقة بكل منها 
مالحظته من خالل واقع هذه اخلدمات و ما ميكن استنتاجه كذلك هو أن النسبة اليت ترى أن 
اخلدمات ال تليب احتياجام دليل على الطابع التقليدي و الشكل البسيط هلذه اخلدمات ضف إىل 

اجام دليل على ذلك عدم مسايرا للتطورات احلديثة، يف حني الفئة اليت ترى  تلبية اخلدمات الحتي
كون هذه الفئة تستطيع حتقيق ذلك بطريقة أو بأخرى من خالل العالقة اليت قد تربطهم مع العاملني 

  .  داخل املكتبة و كذا حريتهم التامة يف استخدام خمتلف فضاءات املكتبة
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  ؟  هي وسائل البحث املتوفرة باملكتبة ما:السؤال السابع
  

التكرار النسبة  عبارات ال
 أدلة  05 16.10 %

 فهارس  20 64.40%
 كشافات 04 12.88%
بيبليوغرافيات 12 38.64%

   يبني أهم وسائل البحث املتوفرة باملكتبة) 33(جدول 

تعترب وسائل البحث يف املكتبات و مراكز املعلومات ذات أمهية بالغة يف دعم املستفيد و وصوله إىل    
                                                                                املصادر اليت يبحث عنها 

من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول أعاله يتضح أن أغلبية أفراد العينة املستجوبني و 
يرون أن وسائل البحث املتوفرة باملكتبة تتمثل بالدرجة األوىل يف الفهارس سواء  % 64.40بنسبة 

لتقليدية منها أو اآللية و هذا راجع إىل كون املستفيدين يتعاملون مع هذه الوسيلة البحثية بصفة دائمة ا
تقر بتوفر املكتبة على  %38.64، ضف إىل ذلك سهولة التعامل معها  وجند نسبة أقل من ذلك 

ا غري أن ما ميكن البيبليوغرافيات ،و تليها األدلة والكشافات  فهذه الوسائل معقدة و مكلفة نوعا م
استنتاجه أيضا هو أن الفهارس ال توجد مكتبة ختل من مثل هذه الوسيلة لضرورا يف امكانية 

  .  الوصول إىل مصادر املعلومات إذ تعترب اجلسر املؤدي للوصول إىل الرصيد الوثائقي أيا كان نوعه
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  ا تقييمك للخدمات اليت توفرها املكتبة؟ م:السؤال الثامن
    

 العبارات  التكرار النسبة
 جيدة  05 16.10%
 متوسطة  20 64.40%
 ضعيفة 06 19.32%
 دون اجابة 00 00.00%

 اموع 31 100.00%
   يبني حالة اخلدمات املتوفرة باملكتبة) 34(اجلدول رقم 

 لنا أن نسبة قليلة من أفراد العينة يرون أن ومن خالل البيانات الواردة يف اجلدول تبني
، وهذا راجع إىل ضعف الرصيد الذي ال %  19.32اخلدمات اليت تقدمها املكتبة ضعيفة و ذلك بنسبة

يليب حاجيات املستفيد وكذا وجود بعض العوائق و الصعوبات اليت تواجه املستفيد أثناء طلب 
ختصاص الذين من شأم مساعدة املستفيدين يف خدمات  املكتبة ضف إىل ذلك  انعدام ذوي اال

اإلستفادة من خدمات و فضاءات املكتبة  ، يف حني جند أن أغلبية األفراد يقرون بكون نوعية هذه 
و هذا حىت ال يقال أن املكتبة تعاين من ضعف يف خدماا وسوء يف  % 64.40اخلدمات متوسطة 

نتاجه أن اخلدمات هلا دور فعال يف توفري و تقدمي التسيري على خمتلف مصاحلها ، وما ميكن است
.                                              املعلومات للمستفيدين و كذا الرفع من مستوى مردودية آداء املكتبة

  هناك قيود تفرضها المكتبة على خدماتها؟هل :السؤال التاسع 
   

 العبارات  التكرار النسبة
 نعم  17 54.74 %

 ال 12 38.64%
 دون اجابة 02 06.44%

 اموع 31 100.00%
   .يبني مدى وجود قيود على خدمات املكتبة) 35(جدول 
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رض بعض القيود إىل ف’تعمل أي مكتبة أو مركز معلومات مهما كان الطابع الذي تنتمي إليه 
بغية السري احلسن للمصاحل املختلفة وهو ما يساعد املسؤول األول على املركز وكذا العاملني به على 
جتنب بعض املشاكل والصعوبات اليت قد تعيق حتقيق الغاية املنشودة لشىت اخلدمات املقدمة 

  للمستفيدين                                  
لواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن معظم أفراد العينة املدروسة أو عينة أساتذة من خالل البيانات ا   

و هذا % 54.74املدرسة العليا لألساتذة يرون وجود قيود تفرضها املكتبة على خدماا و ذلك بنسبة 
راجع إىل كون مدة اإلعارة حمددة مبدة أسبوعني فقط ضف إىل ذلك إىل عدم السماح لألساتذة 

ىل املخازن و هو ماالحظناه من خالل التعليمة الصادرة عن مديرة املكتبة اليت تنص على بالدخول إ
تقر  % 38.64عدم امكانية الدخول إىل الرفوف ماعدا أعوان اإلعارة  يف مقابل ذلك جند نسبة معتربة

                        .      بعدم وجود قيود تفرضها املكتبة، األمر الذي يتناىف مع ما هو ملموس داخل املكتبة 
  كيف ترى خدمات املعلومات املتاحة باملكتبة؟:السؤال العاشر 

التكرار النسبة  العبارات 
 كافية  02 06.44%
 نوعا ما 14 45.08%
 غري كافية  13 41.86%
 دون اجابة 02 06.44%

 اموع 31 100.00%
   بني مدى توفر خدمات املعلومات املتاحة باملكتبةي) 36(اجلدول 

أن أكرب نسبة من عينة الدراسة تقر بكفاية خدمات  )36( نالحظ من خالل اجلدول
و ذلك إميانا من أفراد العينة بالدور الذي تلعبه خدمات  % 45.08املعلومات املتاحة باملكتبة نوعا ما 

ملستخدميها وهذا لومات اليت تعمل املكتبة على تقدميها املعلومات يف تنظيم الرصيد وكذا مصادر املع
لكون اخلدمات املتاحة تسهل تقدمي املعلومات بأقل جهد ووقت ممكن لتحقيق الوظيفة املنوطة ا 
وهي حتقيق أكرب قدر من رغبات واحتياجات املستفيدين وجند يف مقابل ذلك نسبة أقل ترى بأن 

وهذا راجع إىل نقص إمكانيات املكتبة يف سبيل  % 41.86ة خدمات املعلومات املتاحة غري كافي
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تطوير خدماا وكذا نقص التجربة يف تطبيق املكتبة ملختلف اإلجراءات اليت تساهم يف تنظيم 
املعلومات وتقدميها وبالتايل جهلها ملختلف ما توفر مثل هذه اخلدمات من وقت وجهد وتسهيل 

                                                                     .                 للوصول للمعلومات
  ؟هي الصعوبات اليت تواجهك عند استخدام املكتبة ما :السؤال احلادي عشر

التكرار النسبة  العبارات 
 ضعف اخلدمات 08 25.76 %

 ازدحام املكتبة 16 51.52%
 عدم كفاءة العاملني 02 06.44%
 قص أدوات البحثن 17 54.74%
قلة عدد العناوين و النسخ 20 64.40%

  يوضح صعوبات استخدام املكتبة) 37(جدول 

يوضح اجلدول السابق و املتعلق بالصعوبات اليت تعيق املستفيد من االستفادة من املكتبة أو 
أس هذه استخدامها أا عراقيل متنوعة تعطي نتائج تفسر لنا واقع املكتبة املأساوي كان على ر

حيث يؤكد أفراد العينة أن هناك  % 51.52الصعوبات ازدحام املكتبة حيث عربت عن ذلك نسبة 
تصر على واليت  % 64.40اكتظاظ متزايد ومتواصل على بنك اإلعارة لتنظم إىل هذه النسبة مانسبته  

رفة استعماهلا من املبحوثني إىل نقص األدوات البحث وعدم مع %54.74قلة العناوين كما تشري نسبة 
كما صرح كل املستجوبني بوجود صعوبات أخرى عند  % 06.44تليها عدم كفاءة العاملني بنسبة 

استخدام املكتبة كالفوضى أمام بنك اإلعارة وكذا الدور السليب لبعض عمال املكتبة واملتمثل يف عدم 
.  للباحث عن املعلومة تعاونه مع املبحوث وتعقد عملية البحث عن املعلومات وعدم إرشاد املكتيب

   .كلها عوامل حتد من درجة اإلستفادة القصوى من مرافق املكتبة
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  ؟هل ترى إن اإلمكانيات املتوفرة باملكتبة من جتهيزات و معدات:لسؤال الثاين عشرا
  

التكرار النسبة  العبارات 
 كافية  03 09.66%
 غري كافية  17 54.74%
 نوعا ما  11 35.42%
 دون اجابة 00 00.00%

 اموع 31 100.00%
  .يوضح مدى توفر التجهيزات واملعدات باملكتبة) 38(جدول رقم 

قرار يتخذه  من خالل ليس بالعملية اليت ميكن تنفيذها إن تقدمي خدمات معلوماتية متطورة
ية حتتية قوية يف مسؤول أو اقتراح يرفعه مستفيد إمنا العملية متشابكة جدا و حيتاج القيام ا وجود بن

.                                        املكتبة اليت تعتزم تقدمي خدمات تستحق أن يطلق عليها خدمات معلومات
من خالل النتائج املبينة يف اجلدول يتضح أن أغلبية أفراد العينة املدروسة يرون بأن اإلمكانات  

وهو مايشكل النقص  % 54.74ات و معدات غري كافية و ذلك بنسبة املتوفرة باملكتبة من جتهيز
الكبري الذي تعاين منه املكتبة يف هذا اال ضف إىل ذلك النظرة السلبية من طرف املسؤولني بالنسبة 
هلا و عدم إعطائها األمهية الكبرية من أجل النهوض ا وخبدماا وهذا ما ال يتسىن إىل من خالل 

التجهيزات و املعدات بالشكل املطلوب و يف مقابل ذلك جند نسبة أخرى من عينة توفري خمتلف 
ترى بأن اإلمكانيات املتوفرة كافية نوعا ما و هذا راجع حسب رأي الباحث   % 35.42الدراسة 

إىل كون وجود نقائص يف بعض اخلدمات و انعدام يف البعض اآلخر األمر الذي مت مالحظته من 
  .  ة وآراء املستجوبني املستفيدين من املكتبةخالل واقع املكتب
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  :النتائج اجلزئية للمحور األول
بدور خدمات املعلومات يف بعد حتليل األجوبة اليت وردت يف احملور األول الستبانه التقييم واخلاصة 

  :، ميكننا استنتاج ما يلي اتاحة املعلومة
و هناك فئة اخرى  % 67.74كتبة أحيانا و ذلك بنسبة أغلبية أفراد العينة املدروسة يترددون على امل-

  .و ذلك الرتباطات متعددة  %22.54التتردد على املكتبة إال نادرا   
و لغرض القراءات لدعم املناهج الدراسية  %80.50تستعمل املكتبة لغرض استعارة الكتب بنسبة -

تفسره نتـائج اجلـدول    و هذا ما %28.98و لغرض االطالع على أمهات الكتب %35.42بنسبة 
  .اخلاصة بأغراض التردد على املكتبة

بينمـا نسـبة    %64.40معظم  أفراد العينة يرون بأن رصيد املكتبة يليب احتياجام نوعا ما بنسبة -
األمر الذي  %28.98أخرى من املبحوثني يرون عكس ذلك أي ان رصيد املكتبة ال يليب احتياجاهم 

  .الرصيد الوثائقي للمكتبة مكان الدراسةيوحي بعدم حداثة و كفاءة 
نصف األفراد املستجوبني تقريبا يقرون بأن اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة هي خدمات تقليدية -

  %51.52وبنسبة 
باإلضافة إىل خدمـة  ،%86.94أهم خدمة يطلبها أغلبية املبحوثني هي خدمة اإلعارة و ذلك بنسبة -

  %41.86الفهارس بنسبة 
  .من أفراد العينة املدروسة يرون بأن اخلدمات املقدمة تليب احتياجام نوعا ما %74.06نسبة -
 %64.40أغلبية املبحوثني يرون بأن أهم وسائل البحث املتوفرة باملكتبة هي الفهارس وذلك بنسبة -

  .و األدلة % 38.64إضافة إىل البيبليوغرافيات 
ات املتوفرة باملكتبة مكان الدراسة متوسـطة أي بنسـبة   نسبة معتربة من أفراد العينة ترى أن اخلدم-

64.40%.  
و هو ماعربت عنه نصـف   %54.74هناك قيود تفرضها املكتبة على بعض خدماا و ذلك بنسبة -

  .األفراد املستجوبني تقريبا
  .من املبحوثني يرون أن اخلدمات املتوفرة باملكتبة كافية نوعا ما  %45.08نسبة -
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قص أدوات البحث باملكتبة و االزدحام ا أهم الصعوبات و العراقيل الـيت تواجـه   يعترب كل من ن-
  .مستخدميها و املستفيدين من خدماا 

اإلمكانيات املتوفرة باملكتبة من جتهيزات و معدات غري كافية و هو ما عرب عنه أغلبية أفراد العينة و - 
                                                   .54.74بنسبة 

  :تأثري التكنولوجيا احلديثة على خدمات املعلومات:حملور الثاينا
  هل ترى إن تطبيق التكنولوجيا أمر ضروري يف املكتبة؟:السؤال الثالث عشر

  
 العبارات  التكرار النسبة
 نعم  31 100.00%
 ال 00 00.00%
دون اجابة  00 00.00%

 اموع 31 100.00%
   يبني ضرورة تطبيق التكنولوجيا يف املكتبة) 39(اجلدول رقم 

 .االتصاالت إىل انتشار املعلومات انتشاراً كبرياً،املعلومات ولقد أدى التطور يف تكنولوجيا 
احلاجة إىل أنظمة متطورة تقوم  ضرورة وبالتايل واليت شكلت ذروة االنفجار املعلومايت يف هذا العصر

  .            وماتلمعلل ةاآللي و املعاجلة بالبحث
من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول أعاله يتضح أن كل أفراد العينة يقرون بضرورة تطبيق  

و هو ما يفسر املعرفة التامة لألفراد املستجوبني  %100التكنولوجيا احلديثة يف املكتبة وذلك بنسبة 
ن وقت و جهد يف  أداء املهام  فنحن مبزايا و أهداف التكنولوجيا احلديثة وما الذي ميكن أن توفره م

يف حاجة إىل مؤسسات وخدمات تتسم بالديناميكية، و سرعة التكيف و اختاذ القرار، و كفاءات 
ماهرة يف استخدام الوسائل احلديثة لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و نقل الغايات و املخططات 

و تقوميه كميا، و حتديد عائده املباشر و غري إىل واقع عملي ملموس، ميكن رصده و قياسه وتصويبه 
حنن يف حاجة إىل مؤسسات معلوماتية ال حتتكر املعلومات بل تشيعها و تؤازرها، قادرة على . املباشر
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أن تديرها بأسلوب خيتلف عن إدارة املصانع و املتاجر، و عن بريوقراطية املكاتب هذا ما ميكن أن 
  . مات على حتقيقهتعمل التكنولوجيا احلديثة للمعلو

                -هل ترى بان المكتبة تستطيع مواآبة التطور التكنولوجي؟:السؤال الرابع عشر
                                          

 العبارات التكرار النسبة
96.60% 

  
 نعم 30

 ال 01 3.220%
 دون اجابة 00 00.00%

 اموع 31 100.00 %
   ني إمكانية مواكبة املكتبة التطور التكنولوجييب) 40(جدول 

باملكتبات ملا تقدمه من  لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات من األدوات املهمة
                     .التطور التكنولوجيالرئيسية ألي مكتبة تسعى إىل مواكبة خدمات،وغدت من السمات 

اإلفراد املستجوبني يقرون بأن املكتبة تستطيع يتبني من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أن كل 
وهذا راجع إىل التغريات و التطورات اليت  %96.60مواكبة التطور التكنولوجي وذلك بنسبة 
بات واضحاً تأثري التقدم التكنولوجي وال سيما يف حيث تشهدها خمتلف املكتبات و مراكز املعلومات 
منها املكتبات، واليت هيم والنظريات، وهياكل املؤسسات اجمال املعلومات، إذ تغريت الكثري من املف
حاجات  يف ذلك مسةتلعت أهدافها وأدوارها وبراجمها، مأعادت النظر يف خططها املستقبلية وراج

، حيث أصبحت ختصص ميزانيات ضخمة من  يف ضوء تلك املعطيات اجلديدة ورغبام  املستفيدين
حملاولة جلب التكنولوجيا هلذه املؤسسات املعلوماتية ملواجهة  طرف اهليئات و السلطات املخولة لذلك

حتديات عصر التقانة املتطورة و هذا ما صرح به املسؤول األول على املكتبة مكان الدراسة من خالل 
اقتناء األجهزة اإللكترونية وكذا الربامج الوثائقية اليت تتماشى مع اخلدمات املقدمة من طرف هذه 

   .وأساتذةمن قبل املستفيدين منها من طلبة  هلاالستغال األخرية
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  هل حتتوي مكتبتكم على جتهيزات آلية:السؤال اخلامس عشر
  ؟

التكرار النسبة  العبارات 
 نعم 23 74.06 %

 ال 06 19.32%
 دون اجابة 02 06.44%

 اموع 31 100.00%
    .يوضح مدى توفر املكتبة على جتهيزات آلية) 41(جدول 

يل و شبكات املعلومات احمللية أسهم ظهور تقنيات املعلومات و االتصاالت املتمثلة يف احلاسب اآل
د حيصل على العاملية يف تطوير العمليات الفنية و اخلدمات املعلوماتية يف املكتبات حبيث أصبح املستفيو

.            أقل وقت ممكن أو رمبا و هو يف مكانه أو يف مرتلهده من خدمات يف ما يري
من خالل بيانات اجلدول أعاله يتضح أن أغلبية أفراد العينة املستجوبني يقرون بأن املكتبة حتتوي على 

و ذلك راجع إىل كون  %74.06بنسبة جتهيزات آليةو اليت تتمثل يف احلواسيب اإللكترونية و ذلك 
مكتبتهم تسعى لتبين األنظمة اآللية اخلاصة ببعض اخلدمات و هو مايتجلى يف خدمة اإلعارة اليت 
تعتمد على نظام سنجاب يف القيام بعملياا و إجراءاا فقد أدى استخدام احلاسوب يف املكتبة إىل 

كاإلعارة و التسجيل و الفهارس و اختزان و جناح ملحوظ و ذلك لسرعة آداء العمليات الفنية 
استرجاع املعلومات و ربط املعلومات بعضها ببعض إلفادة الباحث، أيضا من أبرز أعمال احلاسوب 
يف املكتبة إجراء عمليات البحث البيبليوغرايف يف اإلنتاج الفكري املنشور بكفاءة عالية كما ميكن أن 

اليت ترد يوميا بصفة هائلة أيضا ميكن استخدامه كآلة طبع يستخدم يف تقدمي اإلجابات املرجعية 
إلنتاج بطاقات الفهارس و طبع فهارس مقتنيات املكتبة و القوائم البيبليوغرافية بسرعة فائقة وكذلك 
ضبط حركة اإلعارة اخلارجية وأعمال التزويد ، ويف مقابل كل هذا كذلك جند نسبة قليلة من أفراد 

ن املكتبة ال حتتوي على األجهزة اآللية كون هذه الفئة تطمح إىل اعتماد املكتبة ترى أ % 19.32 العينة
على جتهيزات أخرى قد تكون متوفرة فيما بعد على اعتبار أن املكتبة حديثة النشأة مقارنة مبثيالا يف 
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متنعت ا% 06.44املؤسسات التعليمية األخرى ،غري أنه هناك فئة قليلة جدا من األفراد املستجوبني 
                                                                       .عن اإلجابة على السؤال لسبب أوآلخر

  ؟هل تبين خدمات معلومات الكترونية يساهم يف حتسني خدمات املكتبة:السؤال السادس عشر
  

 العبارات التكرار النسبة
 نعم 19 61.18%
 ال 01 03.22%
 دون اجابة 11 35.42%

 اموع 31 100.00%
   يبني مدى مسامهة اخلدمات االلكترونية يف حتسني خدمات املكتبة) 42(جدول 

أمام هذا الفيض اهلائل للمعلومات و تنوع مصادرها و مراجعها و أوعيتها نشأت ضرورة 
وجيات احلديثة و السيطرة على هذا الكم اهلائل من املعلومات و تنظيمها و تصنيفها باستخدام التكنول

.            أن حتتله يف جمال خدمات املعلومات اإللكترونيةن على رأسها احلواسيب و ما ميك
تبني النتائج املدرجة يف اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يرون أن تبين اخلدمات املعلوماتية اإللكترونية 

 املتتبع خلدمات املعلومات يتبني له عنف % 61.18ة سيساهم يف حتسني اخلدمات املكتبية وذلك بنسب
خدماا  التقنيات املتسارعة التطور واحتالهلا احليز األكرب من التطور يف املكتبات وال سيما كثب

وهذا ما يبني ادراك هذه الفئة من عينة الدراسة باألمهية الكربى اليت يكتسيها هذا النوع من اخلدمات 
من أفراد العينة  % 35.42 ،يف مقابل ذلك جند نسبةحتسني اخلدمة و اءيف فعالية و سرعة األد

املستجوبة امتنعوا عن اإلجابة على السؤال املتعلق مبدى مسامهة اخلدمات اإللكترونية يف حتسني 
خدمات املكتبة وهو ماجعل صاحب الدراسة يتسائل عن أسباب ذلك رغم أن عناصر هذه الفئة هم 

حيث يرجع ذلك حسب الباحث رمبا إىل عدم فهم املصطلح املعرب عنها رغم  أساتذة مبكان الدراسة
ستبيان املوجهة هلؤالء توضيح الباحث ملفهوم خدمات املعلومات اإللكترونية من على استمارة اال

   .األساتذة
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  ية اليت تقدمها املكتبة ؟ما هي أهم اخلدمات االلكترون:السؤال السابع عشر
  

 العبارات  التكرار النسبة
 إعارة  20 64.40%
 فهارس 17 54.74%
 انترنيت 04 12.88%

   .يبني أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة) 43(جدول 

إن خدمات املعلومات هي األساس الذي قامت عليه املكتبات  ومراكز املعلومات ، فهي 
إليه و تعمل ألجله وذلك من خالل خدماا مبا يتوافق و احتياجات  اهلدف النهائي الذي تسعى

مستفيديها ، إذ مل يعد مبقدور املكتبات جتاهل امكانات تقنيات احلاسب و األنترنيت و الدور الذي 
        .                                                                      ميكن أن تلعبه يف خدمات املعلومات

ممن يقرون بأن خدمة  % 64.40يتبني من خالل بيانات اجلدول أن غالبية أفراد العينة وبنسبة 
اإلعارة اآللية أهم خدمة تقدمها املكتبة على غرار اخلدمات األخرى و هذا راجع إىل حاجة عينة 

مة الفهارس وذلك حثية ، تليها خدالدراسة الستعارة الكتب أو كل ما خيدم اهتمامام العلمية و الب
و يرجع السبب يف ذلك للعالقة الوطيدة بني اخلدمتني وكوما أكثر اخلدمات طلبا  %54.74بنسبة 

 %12.88من طرف املستفيدين يف أي مكتبة أو نظام معلومات ، يف مقابل ذلك جند نسبة ضئيلة جدا 
ا يدل على توفرها بالبيت أو ممن يقرون بكون املكتبة تقدم خدمة األنترنيت هذا إن دل على شيئ فإمن
اليت تدعو إىل  العوامل اهلامةيف مكان آخر ميكن االستفادة فيه من خدمات هذه األخرية ،  إذ من 

أصبح أكثر وعياً ومعرفة واطالعاً خلدمات ومنتجات  استخدام االنترنيت أن مستخدم املكتبة اليوم
  .ل كل ساعة لترضي رغبته املتغريةباملعلومات اليت تقدم إليه بأشكاهلا احلديثة يومياً 
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كيف ترى مستقبل اخلـدمات التقليديـة للمكتبـة يف ظـل التطـورات      :السؤال الثامن عشر
  التكنولوجية؟

  
التكرار النسبة  العبارات
 لالزوا 00 00.00%
الزوال التدرجيي 25 80.50%
الصمود و البقاء 06 19.32%
 دون اجابة 00 00.00%

100.00%  اموع 31
   يبني مستقبل اخلدمات يف ظل التكنولوجيا احلديثة )44(جدول 

يف ظل التطورات و التغريات الناجتة عن الثورة املعلوماتية أو االنفجار املعلومايت عرف جمال 
ا كبريا فبعد أن كانت املكتبات مبختلف أنواعها مبنية على أسس و أمناط تقليدية املكتبات تطور

عرفت عند املتخصصني باملرحلة التقليدية حلت املرحلة اجلديدة و اليت شهدت خدمات و أوعية 
معلومات الكترونية حديثة ومن هنا مت طرح سؤال حول مستقبل اخلدمات التقليدية يف ظل العصر 

            . اإللكتروين
يرون أن  % 80.50من خالل بيانات اجلدول أعاله يتبني أن معظم أفراد العينة و بنسبة 

زاوج ما بني اخلدمات التقليدية اخلدمات التقليدية للمكتبة مآهلا الزوال التدرجيي و هو ما يعكس الت
قاء الوضع على حاله ما دام نظريا اآللية أو اإللكترونية من خالل واقع املكتبة غري أن هذا ال يعين بو

هناك حماولة ملواكبة التطورات و التحوالت يف هذا اال، يف مقابل هذا هناك نسبة معتربة من أفراد 
تقر بصمود و بقاء اخلدمات التقليدية يف ظل التطورات التكنولوجية املتالحقة األمر  %19.32العينة 

رسالتها على خرية حىت تتمكن من آداء دورها والذي يوحي عكس ذلك فعلى املكتبة مسايرة هذه األ
  . أحسن وجه حىت يكتب هلا البقاء و اإلستمرار
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هل هناك معوقات حتول دون استخدام التكنولوجيا على مستوى خدمات :السؤال التاسع عشر
  املكتبة ؟

  
التكرار النسبة  العبارات 
 نعم 15 48.30%
 ال 14 45.08%
 دون اجابة 02 06.44%

 اموع 31 100.00%
   يبني أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيق التكنولوجيا) 45(جدول 

يرون أنه  % 48.30من خالل بيانات اجلدول اعاله نالحظ أن حوايل نصف عينة الدراسة و بنسبة 
هناك معوقات و حواجز  حتول دون استخدام التكنولوجيا على مستوى خدمات املكتبة و هذه 

اينة بني النفسية و اللغوية و التقنية و هذا راجع إىل عدم استعداد املكتبة لتغيري النمط احلواجز متب
التقليدي خلدماا و اخلوض يف غمار هذه التقانة املعلوماتية احلديثة نظرا جلهلها بأبعادها ، كما 

قات أو يرون أنه ال تصادفهم أية معو %45.08خر تقريبا من أفراد العينة نالحظ أن النصف اآل
حواجز على مستوى تطبيق هذه التكنولوجيات وهذا ما نراه مستحيال ، فقد الحظنا وجود هذه 
العوائق من خالل بعض االستفسارات اليت يتقدم ا معظم املستفيدين من خدمات املكتبة لصاحل 

فراد من األ % 06.44القائمني على خمتلف خدمات ومصاحل املكتبة،يف حني امتنعت نسبة ضئيلة جدا
  .   املبحوثني عن اإلجابة لسبب أو آلخر
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  :النتائج اجلزئية للمحور الثاين
التقييم من نتائج، وعلى ضوء حتليلها ،  ةمن خالل التمعن اجليد فيما ورد يف احملور الثاين لإلستبان  

  :ص ما يليوانطالقا من مدى تأثري التكنولوجيا على خدمات املعلومات مبكان الدراسة ميكن استخال
ترى بأن تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف املكتبـة أمـر    %100األغلبية أوكل أفراد العينة املدروسة -

  .ضروري نظرا ملا ميليه عصر تكنولوجيا املعلومات و التسهيالت اليت ميكن أن توفرها
بة التطـورات  أغلبية املستجوبني يرون أن املكتبة و ما متثله من امكانات و مؤهالت تستطيع مواك-

  .%96.60التكنولوجية يف جمال املعلومات وذلك بنسبة 
من أفراد العينة يقرون بأن املكتبة حتتوي على جتهيزات آلية األمر الذي يـوحي   %74.06مانسبته -

  .مبدى حماولة املكتبة تبين اآللية على مستوى خدماا و نشاطاا املختلفة
نية سيساهم يف تفعيل خدمات املكتبة هذا ما عـرب عنـه   ال شك أن تبين خدمات معلومات الكترو-

  .%61.18غالبية األفراد املستجوبني بنسبة
تعترب اإلعارةاآللية أهم اخلدمات اإللكترونية اليت تعمل املكتبة على تقدميها ملستفيديها و هو مـاعرب  -

وأخـريا   % 54.74لية تليها خدمة الفهارس اآل % 64.40عنه أغلبية األفراد املستجوبني و ذلك بنسبة
  .% 12.88خدمة األنترنيت

معظم األفراد املستجوبني يقرون بأن مستقبل اخلدمات التقليدية يف ظل التطـورات التكنولوجيـة   -
  .%80.50احلديثة هو الزوال التدرجيي و ذلك بنسبة 

لوجيـا  انقسمت عينة الدراسة تقريبا مناصفة بني من يرون وجود معوقات حتول دون تطبيق التكنو-
  .%45.08وبني من يرون العكس من ذلك  % 48.30على مستوى خدمات املكتبة 

تعترب كل من املعوقات التقنية ،النفسية ، اللغوية ، أهم العراقيل اليت تواجه اإلستخدام و التطبيـق   -
  .  سةالفعلي للتكنولوجيا احلديثة على خدمات املكتبة وهو ما صرح به األفراد املستجوبني عينة الدرا
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  :دور خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية اإلحتياجات:احملور الثالث
  هل ترى أن استخدام الفهرس اآليل باملكتبة أمر ضروري ؟:السؤال العشرون

  
 العبارات التكرار النسبة
  نعم 26 83.72%
 ال 02 06.44%
غري مهم  03 09.66%
دون اجابة 00 00.00%

 اموع 31 100.00%
   .يبني ضرورة استخدام الفهرس اآليل) 46(جدول 

من األفراد املبحوثني يرون أن  % 83.72من خالل بيانات اجلدول يتبني لنا أن نسبة كبرية 
ن استخدام الفهرس اآليل باملكتبة أمر ضروري و البد منه ألنه يعمل على تقدمي املعلومات مباشرة دو

اخل، و ما ميكن استنتاجه كذلك هو أن هذه ...استهالك وقت كبري مبا يف ذلك الكتب و الدوريات 
الفئة حتبذ األسلوب التكنولوجي اآليل يف اإلستفادة من املراجع و باقي األوعية الفكرية اليت تليب 

لعكس من ذلك و اهتمامام العلمية و هذا ما جنده ضرورة حتمية للرفع من مستوى اإلفادة ،على ا
يرون أن استخدام الفهرس اآليل ليس  % 06.44يف املقابل جند نسبة ضئيلة جدا من أفراد العينة بنسبة 

أمرا ضروريا و هو ما يبني أن هذه الفئة تنشد الطابع التقليدي و الشكل البسيط الذي ال يشكل 
ال يهمها  %09.66سبة أخرى يف حني جند ن.بالنسبة هلم أي صعوبات أثناء عملية البحث الوثائقي 

األمر سواء يف هذا األخري أو ذاك ،مما يوحي بعدم اهتمام هذه الفئة باملكتبة و ما حتتويه من آليات 
  .وعه أو مستواه العلمي أو الدراسيوخدمات تطلب املستفيد أيا كان ن

  
  
  

                 

26

23
0

0

5

10

15

20

25

30

دون اجابةغير مهم النعم

ضرورة استخدام الفهرس اآللي 



            الدراسة الميدانية                                                                           الرابعالفصل 
 

 
133 

  ؟ع جتد أنهعند مقارنة الفهرس اآليل باملطبو:السؤال الواحد و العشرون
  

التكرار النسبة العبارات 
 األفضل 21 67.62%
 مثله 05 16.10%
 أسوأ منه 03 09.66%
دون اجابة 02 06.44%

 اموع 31 100.00%
   يوضح أمهية الفهرس اآليل) 47(جدول 

تتيح الفهارس اآللية إمكانية االستخدام الفعال للمصادر املكتبية حيث توفر ختزين و استرجاع 
  .             مقدار هائل من املعطيات ميكن اظهارها بسرعة و سهولة تامة 

من خالل البيانات املبينة يف اجلدول أعاله يتضح جليا أن أغلبية عينة الدراسة ترى أن الفهرس 
و هو ما يدل على فعاليته و سرعته يف  % 67.62اآليل هو األفضل مقارنة باملطبوع و ذلك بنسبة 

يات و البيانات لقراءا بالشكل املطلوب ضف إىل ذلك ادراك األفراد املبحوثني لقيمة ترمجة املعط
الفهرس اآليل و ما ميكن أن يوفره من وقت و جهد يف عملية البحث ،يف املقابل جند نسبة أخرى من 

ا ما ممن يقرون بأن الفهرس اآليل يعترب األسوأ مقارنة باملطبوع وهذ % 09.66أفراد العينة و بنسبة
يفسر حسب رأي الباحث رفض هذه الفئة للتقانة التكنولوجية و مدى تطبيقها على خمتلف اخلدمات 
املكتبية و املعلوماتية وهو ما مت التطرق إليه يف السؤال املتعلق بالصعوبات اليت تقف أمام استخدام 

 % 06.44ا بنسبة كما نالحظ امتناع فئة قليلة جد.ومات اإللكترونية يف جدول سابقخدمات املعل

عن اإلجابة عن السؤال املطروح األمر الذي يطرح إشكالية مواجهة التكنولوجيا احلديثة و ما حتمله 
  .من رهانات
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  هل اجراءات اإلعارة واضحة بالنسبة لك؟:السؤال الثاين و العشرون
  

التكرار النسبة  العبارات 
 نعم 13 41.86 %

 ال 18 57.96 %
 اجابةدون 00 00.00 %
 اموع 31 100.00 %

  يبني مدى وضوح إجراءات اإلعارة  )48(جدول 
  

باعتبار أن اإلعارة من أهم اخلدمات املباشرة اليت تقدمها املكتبة وخمتلف مراكز املعلومات 
األخرى فإنه يتوجب كذلك معرفة رضا املستفيدين من هذه اخلدمة وكذا معرفة درجة وضوح هذه 

                                           .         اخلدمة
يتبني من خالل البيانات املدرجة يف اجلدول أن نسبة معتربة من أفراد العينة املدروسة يرون أن    

من خالل سهولة التعامل  % 41.86إجراءات اإلعارة اآللية باملكتبة واضحة بالنسبة هلم و ذلك بنسبة 
انني املتعلقة بعدد األوعية املراد استعارا لالستفادة منها ضف إىل مع هذه اخلدمة وكذلك معرفة القو

ذلك املدة الزمنية املخصصة لذلك و ما ميكن أن يترتب عن التأخر يف إرجاع املواد املكتبية املستعارة 
كلها إجراءات تساعد على التحكم يف هذه اخلدمة وحماولة من املكتبة لتلبية احتياجات املستفيدين من 

ماا كل حسب رغباته و ميوالته دون احتكارها لفئات معينة، يف املقابل من ذلك جند نسبة خد
يقرون بأن اجراءات اإلعارة بالنسبة هلم غري  % 57.96أخرى من أفراد العينة املستجوبني و بنسبة

اليت  واضحة و يشوا الغموض يرجع السبب يف ذلك بالدرجة األوىل للقيود املطبقة على هذه اخلدمة
  .وى املكتبات و مراكز املعلومات يطلبها كل املستفيدين على مست
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؟كيف ترى خربتك السابقة يف جمال االنترنيت:السؤال الثالث و العشرون  
- 

 العبارات التكرار النسبة
تؤهلك مباشرة اىل اخلدمة 11 35.42%
حتتاج إىل حتديث املعلومات 17 54.74%
 عادة تكوينحتتاج إىل إ 06 19.32%
 جدول (49) يبني مدى اخلربة السابقة يف جمال االنترنيت

لقد أدى التطور يف تكنولوجيا االتصاالت إىل انتشار املعلومات انتشاراً كبرياً، وبالتايل إىل احلاجة إىل 
ومما عزز ذلك ظهور الشبكة العنكبوتيـة العامليـة   . أنظمة متطورة تقوم بالبحث اآليل عن املعلومات

                                                     .ليت شكلت ذروة االنفجار املعلومايت يف هذا العصروا
يقرون  %35.42نالحظ أن نسبة معتربة من عينة  الدراسة) 49(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول   

حتتويه هذه الشبكة من معلومات بأن اخلربة السابقة يف جمال االنترنيت تؤهلهم مباشرة إىل اخلدمة ملا 
بأن املهارات السابقة حتتـاج إىل إعـادة    %19.32تساعد على تلبية االحتياجات يف حني ترى نسبة 

و هو ما يعطي للدورات التدريبية و التكوينية يف جمال خدمات املكتبـة األمهيـة    تكوين أو تدريب
بأنه جيب حتديث املعلومات فيما خيص  ترىف54.74يف جمال االنترنيت أما النسبة الكربى وخاصة  

لالستفادة منها والغـوص يف  االنترنيت وكيفية استخدامها والكيفيات والسلوكيات الواجب توفرها 
قافة أو الشبكة احلديثة للمعلومات لتلبية احلاجات وتغطية النقائص اليت تقف أمام الباحث عن هذه الت

ة جدا من أفراد العينة املدروسـة امتنعـوا عـن اإلدالء    يف مقابل هذا كله جند نسبة ضئيل.املعلومات
  .بإجابام فيما خيص املهارات السابقة يف جمال األنترنيت
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  ؟املتاحة باملكتبة حتقق احتياجاتك االنترنيتهل ترى أن خدمة :السؤال الرابع و العشرون
  

 العبارات التكرار النسبة
 نعم 05 16.10%
 ال 23 74.06%
 دون اجابة 03 09.66%

100.00%  اموع 31
  يوضح مدى حتقيق خدمة االنترنيت لالحتياجات)50(جدول 

  

فقط من عينة  %16.10نالحظ أن نسبة )50(من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلدول 
يرون عكس  %74.06ام و ما نسبته الدراسة ترى أن خدمة األنترنيت املتاحة باملكتبة حتقق احتياج

ذلك أي أن هذه اخلدمة ال تليب و ال حتقق رغبام و احتياجام و هو ما يعكس قصور هذه األخرية 
يف خدمة املستفيدين من املكتبة قد يرجع السبب يف ذلك إىل قلة احلواسيب املخصصة لذلك كما أن 

ب تعبري األفراد املبحوثني ضف إىل ذلك قوة التدفق اخلاصة بشبكة األنترنيت ضعيفة على حس
ختصيص استعمال خدمة األنترنيت لفئة معينة ووفق فترة زمنية معينة كل هذه األسباب جتعل هذه 

  .  األخرية ال تليب احتياجات املستفيدين
  ؟ما مدى رضاك عن استخدام اإلنترنيت يف املكتبة:السؤال اخلامس و العشرون

 النسبة التكرار  العبارات
 %00.00 00  راض

 %48.38 15  نوعا ما

 %38.70 12 غري راض

 %12.90 04 دون اجابة

 %100.00 31  اموع

  .يبني مدى الرضا عن استخدام األنترنيت)51(جدول 
متنح شبكة األنترنيت للمستفيدين من خدمات املكتبة فرصة االتصال مبصادر املعلومات يف 
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أحناء العامل و أصبح لزاما على أي مكتبة اإلخنراط يف هذه الشبكة مجيع جماالت املعرفة البشرية يف كل 
ألا تستطيع من خالهلا التعريف خبدماا و بإمكاناا املادية و العلمية و كذا التعريف بأرصدا 

  .الوثائقية و الدخول يف عامل التكنولوجيا من بابه الواسع
أن أغلبية أفراد العينة املستجوبني يقرون  من خالل البيانات املسجلة يف اجلدول أعاله يتضح

قد يرجع السبب يف ذلك  %38.70بأم غري راضون عن استخدام األنترنيت يف املكتبة و ذلك بنسبة 
اىل قلة احلواسيب املخصصة لذلك او قلة اخلطوط املتصلة بالشبكة باإلضافة إىل عجز املكتبة على 

يف املقابل جند نسبة أخرى من املبحوثني يرون بأم توفري ما يكفي من األجهزة املخصصة لذلك 
حيث نستطيع القول أن  %48.38 راضون نوعا ما عن استخدام األنترنيت يف املكتبة و ذلك بنسبة

هذه الفئة أكثر حظا من اموعة األوىل نظرا ملا ميكن أن توفره هذه الشبكة  من تسهيالت يف جمال 
فما الفائدة من استخدام األنترنيت باملكتبة إذا كنا الحنسن .ا اإلستفادة من املعلومات املتاحة

   ؟هل سبق و أن حتصلت على دورات تدريبية :هذا ما أدى بنا إىل طرح السؤال التايل ؟استخدامها

ريبية حول كيفية هل سبق و أن حصلت على دورات تد:والعشرون  السادس السؤال
 ؟استخدام املكتبة

 
 لنسبةا التكرار العبارات 
 %00.00  00  نعم
 %100.00  31  ال

 %00.00  00 دون اجابة
 %100.00  31  اموع

  .يبني مدى احلصول على دورات تدريبية)52(جدول 
لقد ازداد الدور التعليمي للمكتبة أمهية مع التطور التكنولوجي للمعلومات  حيث أصبح 

ليت يرغبون فيها من مصادرها املختلفة  املستفيدون حباجة إىل تعلم كيفية الوصول إىل املعلومات ا
فازدادت حاجام أكثر إىل التدرب و التعرف على كيفية استخدام األساليب احلديثة و األدوات 

  .املتطورة لالستفادة أكثر
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من خالل النتائج املبينة يف اجلدول يتضح أن كل أفراد العينة املدروسة مل يتحصلوا على 
و  %100.00ا خيص استخدام املكتبة و خمتلف خدماا و ذلك بنسبة دورات تدريبية و تكويين فيم

عدم اهتمام املكتبة  باملستفيد و باحتياجاته اليت تستدعي تدريبا و تكوينا لتوفري اجلهد و الوقت  علىهذا راجع 
املكتبة و  املخصص لذلك فعل املكتبة أن تظهر استعدادها للتمكن من تعليم املستفيد و الباحثني كيفية استخدام

  .استغالل فضاءاا املختلفة من أجل مسايرة التكنولوجيا و افرازاا املتنوعة 
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  :النتائج اجلزئية للمحور الثالث

أردنا من خالل هذا احملور معرفة دور خدمات املعلومات اإللكترونية يف تلبية احتياجات 
حة عن حقيقة هاته اخلدمات ومدى تأثريها يف املستفيدين و حىت تكون لدينا صورة واض

  :اجلو العام للمكتبة و حميطها الثقايف و بعد استقراء نتائج احملور مت التوصل إىل ما يلي
أغلبية أفراد العينة املدروسة يقرون بكون استخدام الفهرس اآليل باملكتبة أمر ضروري و -

  .%83.72البد منه وبنسبة
فهرس اآليل األفضل من غريه من الفهارس األخرى و ذلك يعترب معظم املبحوثني ال-

  . % 67.62بنسبة 
 واضحة بالنسبة هلم بنسبة ليست جل أفراد العينة املدروسة أن اجراءات اإلعارةيقر-

 اجابات و هو ماتترمجه  %41.86على العكس من ذلك جند مانسبته  % 57.96  

  .املبحوثني 
 %35.42ميكن أن تؤهل املستفيدين مباشرة إىل اخلدمة اخلربة السابقة يف جمال األنترنيت -

من أفراد العينة يرون ضرورة إعادة التكوين يف جمال األنترنيت ،  % 19.32أما ما نسبته 
  . حتتاج إىل حتديث للمعلومات يف اال  %54.74 كما أن نسبة 

على غرار اإلعارة  ت من بني أهم اخلدمات املكتبية بالنسبة للمستفيدتعترب خدمة األنترني-
حيث يرى أغلبية األفراد املبحوثني أن خدمة األنترنيت ال تليب احتياجام املعرفية و ذلك 

ص و العراقيل اليت حتول دون تلبية ئمايفسر وجود بعض النقا %74.06بنسبة 
  .هذه اخلدمة املعلوماتية اإلحتياجات من

ا ما عن استخدام األنترنيت يف انقسمت أفراد العينة مناصفة بني من هم راضون نوع-
  .%38.70و بني من هم غري ذلك % 48.38 املكتبة

تقوم بتنظيم دورات تدريبية و تكوينية لصاحل املستفيدين من خدماا من أجل  ال املكتبة-
التعريف ا و تسهيل عملية استخدامها هذا ما أكده مجيع أفراد العينة املدروسة و بنسبة 

100% .  
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  :العامة للدراسة النتائج- 4-4

  .قدمي و ضعيف و هذا ما انعكس سلبا على اخلدمات اليت تقدمها  أغلب رصيد املكتبة -
نسبة غالبية اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة ذات طابع مزدوج و هي تتمثل يف اإلعارة  -

                             .                                الفهارس،لسهولة و بساطة وسائل تقدمي هذه اخلدمات
وسائل البحث املتوفرة و األكثر استعماال هي الفهارس و ذلك لسهولة التعامل معها من طرف  -

األدلة و ذلك لنقص املتخصصني يف املستفيدين و بنسبة اقل كل من الكشافات و البيبليوغرافيات و 
  .عداد مثل هذه الوسائلإ

كتبة ذات نوعية متوسطة و ذلك نتيجة لبعض النقائص اليت تعاين جممل اخلدمات اليت تقدمها امل -
  .منها 

أهم اإلجراءات الفنية اليت تقوم ا املكتبة هي الفهرسة،التصنيف و ذلك لضرورة إنشاء فهارس  -
  يصاهلا إىل املستفيدين منها                                   على سهولة إجياد املعلومة و إ للبحث تساعد

تطبيق تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف املكتبة ضرورة حتمية و ذلك ملا متتاز به من فعالية يف تقدمي  -
اخلدمات و إتاحة املعلومات و تطبيق هذه التكنولوجيا يساهم يف مواكبة املكتبة ملختلف التطورات 

  .التكنولوجية احلديثة
أكثر هذه األنظمة استعماال هو نظام سنجاب  املكتبة تعتمد على األنظمة احلديثة للمعلومات و -

.                                                                                 لكونه مرن و قابلية التغيري فيه ممكنة
انتهاج و تطبيق خمتلف األنظمة اإللكترونية يف اخلدمات املقدمة دليل على التطور يف جمال تقدمي  -

  .اخلدمات 
إن تبين التكنولوجيا احلديثة باملكتبة يساهم يف تفعيل خدماا و حتقيق أكرب قدر ممكن من  -

  .احتياجات املستفيدين
أغلب املعوقات اليت حتول دون تطبيق التكنولوجيا يف املكتبة هي معوقات تقنية و ذلك إلنعدام  -

  .اخلربات املؤهلة يف اال 
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دمات التقليدية يف ظل التطورات التكنولوجية هو الصمود و البقاء حسب فيما خيص مستقبل اخل -
.                                                  رأي أغلبية أفراد العينة و هذا راجع إلميام بفعالية هذه اخلدمات

اخل،معتمدة بنسبة ...زويد،اخلدمات اإللكترونية كاإلحاطة اجلارية ،البث اإلنتقائي ،اإلقتناء و الت -
 .     ضئيلة إلنعدام و قلة اإلمكانيات املسخرة لذلك 
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  :النتائج على ضوء الفرضيات - 4-5

هذا العرض للنتائج احملصل عليها عرب أجوبة املبحوثني من فئة األساتذة و الطلبة  نريد من خالل   
ا قد وضعناها يف بداية خطة الدراسة و اليت قمنا بتقسيم أن نتثبت من صحة الفرضيات اليت كن

  .استمارة اإلستبانة وفقا هلا 

من خالل النتائج احملصل عليها يف الدراسة التطبيقية ميكن عرض نتائج الفرضيات اجلزئية كل على ف
  :ضيةحدا ، قصد معرفة مدى حتقق كل منها ، وذلك حسب ما متليه نتائج املؤشرات املتعلقة بكل فر

تبني لنا من خالل تفريغ أسئلة احملور األول والتعليق على نتائجه وحتليلها ، وانطالقا  :الفرضية األوىل 
وجود خدمات  "من االستنتاجات اجلزئية املتحصل عليها ميكن القول أن الفرضية اخلاصة بـ

قد حتققت " .أقل جهد ببأسرع وقت ومعلومات فعالة يساعد على إتاحة املعلومات للمستفيدين 
 .وبنسبة عالية جدا وهذا ما تؤكده املؤشرات اخلاصة ذه الفرضية 

انطالقا من تفريغ أسئلة احملور الثاين والتعليق على النتائج مع التحليل ، وبناءا على  :الفرضية الثانية 
خدمات  "استقراء االستنتاجات اجلزئية املتحصل عليها ميكن القول أن الفرضية الثانية اخلاصة بـ

تسعى إىل مسايرة التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا مبكتبة املدرسة العليا لألساتذة  املعلومات
 .قد حتققت هي األخرى وبنسبة عالية ، وذلك من خالل قياسها مبؤشرات احملور الثاين."  احلديثة 

النتائج مع التحليل ، من خالل  بناءا على تفريغ أسئلة احملور الثالث والتعليق على :الفرضية الثالثة 
مات أنظمة خد "االستنتاجات اجلزئية املتحصل عليها ميكن القول أن الفرضية الثالثة اخلاصة بـ

وهذا ما  ت هي األخرىحتقق."  املعلومات اإللكترونية تلعب دورا يف تلبية احتياجات املستفيدين منها
 .تعكسه املؤشرات املتعلقة ذه الفرضية 
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  :اقتراحات و توصيات-6- 4

من خالل النتائج العامة للدراسة امليدانية و بعد النتائج احملصل عليها ارتأينا تقدمي بعض اإلقتراحات و 
                       :التوصيات اليت من شأا تلبية احتياجات الطلبة و تنمية القدرات و اإلمكانيات لدى املكتبة

ضرورة خلق مساحات جديدة يف املكتبة حىت تكون أكثر استيعابا للرصيد الوثائقي و القراء و -
                                                                               .املستفيدين من خدماا

و تكثيف الدورات التدريبية بغية ) علم املكتبات(اص يف اال ضرورة زيادة توظيف ذوي االختص -
                                                 .الرفع من مستوى اخلدمات اليت تقدمها املكتبة 

                                     .العمل على حتسيس املسؤولني و تبين مسؤوليتهم اجتاه املكتبة -
يف املكتبة و تدعيمها بربامج آلية تتناسب و خصوصيات كل  بيق التكنولوجيا احلديثةضرورة تط -

                                                                                                 .مكتبة 
                     .ضرورة توظيف األنظمة اآللية احلديثة يف خمتلف اخلدمات اليت تقدمها املكتبة -
قصد تنمية القدرات اخلدمية و املهنية لدى كل مكتبة بإقامة العالقات  وضع شبكات وطنية -

                                                                                               .التعاونية
                                     .قوم بنفسهات كي تلية التامة يف امليزانية للمكتباخلق االستقال -
إعادة االعتبار للمكتبة من طرف اهليئات الوصية و الكف عن نظرة االحتقار و اعطائها قيمتها  -

                                                                                               .احلقيقية
ف اإلجراءات الفنية يف املكتبة و كذا التنويع يف الوسائل البحثية اليت جيب أن ضرورة تطبيق خمتل -

                                    .تتوفر عليها أي مكتبة و عدم اعتماد الوسيلة الواحدة و التقليدية
 القضاء على احلواجز النفسية للمسؤولني و تشجيعهم على اخلوض يف غمار تطبيق التكنولوجيا -

                                                                                                .احلديثة
التكوين املستمر للعاملني باملكتبة و تدريبهم على حسن استخدام تكنولوجيا املعلومات  -

ث العمل داخل احلذيثة و التعامل معها ألن ذلك من شأنه اعطائهم القدرة على تطوير و حتدي
  .املكتبة متاشيا مع احلركة التكنولوجية املعاصرة
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تدريب املستفيدين على استخدام املكتبة و كذا استعمال الوسائل احلديثة و على استغالل  -
  .شبكة األنترنيت و حسن استخدامها من خالل برامج تدريسية خاصة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

  خاتمـــــــــــة
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



            خاتمــــــــة                                                                                                             
 

 
146 

 خامتة
لقد أضحت املكتبات و مراكز املعلومات من أكثر املؤسسات الثقافية حاجة إىل استخدام احلاسوب 
 ومكننة عملياا لرفع مستوى خدماا إىل املستفيدين و مع التطور الذي يشهده العصر احلديث يف

يف املكتبات لتواكب تنظيم مؤسسات البحث العلمي و املعاهد العلمية استلزم ذلك تطورا موازيا 
الركب و لتفي باالحتياجات املتطورة للمستفيدين و مع عصر املعلومات مل يعد ممكنا التعامل أو حىت 
االستمرار يف معاجلة و ايصال املعلومات بالطرق التقليدية كما أن التطورات املتسارعة يف تكنولوجيا 

عنه هو تبين و اعتماد التقنيات احلديثة  املعلومات تفرض على هذه املؤسسات خيارا واحدا ال بديل
  .                             لتحافظ على مكانتها و لكي تسعى إىل حتقيق و تلبية احتياجات مستفيديها

و احلقيقة أن انظمة املعلومات اإللكترونية متنح املكتبات فرصة نادرة و تعطيها امكانيات واسعة 
توسيع خدماا إىل العامل اخلارجي لذا فإن تبين التقنية احلديثة سيجعل ومثرية لتحسني نوعية املعرفة و 

   والتزويد واالشتراكات يف ويفرض عليها تبين أسلوب جديد يف االختياراملكتبة مركز مفتوحا 
يف شبكات  والبحث باالتصال املباشر الدوريات واخلدمات الببليوغرافية واملرجعية األكثر تطوراً،

 ميكن استرجاعها  حمضرة بذلك معلومات ونصوصاً كاملة لوثائق ال مات اخلارجيةوبنوك املعلو
  .                                بوسائل أخرى

تقدمي  كثرية من حيث  احلاسوب حتقيق منافع بتبنيها نظماً مبنية على وعليه، تستطيع املكتبات
والفاعلية   على مستوى األداء مع احملافظة يف النفقات وهذا يعين توفرياً  أفضل بتكاليف أقل خدمات
ملا  يف غاية األمهية  العامة للمكتبات أمر واخلدمات العمليات الفنية يف استخدام احلاسوب ذلك أن

 .     من فوائد مجة املكتبة ومستخدميها  سيعود به على

لكترونية تلعب دورا من خالل ما مت التطرق إليه يف دراستنا هذه هو أن خدمات أنظمة املعلومات اإل
اساسيا يف تلبية احتياجات املستفيدين على اعتبارأن هذا األخريعنصر أساسي يؤخذ بعني االعتبار ، 
من أجل االنطالق يف العمل على حتقيق إتاحة املعلومات بدءا بسياسات اإلقتناء و مرورا مبختلف 

.                       ىت جعلها يف متناول املستفيداإلجراءات اليت تتعلق بتنظيم هذه املعلومات و سبل إتاحتها ح
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و قد لعبت التقنيات احلديثة على اختالف مهامها حسب اختالف النشاطات اليت تقتضي دورا كبريا 
يف تيسري الوصول إىل املعلومات و جعلها قاعدة إنتاجية ملعلومات أخرى حسب احلاجة و قد كانت 
هذه التقنيات مبثابة احلل النموذجي لالستفادة املثلى من اإلنتاج الفكري اهلائل الذي وقفت امامه 
األنظمة التقليدية للمعلومات عاجزة على التحكم يف هذا الكم من حيث التنظيم و اإلتاحة لالستفادة 

ري يف ختطي منه ، حبيث اتسمت األنظمة احلديثة  مبعدات و برامج الكترونية ساعدت بشكل كب
مشاكل املساحات و اليد العاملة و كذا أعمال الصيانة و غريت من شكل الوعاء الفكري من حيث 
احلجم و طاقة احلفظ و االستيعاب اليت تتجسد يف قواعد و شبكات املعلومات ، فمن خالل الدراسة 

كنولوجيا احلديثة امليدانية مت توضيح دور خدمات املعلومات يف اتاحة املعلومة و كذا مكانة الت
للمعلومات يف احداث تطور يف شكل هذه اخلذمات و سياساا املختلفة مع اإلبقاء على أهدافها و 
ترقيتها من حيث الوصول إىل األرصدة الوثائقية املتعددة و املختلفة يف أي وقت و يف ظروف جيدة 

دين و ذلك بإنشاء عالقة من حيث النوعية و السرعة يف التنفيذ و التكيف مع خصوصيات املستفي
  .مبنية على تواصل الثقة مع املستفيد ، بتحديد ومتابعة احتياجاته بصفة منتظمة
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:ملخص  

دف هذه الدراسة إىل ابراز واقع خدمات أنظمة املعلومات اإللكترونية يف ظل ظهور 
يف مكتبة املدرسة العليا لألساتذةكون ما يسمى بتكنولوجيا املعلومات و مدى تطبيقها 

هذه األخرية تعتمد يف بعض خدماا على األنظمة اإللكترونية و كذا مدى أمهية هذه 
اخلدمات اإللكترونية يف املسامهة يف تفعيل اخلدمات اليت تقدمها املكتبة و خمتلف 

                                  اإلجراءات اليت تقوم او هل مت تطويرها أم جتاوزها                 
حيث تطرقنا يف دراستنا هذه إىل ماهية األنظمة اإللكترونية و كذا خدمات املعلومات 
اإللكترونية ودورها يف تلبية احتياجات املستفيدين من حيث اجراءاا و خمتلف أنواعها 

بتقدمي املعلومات للمستفيد مبختلف األشكال باإلضافة إىل ابراز و األنشطة اليت تتعلق 
تأثري تكنولوجيا املعلومات على خدمات مكان الدراسة من خالل املظاهر الرئيسية هلا و 
تطبيقها على هذه اخلدمات دون اغفال أهم املعوقات اليت تواجهها و تقف كحاجز أمام 

 حتول دون تلبية احتياجات املستفيدين و خدمات أنظمة املعلومات اإللكترونية و اليت
  حتقيق ما يصبون إليه                                      

و بعد إجراء الدراسة امليدانية و حتليل البيانات املتحصل عليها من خالل استمارة  
اإلستبيان توصلنا إىل إثبات مجيع فرضيات البحث حيث أن خدمات املعلومات 

لعب دورا فعاال يف إتاحة و تقدمي وتلبية احتياجات املستفيد بأشكاله اإللكترونية ت
  .                                       املختلفة

 الكلمات املفتاحية:
خدمات املعلومات اإللكترونية ، األنظمة اإللكترونية ، اإلحتياجات  ، املكتبة ، املدرسة العليا 

.لألساتذة   
 
 

 



 

 

 
RESUME: 
Cette recherche a pour but le cernèrent de la réalité des UE 
et la mesure de son application a la bibliothèque de l’école 
normale supérieure des enseignent, étant donnée que cette 
dernière compte sure ses systèmes électroniques dans 
certains de ses services , aussi services d’informations 
électroniques sous l’apparition de ce qu’on appelle : les 
information technologiques quel point ces service 
électroniques sont importants dans la contribution a activer 
les fonctions que la bibliothèque remplie les diverses 
mesures a prendre et si elles ont été développes ou dépasse 
aussi nous avons vu dans notre recherche la signification des 
systèmes électroniques, les services d’information 
électronique et sont rôle a répondre aux besoins  de ses 
usagers par rapport a ce quelle fait et ses différents genres 
sans oublier la démonstration des effets des informations 
technologiques sure les services du lieu d’étude a travers ses 
principaux fait et son application sure ses services sans 
négliger les obstacles quelle rencontre elle aussi que les 
services des systèmes électroniques et que l’on utilise sans 
quelle ne puisse répondre aux besoins des utilisateurs et 
même a réalise leurs buts.  
Apres avoir fait l’étude sure terrain eu plus de l’analyse des 
données obtenues du questionnaire de l’enquête, nous 
sommes arrives a montrer toute les hypothèses de la 
recherche selon les quelle les services des informations 
électroniques sonnent un rôle prépondérant a donner et a 
assourdir les besoins de l’usager sous ses forme différents. 
Mots clés : 
Services d’informations électroniques, systèmes électroniques  
Besoins , bibliothèque , école normale superieure.        
 



 

 

 
Abstract 
This study aims to highlight the reality of the systems of 
electronic information services with the emergence of the so-
called information technology and its application at the 
library of the Higher College of Teachers of Constantine. 
The latter relies on electronic systems in some of its services. 
We will also tackle the contribution of the electronic services 
in the activation of the services provided by the library and 
its various procedures, whether they have been developed or 
exceeded. In this study, we deal with the nature of electronic 
systems and electronic information services and their role in 
meeting the needs of beneficiaries in terms of its procedures, 
its different kinds, and its activities that relate to the 
provision of information to the beneficiary in various forms. 
Moreover, we highlight the impact of information 
technology on the services provided by the institution under 
investigation through its main features and its applications, 
as well as the most important obstacles that stands as 
barriers to electronic information systems and services and 
that prevent them from addressing the needs of the 
beneficiaries achieving what they aim to. After going 
through the field study and analysing the data obtained 
through the questionnaire, we have confirmed all the 
research hypotheses as the electronic information services 
play an active role in providing access to and meeting the 
needs of the beneficiary in its various forms. 
Keywords: 
Electronic information services, electronic systems, needs, 
library, Higher College of Teachers 

 
 
 


