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 مقدمة

إن هذه املطبوعة البيداغوجية من املطبوعات العلمية املوجهة لطلبة السنة األولى       

ليسانس )ل م د( علوم اإلعالم واالتصال في مقياس تسيير أنظمة املعلومات، وهي عصارة 

 تدريس للمقياس.سنوات 

رة فهذه األخي إذ يدور فحوى هذه املطبوعة حول أهمية تنظيم وتسيير أنظمة املعلومات،        

التسييرية، ما جعلها محل اهتمام تتميز بأنها تساير مجموعة مختلفة من املناهج والطرق 

عامة لوبحث من قبل الخبراء والباحثين، فهذه املؤسسات وجدت لتطوير وترقية املعارف ا

والبيداغوجية واالجتماعية التي ينبغي النهوض بها ومسايرتها، فالفعل التنظيمي على مجالين 

وهما اإلبداع وخلق الجو العلمي واستثمار املعلومات والقيم الثقافية في املجتمع األكاديمي 

ة يوضبط املعايير وأنظمة التسيير في هذه الوحدات التي تختلف في الصورة وتتوحد في الغا

 والهدف لكن حسب نوع وحاجة املستفيد أو الرواد.

 املعلومات أنظمةالطالب بموضوع  اطةحمن خالل محتوى هذه املطبوعة إ ىنسع كما        

 ،يهاف املعلومات ومصادر  املستفيدين واحتياجات والتنظيمية التاريخية جوانبه كافة من

 من البيانات نقل في ودقة سرعة من ذلك صاحب وما االتصال تكنولوجيا في الهائل والتطور 

دى أ مواد ال ورقية باستخدام األجهزة املناسبة لذلك مما ىإل الورقية املواد ويلحوت خر آل  مكان

ملكتبات ا فأصبحت ... إلخ.فتراضية واألرشفة اإللكترونية ما يسمى باملكتبات اال  ظهور  إلى

جانب ب أصبحت مراكز التوثيق واملعلوماتبل  ،خرى األ واملعلومات ليست مخازن للكتب واملواد 

كونها مراكز ملصادر التعليم والتعلم وبرامج تدرس في الجامعات واملعاهد املختلفة ومراكز 

 الثقافة للجميع. 
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 اآلتية:  حديد املفاهيمتاملحور األول: 

 التنظيم، التسيير، اإلدارة العلمية، نظام املعلومات الوثائقي: -

خالل هذا املحور إلى تحديد مفهومي التنظيم والتسيير وما لهما من دور  نسعى من       

 أساس ي في نشاط أنظمة املعلومات وخاصة الوثائقية.

 مفهوم التنظيم: أي ما هو التنظيم؟ -1

 توجد عدة تعاريف للتنظيم وسوف نعرض بعضا منها على النحو التالي:     

 يتم بموجبها التعاون اإلنساني من أجليعرف جيمس موني التنظيم بأنه الطريقة التي  -

 تحقيق هدف مشترك.

أما ريتشارد هودجتس فيرى أن التنظيم يعني توزيع الواجبات والتنسيق بين كافة  -

العاملين بشكل يضمن تحقيق أقص ى درجة ممكنة من الكفاية في تحقيق األهداف 

 املحددة.

العمل الواجب تنفيذه في أما نيومان يعرف التنظيم بأنه عملية تقسيم وتجميع  -

 1وظائف مفردة ثم تحديد العالقات املقررة بين األفراد الذين يشغلون هذه الوظائف.

التنظيم يشبه البناء الذي ينفذ رسما معلوما  أن يتبين التعريفين هذين لخال من

حسب التصميم املعطى له، وكلما كان البناء مطابقا للرسم كلما ساعد على أداء 

تي من أجلها أنش ئ، فالتنظيم هو تصنيف للبنية األساسية للمكتبة أو مركز األهداف ال

التوثيق واملعلومات يصف األعمال واألنشطة التي يجب أن تقوم بها، ويجمع الوظائف 

ئها إلى إدارات وأقسام ووحدات ومهام ينطوي تحتها ز الرئيسية املتشابهة معا، ويج

 2ى.املوظفون املتجانسون في التخصص واملستو 

 

إذن التنظيم هو الترتيب املنسق لألعمال الالزمة لتحقيق األهداف وتجديد       

 السلطة واملسؤولية املعهود بها إلى األفراد الذين يتولون تنفيذ هذه األعمال.

                                                           

 42املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، مبادئ إدارة األعمال، اململكة العربية السعودية، ص  - 1 

، املكتبة األكاديمية، 2محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات،  ط  - 2 

 165، ص 1990القاهرة، 



6 
 

 3ومن خالل استعراض هذه التعاريف نرى أن الرابط بينها عناصر عدة هي:

 لتحقيق أهداف محددة؛أنها أعمال أو أنشطة تمارسها املنشأة  -1

وجود أفراد أو عاملين في املنشأة على اختالف مستوياتهم العلمية والفنية  -2

يستطيعون االتصال بعضهم ببعض ويقومون باإلسهام بجهودهم نحو تحقيق 

 هدف مشترك؛

 اإلمكانات املتاحة في املنشأة بشرية ومادية ومالية؛ -3

 النظم واإلجراءات إلنجاز العمل؛ -4

 توزيع األعمال بين األفراد في املنظمة؛هيكل تقسيم و  -5

 تحديد السلطات واملسؤوليات لكل وظيفة لتحقيق الهدف بكفاءة وفاعلية. -6

كما يحدد التنظيم املسؤوليات والسلطات التي تعطى لكل وظيفة أو إدارة بتدرج 

هرمي تنازلي من أعلى إلى أسفل بحيث تزداد املسؤولية والسلطة املعطاة كلما ارتفعنا 

نحو القمة اإلدارية، مع مالحظة التنسيق بين الوظائف واملهام بحيث ال يعطى العمل 

من وظيفة أو إدارة، كما يوضح التنظيم الواجبات وطرق العمل  الواحد ألكثر

واملستويات التي تتخذ فيها القرارات اإلدارية املختلفة، وعلى أساس التنظيم يختار 

املختلفة التي تحدد للمكتبة أو مركز املعلومات،  املوظفين للقيام بالوظائف واملهام

 وبذلك يشتمل التنظيم على العوامل التالية:

تعريف األنشطة الضرورية املطلوبة لتحقيق أهداف وخطط املكتبة أو مركز  -1

 املعلومات.

تجميع وترتيب األنشطة والوظائف بأسلوب منطقي طبقا للعالقات الوظيفية  -2

 يين وتكليف املوظفين للقيام بهابينها حتى يمكن اختيار وتع

 تعريف مدى ومجال كل إدارة أو وحدة واألنشطة التي تشتمل عليها -3

صياغة العالقات بين الوحدات والوظائف، وتحديد خطوط السلطة واملسؤولية  -4

التي تتدفق إلى أعلى وإلى أسفل من املوظف املكلف بوظيفة معينة إلى املوظفين 

                                                           

 43املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3 
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وظف في التخطيط وتوجيه اآلخرين العاملين معه، اآلخرين، وبيان مدى سلطة امل

 4وتحديد تبعية املوظفين وعالقاتهم بعضهم مع بعض.

 مفهوم التسيير: -2

يدور جدل كبير بين رجال الفكر اإلداري حول طبيعة التسيير, أهي علم أم فن أو علم وفن      

معا. فالتسيير علم يعني أنه يعتمد على األسلوب العلمي عند مالحظة املشكالت التسييرية 

وتحليلها وتفسيرها والتوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. والتسيير فن يعني أن املدير يحتاج إلى 

برة ومهارة وذكاء في ممارسة عمله, وتعامله مع العنصر البشري لحفزه على األهداف خ

التنظيمية, ألن ليس كل من درس علم التسيير قادر على تطبيقه. ففن التسيير هو القدرة على 

تطبيقه في مجاالت مختلفة. بينما إذا كان التسيير علم وفن في أن واحد فاملسير يجب أن 

 5عنها. غنى رية باإلضافة إلى الخبرة العملية التي ال ييوالنظريات التس يعتمد على الكتب

 

عدد تعاريف التسيير باختالف و جهات النظر للكتاب و الباحثين و املمارسين و تت لذلك،     

يرجع هذا االهتمام بالتسيير إلى كونه أكثر األنشطة أهمية و تغلغال في جميع أوجه النشاط 

 لك تعاريف ما يلي:اإلنساني ومن بين ت

التسيير: يعني فن السيطرة على األفراد وتوجيههم نحو الوجهة الصحيجة ألداء العمل،     

التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة، فالتركيز على الجوانب اإلدارية ملؤسسات  فهو

ن جميع التنسيق بياملعلومات يضفي قيمة كبيرة من منظور التحكم والتقييم، ذلك أن عملية 

عوامل اإلنتاج البشرية باستعمال وظائف التخطيط والتنظيم والقيادة واإلشراف يتيح 

 6الفرصة للوصول إلى الهدف املرجو.

 

                                                           

مرجع سبق ذكره، ص  ملعلومات،محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق وا - 4 

165 

  31/03/2021صخري محمد، املوسوعة الجزائرية،  - 5 

Source : https://www.politics-dz.com (/26/01/2022)90  

 359الهشمري عمر أحمد، املرجع في علم املكتبات واملعلومات، عمان، دار الشروق، ص - 6 
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علم مبنى على قوانين و قواعد و أصول علمية قابلة للتطبيق “نه أعرفه تايلور على  -

 .”على مختلف النشاطات اإلنسانية

يعرف أيضا بأنه املعرفة الصحيحة ملا يراد أن يقوم به األفراد ثم التأكد من أنهم  كما -

أو هو الوظيفة التي تتعلق بتحديد  ،رخص التكاليفأيفعلون ذلك بأحسن طريقة و 

سياسات املؤسسة بالتنسيق بين مختلف الوظائف وإقرار الهيكل التنظيمي والرقابة 

 النهائية على أعمال التنفيذ.

تاحة من البشرية املد املادية و التنسيق بين املوار اف و يير هو عملية تحديد األهدالتسف -

 ،جل بلوغ األهداف املرجوة من خالل الوظائف الجوهرية املتمثلة في التخطيطأ

 7التنظيم، اإلدارة، الرقابة.

 مفهوم اإلدارة العلمية: -3

في بداية القرن العشرين ظهر ميدان اإلدارة العلمية، والهدف األساس ي من اإلدارة         

العلمية يتمثل في تقرير أساليب إنتاج أسرع وأحسن مما كان متوفرا، ولم يراع في البداية تأثير 

لى ع هذه األساليب على العاملين أو تأثير عملية معينة على غيرها من العمليات املتصلة بها أو 

النظام كله وخالل األعوام املاضية برهنت هذه املعوقات على أنها ذات تأثير جوهري على 

 وظهور ميادين وأساليب علمية ملساعدة اإلدارة في أدائها.لية اإلدارية مما أدى إلى تطوير العم

 ومن الطرق واألساليب العديدة التي تستخدمها اإلدارة العلمية ما هو تقليدي أو         

كالسيكي مثل دراسة الوقت والحركة وقياس العمل وتبسيط اإلجراءات التي تستخدم بصورة 

أو بأخرى في املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات، ومنها ما هو حديث ومتطور مثل تحليل 

النظم وبحوث العمليات واإلدارة باألهداف، على أن الطرق واألساليب الرئيسية التي تستخدم 

دارة املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات تصنف تحت مجموعتين إحداها تتصل بكثرة في إ

بالسياسات والتي تعتمد على نتائج وتوصيات الدراسات واملسوح التحليلية والوصفية املسجلة 

في الوثائق واألدلة والكتيبات، لذلك توص ي معظم الدراسات املسحية للمكتبات بإدخال 

اإلداري لتحسين أداء املنظمة ككل، ومن املبادئ التنظيمية التي املبادئ العلمية للتنظيم 

 يوص ى بها ما يلي:  

                                                           

  31/03/2021صخري محمد، املوسوعة الجزائرية،  - 7 

Source : https://www.politics-dz.com (/26/01/2022)  
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 مدى الرقابة يجب أن يكون قصيرا بقدر اإلمكان؛ 

 مسؤوليات وسلطات أي وظيفة يجب تحديدها بوضوح وال تترك لالفتراضات؛ 

 يدها وتخصيص وحدة تنظيمية حوظائف والخدمات املتجانسة يجب تو ال

 تنفيذها؛ بالسهر على

  الوظائف االستشارية واملساعدة والتنازلية يجب أن يكون التوسع فيها مالئما

 للبيئة التنظيمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات

  36التنظيم يجب أن يتسم باملرونة ويسمح باملراجعة بصفة دورية ص 

ق وهي تتصل بدراسات طر واألخرى تتعلق باملتغيرات املرتبطة بالخطط واألداء الفعلي       

وأنماط العمل املتعلقة بالتغييرات في الخطط واألداء الفعلي والتي يمكن اإلحساس بها 

ومشاهدتها. إذ أن تسجيل طريقة العمل املتبعة يتم بواسطة عديد من الطرق املختلفة 

ام هذه دفدخول امليكنة واآللية في أعمال املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات أدى إلى استخ

األساليب لقياس العمل فيها ويستعان في ذلك بعدد من الوسائل املختلفة لتسجيل العمليات 

واملهام والتي منها: استخدام األشكال التوضيحية لبيان متوسط الوقت الذي يستغرقه العمل 

ويطبق هذا األسلوب على إجراءات الفهرسة والتكشيف وعلى إجراءات الخدمات املتنوعة 

دات كما يساعد في إعادة ترتيب الوح أخذ مكانا في املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات.التي ت

 8واملواد لتقليل الوقت واملساحة ولتجميع العمليات التي أنجزت من قبل في نقاط مختلفة.

لذلك يمكن أن نلخص مختلف مؤشرات تقييم األداء لنظام املعلومات الوثائقي              

 ISO ll620 9 إيزو  حسب قانون 

 ll620يوضح قائمة مؤشرات األداء لنظام املعلومات الوثائقي حسب إيزو  01جدول رقم 

 مؤشر األداء املصالح أو النشاطات املقاسة

 إرضاء املستفيدين رأي املستفيدين

  الخدمات املقدمة للجمهور 

                                                           

-35ص، ص مرجع سبق ذكره، محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات،  - 8 

38 

يم النظرية مع تعريف لتقنين إيزو الخاص مخلوفي عابد، أدوات تقييم األنظمة الوثائقية، بعض املفاه - 9 

 26، ص 2، العدد 19، املجلد RISTبتقييم املكتبات، مجلة 
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 تكلفة لكل دخول للمكتبة 

 توفير العناوين  توفير الوثائق 

 توفير العناوين املطلوبة 

 نسبة العناوين املطلوبة املتواجدة في الرصيد 

 إعطاء العناوين املطلوبة 

 اإلعارة الداخلية حسب الفرد للفئة العمرية 

 نسبة استعمال الوثائق 

  متوسط آجال البحث عن الوثائق في املخزن   الوثائقالبحث عن 

 متوسط آجال البحث عن الوثائق في الدخول الحر 

 دورة املجموعة الوثائقية  إعارة الوثائق 

 اإلعارة حسب الفرد للفئة املخدومة 

 الوثائق املستعارة حسب الفرد 

 تكلفة اإلعارة 

 اإلعارة حسب األعوان 

 آجال اإلعارة ما بين املكتبات 

 ير الوثائق من مصادر خارجيةتوف 

 خدمة االستعالمات واملصادر 

 البحث عن املعلومات 

 نسبة األجوبة الصحيحة 

 نسبة نجاح البحث حسب العنوان في الفهارس 

 نسبة نجاح البحث حسب املوضوع في الفهارس 

 ال يوجد مؤشرات في القانون   تكوين املستفيدين 

 توفير الهياكل  الهياكل 
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 الهياكلنسبة استعمال  

 نسبة شغل املقاعد 

 توفير أنظمة اإلعالم اآللي 

 املصالح الداخلية

 اقتناء الوثائق 

 معالجة الوثائق 

 الفهرسة 

 ترقية املصالح والدعاية 

 توفير وتشغيل املوارد البشرية 

 

 متوسط آجال اقتناء الوثائق 

 متوسط آجال معالجة الوثائق 

 تكلفة كل عنوان مفهرس 

 ال يوجد مؤشرات 

 مؤشراال يوجد  

املصدر: مخلوفي عابد، أدوات تقييم األنظمة الوثائقية، بعض املفاهيم النظرية مع تعريف لتقنين 

  26، ص 2، العدد 19، املجلد RISTإيزو الخاص بتقييم املكتبات، مجلة 

 

 والتنظيم في مؤسسات املعلومات: نظام التسيير  

عند تخطيط أي تنظيم إداري مالئم ملؤسسات املعلومات يجب تحديد مكوناته       

األساسية املتمثلة في األهداف والوظائف الضرورية وما يحتاجه من موارد بشرية ومادية 

 كما تتمثل في الشكل التالي:

 

 - يوضح العالقة بين مكونات التنظيم 1 شكل رقم 

فاألهداف التي تحدد ملؤسسة املعلومات هي التي تقرر نوعية العمل والوظائف        

الضرورية املحتاج إليها لتحقيق هذه األهداف، وتتجمع الوظائف املتجانسة في إدارات أو 

أقسام تتفرع بدورها وتتجزأ إلى مهام وأنشطة محددة، وفي أي مكتبة أو مركز معلومات 

ظائف املهنية أو الفنية والوظائف اإلدارية. ومجموعة الوظائف توجد مجموعتان من الو 
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املهنية يمكن تجزئتها إلى وظائف متعلقة بالتزويد أو بناء مجموعات املصادر، ووظائف 

، أما وظائف التزويد فتتجزأ إلى وظائف للتجهيز أو التنظيم الفني، ووظائف للخدمات

وهكذا. أما مجموعة الوظائف اإلدارية فقد خاصة باالختيار والشراء والتبادل واإلهداء 

تتجزأ إلى وظائف تتعلق باألفراد. وأخرى تتعلق بالشؤون املالية، وثالثة بالسكرتارية 

والصيانة وهكذا. وتترابط وتتفاعل الوظائف املهنية واإلدارية معا لتحقيق األهداف 

 10املحددة.

ارد البشرية أو القوى العاملة الالزمة ألداء ومن املكونات األساسية ألي تنظيم إداري املو         

املهام والوظائف. فالتنظيم كبنيان يربط وينسق الجهود الجماعية ملجموعة األفراد الذين 

يعملون معا لتحقيق غاية أو هدف مشترك. فالقوى العاملة في أي مكتبة أو مركز معلومات 

الوظائف ويحدد مواصفات تشكل أهم مكونات التنظيم اإلداري بها. فالتنظيم يصنف 

املكلفين بأدائها. وبذلك يسهم في اختيار وتعيين األفراد املناسبين ألداء املهام. ويحدد واجباتهم 

اق الرقابة ونظم الترقي والحوافز ومسؤولياتهم وسلطاتهم ومدى عالقاتهم وتبعياتهم ونط

والقوى العاملة بدون إمكانيات وتسهيالت مادية  زاءات وتقويم األداء والتدريب والتنميةجوال

ال يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة وفاعلية. لذلك تعتبر املوارد املادية مكونا أساسيا من 

مكونات أي تنظيم. فمواد املعلومات التي تقتنيها املكتبة أو مركز املعلومات كنماذج البيانات 

صغرات الفيلمية والوسائل السمعية البصرية املدخلة أو الكتب والدوريات والوثائق وامل

واملواد املقروءة آليا سوف تؤثر على نوعية التنظيم واملوظفين املحتاج إليهم. كما أن حجم 

االعتمادات املالية وتنوع األجهزة واآلالت املستخدمة وحجم املبنى املختص وتعدد فروعه 

 11.نوع وحجم املوظفين أيضاينعكس بالطبع على شكل وطبيعة التنظيم اإلداري وعلى 

إذن، حتى تستطيع املؤسسة القيام بأدوارها من خالل جهازها التسييري البد من النظر        

إليها على أساس أنها نظام حركي مفتوح. فهي تتأثر بالعوامل الخارجية املختلفة سواء كانت 

سياسية، اقتصادية أو غيرها أي ما يعرف بمتغيرات املحيط، لذا فاملسيرون يهتمون بالنظام 

 توح الذي يأخذ بعين االعتبار الوسط الذي تعمل فيه املؤسسةاملف

                                                           

 166مرجع سبق ذكره، ص بات ومراكز التوثيق واملعلومات، محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكت - 10 

 املرجع نفسه. - 11 
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كما أن العوامل املحيطة من أهم العناصر املكونة لنظام التسيير، فمن جهة توجد      

املدخالت أي املوارد املتاحة للمؤسسة من مواد أولية، موارد مالية وبشرية ورؤوس أموال، 

خالل املسيرين الذين يقومون بتخطيط، تنظيم،  وذلك النجاز املهام الضرورية للمؤسسة من

إدارة ورقابة هذه املوارد. ومن جهة أخرى هناك املخرجات املتمثلة في املنتجات أو األهداف 

املراد تحقيقها من طرف املسيرين. وبهذا يمكن القول بأن التسيير نظام مفتوح يمكن من 

ي تأقلم ومسايرة التغيرات التي تطرأ فخالله الحصول على فوائض لقدرة نظام التسيير على ال

 12املحيط، وكذا قدرته على توجيه الجهود نحو تحقيق غايات املؤسسة.

فمبادئ التنظيم التي تسهم في إعداد أي خطة تنظيمية ملؤسسات املعلومات فإنها     

 تجيب على األسئلة التالية:

ز املعلومات هل حددت األهداف بعناية؟ هل يفهم كل موظف باملكتبة أو مرك -1

 وظيفته؟ وهل يعرف هذا املوظف األهداف العامة للمكتبة ككل؟

هل يوجد ما يبرر تواجد كل الوظائف والوحدات التنظيمية في املكتبة أو مركز  -2

املعلومات في مرحلة النمو الحالية؟ هل يجب دمج بعض الوظائف املتجانسة معا 

إضافة وظائف ووحدات  على أساس مختلف مما كان متبعا من قبل؟ أو هل يجب

 إدارية جديدة ملجابهة تطور الخدمات املقدمة؟

ما مدى التدرج اإلداري أي العالقات التنظيمية واألفقية واالستشارية والوظيفية  -3

 في التنظيم؟ هل يفهم املوظفون كل هذه العالقات بوضوح؟

زية ركهل ترتكز املسؤوليات والسلطات عند مستوى إداري معين؟ ما هي أبعاد امل -4

 والالمركزية في عملية اتخاذ القرارات وتوفير الخدمات؟

هل تفويض املسؤوليات والسلطات يتاح للمستويات اإلدارية املختلفة، هل يفهم  -5

كل موظف مسؤولياته بوضوح، هل منحت السلطات له لكي ينجز مسؤولياته 

 بكفاءة وفاعلية؟

سام والوحدات اإلدارية هل يتوازن تجميع وتقسيم الوظائف في اإلدارات واألق -6

 الذي يتكون منها التنظيم؟

                                                           

  31/03/2021صخري محمد، املوسوعة الجزائرية،  - 12 

Source : https://www.politics-dz.com (/26/01/2022)  
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هل صمم التنظيم متخذا في االعتبار ثباته وعدم تغيره؟ ما مدى املرونة في  -7

التنظيم بحيث تستوعب أي تطورات أو متغيرات تؤثر على العمل ونمو الوظائف 

 في املستقبل؟

قوى جات الهل يراجع التنظيم بصفة مستمرة حيث يمكن تطويره ملجابهة احتيا -8

 العاملة املتغيرة واملتطورة على الدوام؟

هل تحتل وظيفة أو وحدة إدارية معينة مكانها املناسب واملنطقي في التنظيم؟ وما  -9

 مدى رقابة املديرين ورؤساء اإلدارات واألقسام؟

ما هو التنظيم غير الرسمي في املكتبة أو مراكز املعلومات؟ هل يؤثر التنظيم غير   -10

 األداء في املكتبة أو مركز املعلومات؟ الرسمي على

إن اإلجابة على هذه األسئلة تكمن في عرض مبادئ التنظيم وطرق عمل خطط التنظيم      

والتي سوف نتطرق إليها في املحاور املوجودة ضمن  13اإلداري في املكتبات ومراكز املعلومات.

 هذه املطبوعة.

 نواع التنظيم في مؤسسات املعلومات:أ 

يعتبر التنظيم التنازلي شكال مبسطا من أشكال التدرج اإلداري أو  التنظيم التنازلي: -1

تسلسل القيادات، إذ يعتبر مدير املؤسسة الوثائقية مصدر السلطات وتنفذ قراراته 

وتعليماته وأوامره عن طريق سريانها من أعلى ألسفل، إال أن استخدام هذا الشكل 

ل السلطات في املدير يؤدي إلى بطء األعمال وتعقيد من التنظيم التنازلي وتركيز ك

اإلجراءات والحد من روح االبتكار لدى القوى العاملة وإضعاف روجهم املعنوية تجاه 

 املكتبة أو مراكز املعلومات مما يقلل من شعورهم باالنتماء لها.

لتنازلي ايمتاز هذا الشكل من التنظيم عن التنظيم  التنظيم التنازلي واالستشاري: -2

فقط باستعانته بمجموعة استشارية تساعد املدير بدراسة البرامج واملشاكل التي 

تواجه اإلدارة قبل اتخاذ القرارات اإلدارية بشأنها. وبذلك يزيد املدير من إمكانياته 

ويويها بعدد محدود من املستشارين في قمة اإلدارة العليا باملكتبة أو مركز املعلومات. 

                                                           

 168محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات، مرجع سبق ذكره، ص  - 13 
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وع يتم تحديد االختصاصات بدقة في الوحدات اإلدارية التنفيذية وفي هذا الن

 التنازلية والوحدات االستشارية ثم ينسق بين أعمال الجانبين كي يتم التعاون بينهما.

يعتمد على تقسيم األعمال إلى إدارات أو أقسام أو وحدات  التنظيم الوظيفي: -3

ة محددة، وبذلك تتمكن نتيجة إدارية مختلفة تختص كل إدارة منها بموضوع أو وظيف

أداء الوظيفة الواحدة إلى االمتياز والتفوق فيها وزيادة القدرة اإلنتاجية وتحسين 

عملية اتخاذ القرارات بسرعة مع الدقة واالقتصاد. وقد يكون التقسيم الوظيفي إما 

على أساس الوظيفة أو املوضوع املعين أو على أساس اإلجراءات. ويشبه التنظيم 

ظيفي شكل التنظيم التنازلي واالستشاري في كثير من معامله حيث أن املوظفين في الو 

الخط التنازلي هم الذين يتحملون املسؤولية الكاملة في أداء املهام، أما الهيئة 

االستشارية فبدال من بقائها خارج خط السلطة كلية فيما تقوم به من أعمال 

ت ومن ثم تتاح لها فرصة أفضل لتطبيق استشارية تسكن أو توضع في مسار العمليا

 املعرفة االستشارية املتخصصة.

موعة من األفراد مسؤولة عن جتعرف اللجنة بأنها مالتنظيم بواسطة اللجان:  -4

القيام بعمل معين فإذا كانت تتعلق بسلطة تنفيذية أطلق عليها لجنة تنفيذية لها 

للغير وإذا كانت اللجنة مسؤولة  القدرة على اتخاذ القرارات وإصدار األوامر امللزمة

عن تقديم اقتراحات وتوصيات أطلق عليها لجنة استشارية. ويستخدم هذا النمط 

 14.التنظيمي بكثرة في كثير من املكتبات سواء كانت جامعية أو عامة أو متخصصة
 

 مفهوم نظام املعلومات:  -4

 طرق نت أن قبل لكن واملعلومات، النظام وهما مفهومين من املعلومات نظام مفهوم يتكون       

 وفي ياثان النظام ثم أوال  املعلومات مفهوم توضيح من علينا البد املعلومات نظام مفهوم إلى

 .املعلومات نظام مفهوم معنى األخير 

 مفهوم املعلومات  

                                                           

ص  -محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات،  مرجع سبق ذكره، ص - 14 

183- 184 
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كلمة معلومات مشتقة من كلمة علم وترجع غلى كلمة معلم أي األثر الذي         

التي تعني  informatioيستدل به على الطريق، وأصل الكلمة في اللغة الالتينية هي 

 uneشرح أو توضيح ش يء ما، وتستخدم الكلمة بصيغتها املفردة في اللغة الفرنسية

information ,  .وتستخدم الكلمة كفحوى لعمليات االتصال للداللة على معلومة

 بهدف توصيل اإلشارة أو الرسالة التي هي املعلومة واإلعالم عنها، أي هي املعرفة التي

تمثل عنصر التخزين واإلرسال والتحويل للرسالة أو اإلشارة. وهناك تعاريف عديدة 

ة في لكلمة معلومات حيث أنه حتى اآلن مازال هناك تضارب ووجهات نظر عديد

 15تعريف هذه الكلمة.

 

 املقابلة بين البيانات واملعلومات: 

كلمة بيانات هي جمع كلمة بيان، وتعني حقيقة معينة، والبيانات لذلك هي        

مجموعة من الحقائق أو املشاهدات أو القياسات والتي تكون على صورة أرقام أو 

ث أو هدف أو أية حروف أو رموز أو أشكال خاصة وتصف فكرة أو موضوع أو حد

حقائق أخرى. ومن ثم تعتبر البيانات مجموعة من الحقائق الخام غير مرتبة أو غير 

معدة لالستخدام، وكثيرا ما يترادف استخدام كلمتي البيانات واملعلومات في حياتنا 

اليومية أي بمعنى استخدام أو وضع إحداهما مكان األخرى وعلى الرغم من ذلك 

ير بين الكلمتين إذ يمكن النظر إلى البيانات على أنها املادة يوجد خالف معنوي كب

الخام التي يتم تشغيلها للحصول على شكل مفيد واسع االستخدام وتعرف في هذه 

 الحالة باملعلومات أي أنه يمكن القول بأن: 

 البيانات هي املادة الخام التي تشتق منها املعلومات               

خام إلى سلع تامة الصنع بواسطة عملية التصنيع، كذلك تتحول مثل تحويل املواد ال

البيانات الخام إلى معلومات بواسطة عمليات معالجة البيانات، والسلع تامة الصنع 

املنتجة بواسطة عملية التصنيع تكون عديمة الجدوى إلى أن تصل إلى املستهلكين، 

                                                           
 55مرجع سبق ذكره، ص  محمد محمد الهادي،15
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تصبح إجراءات عديمة الجدوى  وباملثل املعلومات الناتجة عن عملية معالجة البيانات

 16حتى تغطي احتياجات املستفيدين وتؤدي إلى قرارات وإجراءات.

ومن جهة أخرى، يمكن تعريف املعلومات بأنها تجميع بيانات خام وتنظيمها    

بواسطة التصنيف واملقارنة وتفسيرها وتقويمها لالستخدام بعد التفهم العميق حيث 

تشكيل القوانين العلمية، وبذلك تصبح املعلومات يؤدي ذلك إلى بزوغ املعرفة و 

الوظيفة األساسية للعالقات املتواجدة لعدد من اإلجابات قبل وبعد استالم 

 17املعلومات ذاتها.

ويكون من الضروري أن تتوافر في البيانات بعض الخصائص للحصول على      

 معلومات جيدة، وبعض هذه الخصائص:

  درجة كبيرة من الدقة وخالية من األخطاءيجب أن تكون البيانات على 

  يجب أن تكون البيانات ممثلة لواقع األشياء حتى تعبر عن حقيقة األمور 

 يجب أن تكون البيانات شاملة دون تفصيل زائد ودون إيجاز يضيع معناها 

 يجب أن تكون البيانات متسقة فيما بينها دون تعارض أو تناقض 

  زمنيا لالستخداميجب أن تكون البيانات مناسبة 

 الدورة االسترجاعية للمعلومات: 

إن عالقة البيانات باملعلومات ذات طبيعة دورية، حيث يتم تجميع وتشغيل البيانات       

للحصول على املعلومات، وتستخدم هذه املعلومات في اتخاذ القرارات التي تؤدي بدورها 

عة إضافية من البيانات يتم مرة إلى تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، التي تؤدي إلى مجمو 

أخرى تجميعها ومعالجتها للحصول على معلومات إضافية أخرى التخاذ قرار آخر يؤدي 

 18إلى تنفيذ مجموعة جديدة من اإلجراءات وهكذا.

 يوضح الدورة االسترجاعية للمعلومات:  2 رقموالشكل      

 

                                                           
 ، صمحمد السعيد خشبة، نظم املعلومات: املفاهيم والتكنولوجيا، دار اإلشعاع للطباعة، القاهرة، مصر - 16

47.

 .57محمد محمد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص  - 17 
 . 48محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 18 
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 19يوضح الدورة االسترجاعية للمعلومات 02 رقمشكل 

 خصائص املعلومات: 

 تتمثل في اآلتي:  

التوقيت: التوقيت املناسب يعني أن تكون املعلومات مناسبة زمنيا الستخدامات  -1

معالجتها والحصول عليها. وهذه الخاصية ترتبط بالزمن املستفيدين خالل دورة 

اإلدخال وعمليات املعالجة وإعداد تقارير  –الذي تستغرقه دورة املعالجة 

ومن أجل الوصول إلى خاصية التوقيت املناسب  –دين ياملخرجات للمستف

للمعلومات فإنه من الضروري تخفيض الوقت الالزم لدورة املعالجة، وال يتحقق 

إال باستخدام الحاسب اإللكتروني للحصول على معلومات دقيقة ومالئمة ذلك 

 دين في توقيت مناسب.يالحتياجات املستف

الدقة: تعني أن تكون املعلومات في صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع  -2

والتسجيل ومعالجة البيانات أي درجة غياب األخطاء من املعلومات، وتتعلق 

ي سببها بيانات معينة أو األخطاء الضمنية الناتجة عن باألخطاء الصريحة الت

املعلومات غير مناسبة زمنيا. ويمكن القول بأن الدقة هي نسبة املعلومات 

 الصحيحة إلى مجموع املعلومات املنتجة خالل فترة زمنية معينة.

الصالحية: صالحية املعلومات هي الصلة الوثيقة بمقياس كيفية مالءمة نظام  -3

الحتياجات املستفيد بصورة جيدة. وهذه الخاصية يمكن قياسها  املعلومات

 بشمول املعلومات أو بدرجة الوضوح التي يعمل بها نظام االستفسار.

                                                           
 49المرجع نفسه، ص  - 19 

 البيانات

 اإلجراءات المعلومات

 القرارات
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املرونة: املرونة هي قابلية تكيف املعلومات وتسهيلها لتلبية االحتياجات املختلفة  -4

 ديد منيمكن استخدامها بواسطة الع ميع املستفيدين، فاملعلومات التيلج

دين في تطبيقات متعددة تكون أكثر مرونة من املعلومات التي يمكن ياملستف

 20استخدامها في تطبيق واحد.

الوضوح: تعني هذه الخاصية أن تكون املعلومات واضحة وخالية من الغموض  -5

ومتسقة فيما بينها دون تعارض أو تناقض ويكون عرضها بالشكل املناسب 

 دين.يالحتياجات املستف

قابلية املراجعة: هذه الخاصية تتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بين مختلف  -6

 21دين ملراجعة وفحص نفس املعلومات.ياملستف

تعني غياب القصد من تغيير أو تعديل ما يؤثر في  ةعدم التحيز: هذه الخاصي -7

املستفيدين، وبمعنى آخر، فإن تغيير محتوى املعلومات يصبح مؤثرا على 

 دين.يتغيير املعلومات التي تتوافق مع أهداف أو رغبات املستف دين أو ياملستف

املصداقية: وهذه الخاصية تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية  -8

الناتجة من نظام املعلومات الرسمي، وتستبعد من هذه الخاصية املعلومات غير 

 الرسمية

مات احتياجات الشمول: الشمول هو الدرجة التي يغطي بها نظام املعلو  -9

املستفيدين من املعلومات بحيث تكون بصورة كاملة دون تفصيل زائد ودون 

إيجاز يفقدها معناها ويتحول الشمول أيضا إلى متغيرات اقتصادية حيث أن 

 املعلومات الكاملة أكثر قيمة وفائدة من املعلومات غير الكاملة.

ات والتي تشير إلى زمن إمكانية الوصول: هي سهولة وسرعة الحصول على املعلوم -10

 22استجابة النظام للخدمات املتاحة لالستخدام.

                                                           
 55ص محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره،  - 20 
 56، ص محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره - 21 

 .57ص ، المرجع نفسه - 22 
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جودة املعلومات: ترتبط جودة املعلومات بالكيفية التي يمكن بها استخدام هذه املعلومات 

ودرجة الثقة فيها، ويمكن قياس جودة املعلومات بخصائص: التوقيت، املرونة، الدقة، قابلية 

 23عدم التحيز، املالءمة، الوضوح.القياس، قابلية املراجعة، 

يعرف أندري مارشال النظام كما يلي: هو عبارة عن مجموعة متناسقة  تعريف النظام: - ب

 لها غاية مكونة من عناصر مترابطة وتسودها حالة من االستقرار.

أما حسب روسناي فالنظام هو مجموعة من العناصر التي تكون في تفاعل ديناميكي منظمة 

 تحقيق هدف معين.من أجل 

بصفة عامة يمكن تعريف النظام على أنه ذلك الهيكل الذي يضم مجموعة من العناصر 

  24املترابطة واملتكاملة واملوجهة لتحقيق هدف مشترك.

هو مجموعة من العناصر املرتبطة مع بعضها بعالقة تبادل، أي أن النظام هو كينونة  فالنظام

قة التي تصل بين أي من عناصرها، وواحد آخر من تتركب من عنصرين على األقل والعال

العناصر على األقل في املجموعة، وكل عنصر في النظام متصل مع عنصر آخر بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة، وأكثر من ذلك ال تتصل املجموعة الفرعية من العناصر بأي مجموعة فرعية 

 أخرى.

ناسبة، وهذه العناصر ليست هي مجموعة من العناصر وخواصها امل بيئة النظام: -

جزءا من النظام ولكن أي تغيير في أي منها يحدث تغييرا في حالة النظام، لذلك فإن 

بيئة النظام تتكون من جميع املتغيرات التي قد تؤثر على حالته، والعناصر الخارجية 

 25التي تؤثر على الخواص غير مناسبة للنظام ليست جزءا من بيئته.

: النظام املغلق هو النظام الذي ينفصل تماما مقابل النظم املفتوحةالنظم املغلقة  -

عن البيئة املحيطة به وال توجد أي جدود مشتركة بينهما، بمعنى أنه ال يحتوي أي 

مدخالت أو مخرجات وهذه الفكرة أكثر مالئمة للنظم التعلمية من النظم االجتماعية، 

                                                           

 .58املرجع نفسه، ص  - 23 

ليتيم ناجي، أهمية ودور نظام املعلومات في التسيير الفعال للموارد البشرية باملؤسسة الجزائرية، مجلة  - 24 

 292، ص 1املجلد  30الحقوق والعلوم اإلنسانية، دراسات اقتصادية، العدد 

 13ص محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره،  - 25 
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اء معزول محكم يمنع تسرب الغاز أو مثال ذلك التفاعل الكيميائي الذي يتم في إن

الهواء، وهذه النظم املغلقة ال يمكن تنظيمها أو التحكم فيها، ولكن األكثر شيوعا هو 

النظام املغلق نسبيا مثال ذلك برنامج الحاسب اإللكتروني الذي يتم تشغيله في ذاكرة 

موعة ا ملجالحاسب فيقوم بقراءة مجموعة من املدخالت املعرف شكلها وتشغيلها طبق

محددة من العمليات واستخراج النتائج في الصورة املطلوبة وفي املنشآت التجارية 

واالقتصادية يوجد العديد من النظم املغلقة نسبيا عن البيئة املحيطة بها، مثال 

ذلك املنشآت الصناعية يتم تصميمها بحيث ال تتأثر نسبيا بالتغيرات الحادثة في 

الوصول بهذا التأثير إلى أدنى حد ممكن، وبمعنى آخر يتم تصميم البيئة املحيطة بها أو 

يث أن النظم املغلقة نسبيا يمكن حبحيث يكون مغلقا كلما أمكن ذلك، النظام 

التحكم فقط فيها وتعريف مدخالتها بدقة، ولكنها غير مرتبطة باملؤثرات الخارجية 

 للنظام.

من التداخالت مع البيئة املحيطة به، بينما النظام املفتوح هو الذي يوجد به العديد 

وكذلك الحاجة إلى أن تكون إمكانية تعديل سلوكه يترتب عليها االستمرار في تعديل البيئة 

املحيطة به، وهذه التعديالت أو التغيرات يمكن أن تحتوي مدخالت عشوائية وغير 

 ألعمال.معروفة، ومثال ذلك النظم البيولوجية ) مثل جسم اإلنسان(ونظم منشآت ا

وباختصار يمكن القول بأن النظام املفتوح هو النظام الذي يكون له بيئة معينة،      

ويتأثر بكل من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية بينما النظام املغلق ليست له أي 

بيئة وبالتالي ال يتأثر بأية عوامل خارجية. ويمكن تصنيف النظام بتصنيفة مزدوحة مثال 

نامج الحاسب اإللكتروني املطبوعة واملكتوبة بإحدى لغات تخطيط البرامج تعتبر قائمة بر 

 26نظاما مجردا ومغلقا بينما نظام اجتماع مجلس اإلدارة يعتبر نظاما ماديا مفتوحا.

 املفهوم العام لنظام املعلومات:  -

على الرغم من عدم وجود اتفاق مشترك حول تعريف مصطلح نظام املعلومات       

أن هناك على الدوام فهما عاما ملا يعنيه هذا املصطلح، وبناء على هذا الفهم  إال 

 يمكننا أن نضع التعريف التالي لنظام املعلومات:

                                                           

 30، 29ص، ص محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره،  - 26 
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نظام املعلومات هو بيئة تحتوي على عدد من العناصر التي تتفاعل فيما بينها ومع  -

اجها ت ملن يحتمحيطها بهدف جمع البيانات ومعالجتها حاسوبيا وإنتاج وبث املعلوما

 لصناعة القرارات. والتعريف يبين أن نظام املعلومات:

هو بيئة أو كيان قائم بذاته تفصله عن الكيانات األخرى أو عن املحيط الذي يعمل  -1

فيه حدود وفي معظم الحاالت ال تمتلك هذه الحدود صفة املادية، أي أنها غير 

 ملموسة.

وهذه العناصر هي األفراد )اختصاص ي أنه يتألف أو يتكون من عدد من العناصر،  -2

أنظمة املعلومات أو الحاسوب ومستخدمين نهائيين للنظام( ومنظومات )منظومات 

حاسوب بجانبها املادي والبرمجيات ومنظومات االتصال كالهواتف والتلفاكس 

واألقمار الصناعية...إلخ( واإلجراءات واألساليب التي تحكم عمل النظام وتديره، 

 واملعدات واآلالت الطابعة وأجهزة الفيديو وأجهزة التسجيل واألبنية واألثاث.واألجهزة 

إن العناصر أعاله تتفاعل فيما بينها مع بيئتها أو محيطها بصورة دائمة، وهذا هو  -3

مفهوم النظام املفتوح الذي ينطبق على معظم النظم العاملة حاليا. أما النظام الذي 

النظام املغلق وليس هناك مثال على نظام مغلق بصورة ال يتفاعل مع بيئته فيسمى 

تامة، وأقرب األمثلة هي الساعة التي تستمر بالعمل دون تدخل من اإلنسان أو من 

البيئة حتى انتهاء الطاقة التي تشغلها )البطارية مثال( فتصبح نظاما مفتوحا حين 

 ذا.ترة من الوقت وهكيقوم اإلنسان بإبدال البطارية ثم تعود لتصبح نظاما مغلقا لف

 27الهدف األساس ي لنظام املعلومات وجمع البيانات ومعالجتها وإنتاج وبث املعلومات. -4

إذن، ما هو النظام؟ يمكن تعريف النظام بأنه مجموعة من العناصر املترابطة أو 

املتداخلة التي تكون كال متكامال، ويمكننا التعرف على العديد من النظم في حقول 

ايلوجية والفيزيائية والتكنولوجية واملجتمعات اإلنسانية، وهذا يشمل نظام العلوم الب

املجموعة الشمسية والنظام البايلوجي لجسم اإلنسان والنظام التكنولوجي ملولد 

 الطاقة الكهربائية

 

                                                           
 11، ص 2000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي    ع ، عمان، األردن، 1عماد الصباغ، نظم المعلومات: ماهيتها ومكوناتها، ط  - 27 
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نتجيها إلى هو ذلك التنظيم الذي يحكم نقل املعلومات من منظام املعلومات:            

 غي على نظام املعلومات أن يدرس ثالثة متطلبات هي:بمنها، ويناملستفيدين 

 ن يكون قادرا على أن يعلم أو يخبر املستفيد أين يجد معلوماتهأ -1

 أن يكون قادرا على نقل هذه املعلومات له عندما يقرر أنه يريدها. -2

 أن يرد على أسئلة املستفيد في إطار حدود الوقت الذي يراه املستفيد مناسبا -3

كل من صامويلون و بوركو أن نظام املعلومات هو توليفة من نتاج اإلنسان والحاسب ويرى 

اإللكتروني تعتبر كمصادر رأسمالية تؤدي إلى نتائج هامة في مجال جمع وتخزين واسترجاع 

وإيصال البيانات لهذه اإلدارة الناجحة في عمليات التخطيط واتخاذ القرار وإعداد التقارير 

 ملؤسسات والهيئات.وضبط العمل في ا

كما يعر محمد السيد خشبة نظام املعلومات بأنه النظام الذي يجمع ويحول ويرسل     

املعلومات في املؤسسة، ويمكن أن يستخدم أنواعا عديدة من نظم معالجة املعلومات 

ملساعدته في توفير املعلومات حسب احتياجات املستفيدين، وبمعنى آخر فإن نظام املعلومات 

النظام الذي يستخدم األفراد وإجراءات التشغيل ونظم املعالجة لتجميع وتشغيل البيانات هو 

وتوزيع املعلومات في املؤسسة، ويقوم نظام املعلومات بتنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من 

 الوظائف واملهام التي يمكن تقسيمها إلى خمس وظائف رئيسية هي:

 ترميزها وتصنيفها وتنقيتها وتحويلها.جمع البيانات وذلك من خالل تسجيلها و  -

 معالجة البيانات وذلك من خالل الفرز واملقارنة والتلخيص -

 إنتاج املعلومات من حالل إرسالها وإعداد مختلف التقارير -

 إدارة البيانات من خالل التخزين والصيانة واالسترجاع -

 رقابة البيانات وأمنها -

 أنواع نظم املعلومات: تنقسم إلى نوعين

 نظم املعلومات اإلدارية:  -1

وهو ذلك النظام الذي يحصل على البيانات من مصادرها األصلية ثم يقوم          

بإرسالها في قنوات لتشغيلها وترتيبها وتلخيصها لتصل من قنوات عكسية إلى متخذي 
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ا هالقرارات، ويتم ذلك إما يدويا أو آليا، وهناك من ينظر لنظم املعلومات اإلدارية على أن

وسيلة أنشئت ونظمت بهدف ترشيد عمليات التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات 

والرقابة، ويعتبر نظام املعلومات جهازا مرنا ينبئ باملستقبل ويحتوي على معلومات عن 

 البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمنظمة.

  نظم املعلومات الوثائقية: -2

بأنه تجميع من الطرق والقنوات التي تسمح  ويعرف نظام املعلومات الوثائقي       

بوصف وتكشيف وتلخيص الوثائق وتحويل البيانات املتوفرة بالطريقة التي تستخدم في 

تلبية الحاجات العديدة للمعلومات، ونظام املعلومات الوثائقي الذي تشكل أجزاؤه أو 

 األقل: البث لىنظمه الفرعية الوظيفية وحدة متكاملة يشتمل على األجزاء التالية ع

االنتقائي للمعلومات، إعداد نشرات املعلومات اإلرشادية، إعداد املستخلصات، 

 والكشافات.

 والتعريف العملياتي املعتمد للنظام هو:

مجموعة من األجزاء املترابطة التي تتفاعل مع البيئة ومع بعضها البعض  النظام هو:

لتحقيق هدف ما عن طريق قبول املدخالت وإنتاج املخرجات من خالل إحراء تحويلي 

 .منظم

 هذا النظام يحتوي على ثالثة أجزاء متفاعلة رئيسية أو فعاليات هي:

التي تدخل إلى النظام لكي  وتتعلق باستحصال وتجميع العناصر  : inputاملدخالت 

تعالج مثال، املواد الخام والطاقة والبيانات والجهود البشرية والتي يجب أن تتوفر 

 وتنظم ألغراض املعالجة.

وهي عمليات تحويلية يتم خاللها تحويل املدخالت إلى   : processingاملعالجة 

ات إلنسان، والحسابمخرجات. من أمثلتها العمليات التصنيعية وعملية التنفس عند ا

 التي تجرى على البيانات.
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وتتعلق بنقل العناصر التي انتجت خالل عمليات التحويل إلى  : outputاملخرجات 

الجهات التي تحتاجها، مثال املنتجات النهائية والخدمات البشرية واملعلومات اإلدارية 

 28التي يجب أن تنقل إلى مستخدميها.

املواد الخام كمدخالت وينتج سلعا مصنعة كمخرجات  أمثلة: النظام التصنيعي يقبل

ويمكن النظر إلى نظام املعلومات كنظام يقبل البيانات كمدخالت ويعالجها إلى 

 منتجات معلومات كمخرجات والشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

 يوضح املفهوم األساس ي للنظام في حالة املصنع وحالة نظام املعلومات 03شكل رقم 

 

جعل مفاهيم النظم مفيدة أكثر بإدخال مكونين آخرين هما: التغذية العكسية ويمكن 

(feed backوالسيطرة ) (controle والنظام الذي يحتوي على هذين املكونيين قد ،)

( الذي هو نظام مراقبة ذاتية cybernetic system يسمى نظام التحكم والضبط )

 وتنظيم داخلي.

 حول أداء النظامالتغذية العكسية هي بيانات 

السيطرة هي إحدى وظائف النظام الرئيسية التي تراقب وتقيم التغذية العكسية 

لتحديد فيما إذا كان النظام يتحرك لتحقيق هدفه، ويعمل بعد ذلك على إجراء 

                                                           
 13، ص مرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،  - 28 
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التعديالت الضرورية للمدخالت والعمليات الخاصة بالنظام لتأكيد إنتاج املخرجات 

 29املالئمة.

 

 

 

 

 ظام املعلومات: فعاليات ن -

  أوال: إدخال موارد البيانات: -

البد من استحصال البيانات الخاصة بعمليات املنظمة واألحداث األخرى وإعدادها        

للمعالجة من خالل معالجة إدخال البيانات وتسجيلها وتحريرها، ويقوم املستخدمون 

 أوساط مادية معينة مثل الورقالنهائيون اعتياديا بتسجيل البيانات حول العمليات على 

أو يتم إدخالها مباشرة إلى الحاسوب. ويشتمل ذلك على عمليات تحرير للتأكد من أن 

تسجيل البيانات قد تم بصورة صحيحة، وحين يتم إدخالها يتوجب نقل البيانات إلى 

أوساط تقرأ باملاكنة مثل األقراص أو األشرطة املغناطيسية حتى تظهر الحاجة لها في 

 30املعالجة.

 

 

                                                           

 14، ص مرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،  - 29 

 .20، ص مرجع سبق ذكرهعماد الصباغ،  - 30 
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 : نموذج نظام املعلومات 04شكل رقم 

 

 

 

 : ثانيا: معالجة البيانات إلى املعلومات

تعالج البيانات بفعاليات مثل الحساب واملقارنة والخزن والترتيب والتصنيف واالختصار،       

خير، وقيمة األ والفعاليات هذه تنظم وتحلل البيانات وبالتالي تحولها إلى معلومات للمستخدم 

أي بيانات تخزن في نظام املعلومات يجب أن يحافظ عليها من خالل عمليات مستمرة 

 لفعاليات التصحيح والتحديث.

 املعلومات: ثالثا: إخراج منتجات

تنقل املعلومات بمختلف أشكالها وتوفر إلى املستخدمين النهائيين من خالل فعالية     

اإلخراج، إن هدف نظام املعلومات هو إلنتاج منتجات معلومات مالئمة للمستفيد أو 

املستخدم النهائي، ومن منتجات املعلومات الشائعة هي أشرطة الفيديو والوثائق الورقية 

ي توفر لنا رسائل صوتية، واالستمارات والتقارير والقوائم واألشكال واالستجابات الصوتية الت
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البيانية وما إلى ذلك ونستخدم منتجات املعلومات لتحسين أدائنا الشخص ي واملنهي جين نعمل 

 في منظمات أو نعيش في مجتمع.

 رابعا: تخزين البيانات ومصادر املعرفة:

ظم املعلومات والتخزين هو وظيفة نظام فالتخزين هو وحدة رئيسية من وحدات ن        

املعلومات التي يتم فيها حفظ البيانات واملعلومات بصورة منظمة الستخدام مستقبلي، فمثال 

وكما يتم تنظيم النصوص املكتوبة إلى كلمات وجمل ومقاطع ووثائق فإن البيانات املخزونة 

ها تخدامها املستقبلي أو استرجاعتنظم إلى حقول وقيود وملفات وقواعد بيانات. وهذا يبين اس

 31كمخرجات عندما تستجد الحاجة لها من قبل املستخدمين النهائيين.

 

 يوضح عناصر البيانات 05شكل رقم 

                                                           

 22ص مرجع سبق ذكره، عماد الصباغ،  - 31 



29 
 

 

فالبيانات واملعلومات هي موارد تنظيمية فائقة األهمية يمكن أن تخزن في نظام  -

 املعلومات باألشكال التالية:

 على البيانات املعالجة واملنظمة قواعد البيانات والتي تحتوي  -

قواعد النماذج وتحتوي على نماذج نظرية ورياضية ومنطقية توضح العالقات في  -

 املنظمة ومنطق الحسابات أو األساليب التحليلية

قواعد املعرفة وتحتوي على معرفة بصور مختلفة، مثل الحقائق والقواعد الخاصة  -

 بمواضيع مختلفة.

  اء النظام:خامسا: السيطرة على أد

يتوجب على نظام املعلومات إنتاج تغذية عكسية حول فعاليات اإلدخال         

واملعالجة واإلخراج والتخزين والبد من مراقبة هذه التغذية العكسية وتقويمها 

لتحديد فيما إذا كان النظام قادرا على تحقيق اإلنجاز بحسب املعايير املوضوعة. ثم 

مناسبة للحصول على منتجات معلومات مالئمة الحتياجات يتم اتخاذ إجراءات 

 32املستخدم األخير.

إلى جمع وتحليل وتوفير املعلومات الوثائقية التي تتطلب  التوثيقي املعلومات نظام يهدف إذن

 في املنظمة ملتابعة االتجاهات والتطورات سواء في املنظمة أو خارجها.

 ا يلي:وبذلك فإن أغراض هذا النظام تتلخص فيم

 فظ واسترجاع معلومات أوعية املعلومات العربية واألجنبيةحجمع و  -

 توفير خدمات املعلومات املتنوعة مثل: -

 الرد على االستفسارات 

 اإلحاطة الجارية 

 البث االنتقائي للمعلومات 

 .تحليل وتكثيف القرارات اإلدارية في املنظمة 

                                                           

 24عماد الصباغ، مرجع سبق ذكره، ص  - 32 
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 مكونات النظام: -

 التوثيقي في املنظمة من املكونات أو األنشطة الرئيسية التالية:يتكون نظام املعلومات       

بناء مجموعة مصادر أوعية البيانات عن طريق التقويم واالختيار والتجميع ملساندة  -1

 أهداف أهداف املنظمة لكل من:

أوعية املعلومات النابعة من أنشطة داخلية كالتقارير والوثائق وامللفات  -أ

 واملواصفات...إلخوالرسومات 

أوعية املعلومات الخارجية التي تصدر في تقارير بحثية أو دراسات أو مقاالت  -ب

 دوريات أو براءات االختراعات.

 االشتراك في قواعد البيانات املجلية واألجنبية كلما أمكن ذلك. -ت

معالجة املعلومات فيما يتعلق بالتسجيل والفهرسة والتصنيف والتحليل املوضوعي  -2

 خالص والتكشيف سواء كان ذلك يدويا أو آليا.واالست

حفظ وتخزين املعلومات سواء في أوعيتها الورقية أو في املصغرات امليكروفيلمية أو في  -3

 األوعية املقروءة آليا بواسطة الكمبيوتر.

 استرجاع وبث وتوزيع املعلومات وإعداد مجموعة التقارير طبقا لالحتياجات -4

نظام فيما يتصل باملدخالت واملخرجات واملعالجة في ويمكن أن يعبر عن مكونات ال

 الشكل التالي:
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 - يمثل مكونات نظام املعلومات التوثيقي 06 شكل رقم  -

 مخرجات النظام: -3
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 يمكن أن يصمم النظام لتوفير املخرجات التالية من نشرات ومخرجات:   

 املستفيدين باملقتنيات التي حصلتنشرة باملقتنيات واإلضافات الجديدة لتوعية  -أ

 عليها وجمعتها املنظمة حديثا وترتب طبقا ملوضوعات االهتمام باملنظمة

توجه للمستفيدين طبقا الهتماماتهم فيما  SDIنشرة البث االنتقائي للمعلومات  -ب

 يتصل باملعلومات الحديثة املقتناة

 الصدور ومن يخصهم األمر.بيان بالقرارات الصادرة طبقا ملوضوعات القرارات وتاريخ  -ت

 توصيف البيانات:-4

 مجموعة البيانات األساسية: -1

 البيانات الوصفية: -أ

 رقم الوثيقة -

 تاريخ االقتناء -

 نوع الوثيقة: تقرير، مقالة دورية، مواصفة، خريطة، ميكروفيلم، كتالوج...( -

 املؤلف واملؤلفون اإلضافيون  -

 العنوان -

 اسم الدورية -

 اسم الناشر، سنة النشر(بيانات النشر)مكان النشر،  -

 عدد الصفحات، الرسومات...إلخ -

 األرقام الدولية للكتاب، الدورية -

 سعة الوثيقة -

 سعر الوثيقة -

 الجهة املقتنى منها الوثيقة -

 بيانات موضوعية: -ب

 املوضوعات الدالة أو املصطلحات -

 رقم التصنيف -

 املستخلص -

 بيانات السرية: -ث
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 الخصوصية )ملك إدارة، شخص، جهة ...( -

 السريةدرجة  -

 مجموعة بيانات املستفيدين: -2

 رقم املستفيد -

 اسم املستفيد -

 تخصص املستفيد -

 الوظيفة -

 السمات الخاصة باهتمامات املستفيد )املوضوعات الدالة( -

 مجموعة بيانات القرارات: -3

 رقم جلسة مجلس اإلدارة -

 تاريخ الجلسة -

 رقم فرعي للقرار في كل جلسة -

 نوع القرار أو موضوع اإلحاطة -

 القرارنتائج  -

 33.تحديد من يخصهم األمر -
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 مدخل ملؤسسات املعلومات: املحور الثاني:  -

كان ملؤسسات ومراكز املعلومات عبر العصور األثر الكبير في التأثير على املجتمعات،        

لذلك حصلت على انتشار واسع داخلها، إذ احتلت مكانة مرموقة في الثورة الثقافية ألي 

املجتمعات، ولعبت الدور األهم في التقدم العلمي والتقني، وتشجيع اإلبداع مجتمع من 

الكامن داخل أفراد املجتمع هذا أو ذاك، والذي دفع باتجاه تطوير الوضع االقتصادي 

والبيئة االجتماعية، وتعزيز التأثير السياس ي والتوافق والفهم الديني، مما أدى في كثير من 

ملشهد الثقافي فيها، ومن ناحية أخرى فإن القراءة في مجتمعاتنا الدول إلى إعادة تشكيل ا

املعاصرة واستخدام مصادر املعلومات أصبح استحقاق ال غنى عنه لكل فرد من أفراد 

املجتمع، مشكلة للحياة الثقافية والروحية ومربية ألفراد قادرين على التعاطي مع متغيرات 

لحاكمة، وتكوين االقتصاديات املستقلة جديدة ضمن ظروف العوملة وآليات السوق ا

والتطورات املتسارعة في التكنولوجيا واالتصاالت والتعايش بين األديان والتفاهم في اآلراء 

 34واألفكار، وتفهم عالقة الخالف في الرأي والدين.

 تاريخ أنظمة املعلومات:         

لقد كانت أنظمة املعلومات في جل العصور منبرا علميا رائدا في تنوير الحركة العلمية       

العاملية وتأهيل الحوامل املختلفة لنقل املعلومات واملعارف ، وكما هو معروف اليوم عن 

كيفية نشاط املؤسسات الدينية القديمة وأصحاب القرار امللكي أو السلطة في تلك املراحل 

واستقراء وتوفير اللوازم الحديثة لتنمية العقول وجمع كل ماله عالقة بالجانب  عمليات تنظيم

الروحي الديني الالهوتي، الفكر العلمي وبذلك حافظوا لإلنسانية على أصولها وتاريخها، 

وقطعوا شوطا مهما في ترك بصمات حقيقية الستمرارية العلم التاريخية، كما أنه ال يمكن 

ور الوسطى من التخلي عن التبعية الثقافية والعلمية )احتكار تجاهل ما حصل في العص

الكنيسة( التي كانت شائعة لدى العديد من األمم املتحضرة في تلك املرحلة بل نعتبرها خطوة 

مفصلية في تاريخ الحضارة اإلنسانية من خالل تحرير األفراد واملجتمعات بصفة عامة، من 

                                                           

جبريل بن حسن العريش ي، فوزية الغامدي، دور مؤسسات املعلومات في عصر املعرفة لتعزيز االنتماء  - 34 

، أبو ظبي، 21وتحقيق الوحدة الوطنية لدى الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، املحاضرة السنوية رقم 

 .32، ص 2015اإلمارات، مارس 
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قافة واملعرفة لعل هذا الوازع يدفعنا إلى محاولة التركيز احتكار الطبقات الدينية للعلم والث

على هذا التاريخ بالضبط والبدء في طرح التصور الفني للموضوع، فيمكن التركيز على الحملة 

التي أسسها مجموعة من العظماء مثل دانتي الذي يعد من الشخصيات األولى الذين قاموا 

السلطات التقليدية التي كانت تتحكم في العلم بعملية جمع التراث اإلنساني عند التخلي 

ان القرن ، كت تفكر في التحرر العلمي الثقافيللمبادئ الفعلية لصالح املجتمعات التي بدأ

الثالث عشر امليالدي بمثابة نقطة تحول الكبير في أوروبا وفي العالم من خالل محاولة االنفتاح 

 35واستغالل العقل في تطوير الحياة البشرية.  والتحكم في املوارد املعلومات لبعث الثقافة

لذلك إن تحديد األنشطة وما تتطلبه من وظائف ذات اختصاصات وسلطات معينة       

وأدوات عمل وبيئات إدارية تكون األساس العملي للتنظيم السليم الذي يعمل على اإلرضاء 

 املنهي ورفع الروح املعنوية لكل العاملين في املكتبة. 

  36ي التنمية التنظيمية باملكتبة يجب مراعاة عدة عوامل منها:وف   

 مدى التمكن حتى يمكن للرئيس من اإلشراف على مرؤوسيه؛ -

 وحدة القيادة بمعنى أال يخضع الفرد الواحد ألكثر من رئيس؛ -

 تجانس املهام أي أن يكون الفرد مسؤوال عن أعمال متجانسة ال تعارض بينها؛ -

 تعتمد على التحكم والتسلط وفرض اآلراء وهكذا؛تنظيم السلطة حتى ال  -

 تفويض السلطات وعدم تركزها في سلطة واحدة. -

االمتداد الطبيعي لتطورات كثيرة كان أهمها حركة التأليف  تعد أنظمة املعلومات هي       

تدخله على ذلك جهزت ديدة لم تترك مجاال أو نظاما لم والترجمة والثورة املعلوماتية الج

واملنظمات لتطبيق سياسات أكثر دينامية وحيوية تتمش ى مع واقع هذه التطورات، وإن  الدول 

كان في سابق أن للجلود وورق وأغصان األشجار هي الحوامل املعرفة للمعلومات واملراسالت 

نذ وامل املختلفة محوجدت سلسلة كبيرة ومتواصلة من اليث حنت في تلك املرحلة التي كا

املسلمين مدينة سمرقند وتحويل الورق من الصين إلى أوروبا تقريبا  فتح بداية البشرية، حتى

                                                           

في الجزائر، معايير التنظيم والتسيير، دراسة ميدانية في املكتبات غوار عفيف، أنظمة املعلومات واملكتبات  -35 

، كلية العلوم اإلنسانية 1الجامعية، أطروحة دكتوراه علوم في علم املكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة وهران 

 23ص  2015والعلوم اإلسالمية، قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية، 

 .234مرجع سبق ذكره، ص بات ومراكز التوثيق واملعلومات، محمد محمد الهادي، اإلدارة العلمية للمكت - 36 



36 
 

ه،  هي السبل أو الحوامل التي كانت موجودة إلى أنه مع نهاية الحرب العاملية الثانية  84سنة 

كانت هناك مرحلة جديدة تتميز بكثرة انتشار نظم جديدة للمعلومات من بين أهم الوسائل 

لوقت الحالي، وتحقق النظم املرتبطة بالحاسب لالستخدام املوضوعي استخداما وتطبيقا في ا

 37ألنظمة املعلومات.

لقد تطورت املكتبات ومراكز املعلومات في املراحل املختلفة من الحياة البشرية كلها           

وكان لها دورا مهنيا تقنيا بارزا في التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدها العالم 

قديم والحديث، وكانت نموذجا بارزا في تطور العلم وانتشاره، وأداة حقيقية يقاس بها مدة ال

هاية ن تطور األمم في املناحي البيداغوجية والتعليمية، لقد سارعت التطورات الحديثة منذ

القرن التاسع عشر في بروز حراك منهي وتقني أخرج مؤسسات املعلومات من الوضعية 

املفهوم املؤسس ي أو أداة نموذجية لتطوير العلم، من املالحظ أن جميع التقليدية إلى 

مؤسسات املعلومات الجامعية األوروبية واألمريكية، كما لها باع طويل في تطوير هذه املنظمات 

من خالل امللتقيات والندوات والجمعيات والحاجة الفعلية إلى خدمة قوية تعتمد على 

ي بعث الخدمة والنموذج االجتماعي، وجعلها مؤسسة عمومية الفاعلية والضبط، والتفاني ف

البدايات تعتمد على األعمال التقنية التقليدية مثل خدمات  ذات طابع  ثقافي علمي، فكانت في

االسترجاع الفهرسة والببليوغرافيا والتحليل الوثائقي وخدمة املرجعية الكالسيكية وخدمة 

ديثة وابتكار الحاسب بعد الحرب العاملية حتصال الكان لتطور تكنولوجيات االاإلعارة، و 

الثانية حدث مهما في صورة مؤسسات املعلومات جذريا وجعلها تدخل في صف املنظمات 

ذات التوجهات التطبيقية والبحتة، إال أن هذا وبمرور السنوات لم يعد لها صورة املرجوة من 

موجودة داخل املؤسسة الجامعية وبالتالي الحرية واالستقاللية املعنوية واملادية نظرا ألنها 

 38اختزلت غايتها في خدمة مختلف األطراف.

لقد كان لزاما على مؤسسات املعلومات أن تبحث على نظام جديد يضمن لها البقاء وييسر 

عمليتها الداخلية والخارجية حيث وجد التنظيم اإلداري املقتبس من الصور الكالسيكية 

أنظمة املعلومات الذي يسهل صور الخدمة وجل املشاكل املهنية  ا فيللمنظمات الذي كان غائب

 املنظمة حيث أن لهذا التنظيم فوائد كثيرة ومهمة تتمثل في: والفنية التي كانت تتخبط فيها
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يحدد عالقة العمل داخل املكتبة أو مراكز املعلومات، وبموقعه ومكانه اإلداري في  -

 التنظيم

 للطاقات البشرية واإلمكانيات املادية والتكنولوجية املتوفرةيحقق االستثمار األمثل  -

يساهم في إحداث تغيرات جديدة وإيجابية في الهيكل التنظيمي وذلك من خالل  -

 استجابته لتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة

كما يساهم التنظيم اإلداري في التنسيق بين الوحدات اإلدارية للمكتبة أو مراكز  -

 39ملعلومات، كما يحدد نظم ووظائف مختلفة موجودة في نظام املعلومات.ا

 

 املكتبة كأحد األنظمة املعلوماتية:-2

 :مفهوم ونشأة املكتبة  :أوال

الكتاب"، أو الفضاء ، وتعني "مكان  bibliothêkêاملكتبة في اللغة الالتينية مشتقة من : لغة

 40.الذي يحفظ فيه مجموع الكتب والسجالت

وتشتق املكتبة اسمها في اللغة العربية من الكتاب الذي يشكل املحتوى الرئيس ي لها، وألنها 

 ومقتنياتها.llكانت في األصل تمثل موجودات املكتبة 

الى  ماعية تهدفتعرف املكتبة اصطالحا بأنها مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجت اصطالحا:

جمع مصادر املعلومات وتنميتها بالطرق املختلفة )الشراء والتبادل واالهداء وااليداع( 

وتنظيمها )اي فهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرفوف( واسترجاعها بأقصر وقت ممكن 

وتقديمها الى مجتمع املستفيدين )قراء وباحثين( على اختالفهم من خالل مجموعة من 

التقليدية كخدمات االعارة واملراجع والدوريات والتصوير والحديثة كخدمات  الخدمات

االحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات والخدمات االخرى املحوسبة وذلك عن طريق 

 41.كادر بشري مؤهل علميا وفنيا وتقنيا في مجال علم املكتبات واملعلومات
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ئها وتمولها الدولة أو السلطات املحلية، وتقدم هي مؤسسة ثقافية جماهيرية ديمقراطية تنش

 42.خدماتها مجانا لجميع فئات املجتمع دون تمييز

: غرفة او مجموعة من الغرف تحتوي على مجموعة من الكتب تعريف قاموس أكسفورد

واملواد االخرى لغرض استخدامها من قبل عامة الناس "املكتبة العامة" او مجموعة خاصة 

صصة " منهم او مجموعة تابعة لهيئة او جمعية او ما شابهها. أو هي تلك األماكن "املكتبة املتخ

 املفتوحة للوصول إلى املعلومة بأشكالها املختلفة ومصادرها املتعددة. 

تعرف اليونسكو املكتبة على أنها كل مجموعة منظمة من الكتب و الدوريات املطبوعة،       

يقوم على تسييرها مجموعة العاملين املؤهلين الذين  أو كل األشكال األخرى من الوثائق،

 يسهرون على الّرد عن االحتياجات املعلوماتية و التربوية و الترفيهية و البحثية.

 نشأة املكتبات  ثانيا:

ظهرت املكتبات في الشرق منذ زمن بعيد، فقد كانت منذ الحضارة األولى مكتبات في          

مصر وبابل وآشور، وأقدم مكتبة وصل إليها علمنا في الوقت الحاضر هي املكتبة  معابد وقصور 

في نيبور في وادي الفرات، فقد وجد فيها نحو  1888التي كشفتها البعثة األمريكية في سنوات 

الف وثيقة تتعلق بالشؤون اإلدارية وآالف أخرى تتعلق بالفنون األدبية وكلها منقوشة  30

ق.م. وأشهر املكتبات في  1900 – 2700ين يرجع تاريخ كتابتها إلى حوالي على ألواح من الط

ق.م. وقد بلغ  290العالم القديم مكتبة اإلسكندرية التي أنشأها بطلميوس األول حوالي عام 

ق.م،  48مجموع كتبها في القرن األول قبل امليالد سبعمئة ألف كتاب، وأصابها الحريق عام 

 املكتبات كما يلي: وعموما يمكن تقسيم تطور 

 املكتبات في بالد ما بين النهرين:  -

يجمع املؤرخون أن السومريون هم أول من جمع املحفوظات والسجالت الخاصة، إال         

أنه ال يمكن القول أن بأن دور الحفظ تلك كانت مكتبات باملفهوم الحديث، ومن املرجح أن 

أولى املكتبات في بالد ما بين النهرين هي تلك التي وجدت في املعبد الرئيس ي بمدينة "لكش"، 

ألفا من اللوحات الطينية، كذلك وجدت في معابد مدن "أور" و  30حيث ضمت أكثر من 
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"نيبور" وغيرها حجرات اللوحات الطينية املسجل عليها أخبار اآللهة واألحداث التاريخية 

 43.واملالحم الشعرية والسحر واألساطير وغيرها

 وبشكل عام فقد عرفت بالد ما بين النهرين األنواع التالية من املكتبات:

 لقوانينتشتمل على ا وتعتبر أولى املكتبات التي عرفت في التاريخ، وكانت مجموعة املعبد: -   

 اآللهة وغيرها. املقدسة والطقوس، والتراتيل الدينية، وسيرة

وتأتي في الدرجة الثانية من حيث األهمية بعد  دار املحفوظات والسجالت الحكومية: - 

مجموعة املعابد، وكان يحفظ فيها كل ما يتصل بالضرائب والتشريعات والقوانين وأعمال 

 امللوك، واالتفاقيات واملواثيق.

 وتضم معامالت التملك وامليراث. مجموعة سجالت أنساب العائلة: -

الت البيع والشراء، والعقود التي كانت تحفظ كمعام سجالت املعامالت والوثائق التجارية: -

 44.ألهميتها والرجوع إليها

 املكتبات في وادي النيل )مصر(: -

لقد كانت كل الظروف مهيأة لوجود املكتبات على ضفاف النيل، مع توفر البردي، لذلك      

 فقد عرفت الحضارة املصرية األنواع التالية من املكتبات:

مكتبات املعابد: وتحفظ فيها لفائف البردي التي تتعلق بالطقوس الدينية واألحداث   -1

 التاريخية باإلضافة إلى أخبار اآللهة والتعاويذ.

مكتبات القصور: وكانت تضم رسائل امللوك الرسمية واملعاهدات والقوانين واألنظمة   -2

 وما يتعلق بنظام الحكم.

املكتبات الخاصة بالنبالء والرجال البارزين: وكانت تضم أخبار العائالت واملراسالت   -3

 الشخصية وقصص املغامرات والحروب واألسفار.
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ويمكن القول: إن ما وصلنا عن املكتبات املصرية القديمة ال يكفي إلعطاء صورة واضحة        

تذكر أن رجال الدين والكهنة كانوا يشرفون عليها. وقد عن مقتنياتها وتنظيمها، إال أن املصادر 

 45 وجدت مكتبات مصرية قديمة في الجيزة وممفيس وطيبة وغيرها من املدن املصرية القديمة.

  املكتبات اليونانية القديمة: -

تاريخ الكتب واملكتبات عند اليونان ليس واضحا، وذلك ألن رطوبة الجو كانت عامال          

أساسيا في تلف وفساد آثارهم املكتوبة. ومع ذلك فقد عثر في جزيرة كريت على ألواح تؤكد 

أنهم عرفوا الكتابة منذ أيام هوميروس. ولعل نواة املكتبات اليونانية القديمة كانت تلك 

املجموعات التي كان قادة الفكر اليوناني يحتفظون بها ألنفسهم فقد ذكر أن ديموقريطس 

كتبة خاصة. وبالرغم من أن مركزا للوثائق قد وجد في أثينا منذ القرن الخامس كان يمتلك م

لعامة لم تظهر إال في عهد أفالطون أي في القرن ا اتد، إال أن مكتبات البحث واملكتبقبل امليال 

الرابع قبل امليالد. ولم تكن مدرسة أفالطون الوحيدة التي تمتلك مكتبة خاصة فقد سبقتها 

يقورية. إال أن عصر أرسطو يعتبر العصر الحقيقي للمكتبات اليونانية القديمة. املدرسة االب

وقد كانت هذه املكتبات مقتصرة على فئة متخصصة كالباحثين الدارسين، وتعتبر هذه 

 املكتبات نقطة البداية في تاريخ املكتبات األوروبية.

بل امليالد، وهي مكتبة اإلسكندرية ق 285أما البطالسة فقد أنشأوا أول مكتبة عامة في سنة    

في مصر والتي تعتبر أشهر وأضخم املكتبات في العصور القديمة. فقد كانت مركزا ضخما 

ومنظما للتراث اإلغريقي ضم ما يقرب من نصف مليون مجلد، وقد كانت املكتبة مقسمة إلى 

 قسمين:

 القسم األكبر)مكتبة البيروكيوم( ,اسسها بطليموس األول. -1

 األصغر في معبد سيرابيس )مكتبة السيرابيوم(. القسم -2

وقد تعاقبت على إدارة املكتبة جماعة من كبار العلماء والفالسفة. كان من أبرزهم        

كاليماخوس الذي لعب دورا هاما في تاريخ املكتبة. فقد كان مسؤوال عن الفهرس، كما أسندت 
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ألف مجلد من  90يضع فهرسا مصنفا ألكثر من إليه مهمة جمع التراث اليوناني واستطاع أن 

 46مقتنيات املكتبة.

 املكتبات الرومانية القديمة:  -

ارتبطت املكتبات الرومانية، والتي كانت تركز على دور التربية البيتية، على خالف التربية     

اليونانية التي أكدت على دور املدرسة واملعلم، وكنتيجة طبيعية لهذا االتجاه في التربية فقد 

ظهرت املكتبات الخاصة في بيوت الطبقة املثقفة والغنية وأصبحت سمة بارزة للحضارة 

رومانية، وقد فتحت هذه املكتبات الخاصة أبوابها للعلماء والباحثين، إال أنها أصبحت سمة ال

 بارزة للحضارة الرومانية.

أما املكتبات العامة ومكتبات الدولة فقد ظهرت متأخرة نسبيا، ولكنها انتشرت بشكل     

، شرين مكتبة عامةواسع حتى وصل عددها في روما لوحدها في القرن الثاني امليالدي ستا وع

كذلك ساهم الرهبان في إنشاء الجامعات الرومانية والتي ضمت بين جنباتها مكتبات أكاديمية 

 47باإلضافة إلى هذه املكتبات فقد ظهرت مكتبات املعابد والهياكل الدينية.

  املكتبات عند الغرب املسيحي: -

ر الوسطى مزدهرة باملدارس في الوقت الذي كانت فيه البالد اإلسالمية خالل العصو      

واملكتبات وطلبة العلم في املساجد واملعاهد، كان ظالم الجهل مخيما على أوروبا املسيحية، 

 1291خالل القرون التاسع وحتى الثاني عشر امليالدية. وفي عام  %95حيث كانت نسبة األمية 

ا املكتبات بأنواعه م لم يكن من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط. وكان يقابل ظهور 

املختلفة في العالم اإلسالمي، مكتبات األديرة الفقيرة وربط الكتب بالسالسل واقتصار قرائها 

 على الرهبان فقط. 

وشهد القرن السابع عشر تأسيس العديد من املكتبات الوطنية مثل البودليان في أوكسفورد    

(م وظهر في فرنسا الترتيب 1682كتلندا )( م واس1616(م والدنمارك )1659( م وبرلين )1602)

 48(م.1642املصنف سنة )–املنطقي 
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 :املكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية -

تاريخ املكتبات في اإلسالم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العربي اإلسالمي، فاملعروف أن           

أحقابا طويلة وهم في شبه عزلة عن العالم العرب قبل اإلسالم عاشوا في الجزيرة العربية 

رغم اتصاالتهم املحدودة مع الروم والفرس واألحباش عن طريق التجارة وبشكل عام كانت 

 حياتهم بدوية متنقلة أما علومهم فكانت بسيطة تتناسب ومتطلبات حياتهم.

ى الذاكرة في لم يهتم العرب قبل اإلسالم بقضية التدوينن فقد اعتمدوا أساسا عل          

حفظ ونقل إنتاجهم الفكري، وبالتالي لم يكن عند العرب قبل اإلسالم سجالت مكتوبة بحيث 

ال يمكن الحديث عن ش يء اسمه مكتبة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى حياة البداوة والتنقل 

واألمية وعدم توفر مواد جيدة للكتابة. وبالرغم من ذلك فإن قسما منهم قد عرف الكتابة 

 على عظام الحيوانات والرق وسعف النخل والحجارة، إال أنه لم يصلنا ش يء من ذلك. وكتب

وقد اهتم أوائل املسلمين بقضية التدوين وخاصة تدوين القرآن الكريم اهتماما كبيرا،           

وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز بدأ تدوين الحديث، ثم أخذ املسلمون بعد ذلك يسجلون 

 تاريخ الرسول )ص( وأخبار اإلسالم والغزوات ثم تتابع التأليف في مختلف فروع املعرفة.

ويمكن القول إن معظم أنواع املكتبات التي نعرفها اليوم قد عرفتها الحضارة العربية     

اإلسالمية وخاصة في العصر العباس ي، عصر اإلبداع والنضج في الحضارة اإلسالمية، وبشكل 

مكتبات املساجد، مكتبات الخلفاء  نواع التالية من املكتبات في اإلسالم:عام ظهرت األ 

 49.واملكتبات الخاصة، املكتبات املدرسية، املكتبات العامة، ومكتبات املشافي

أما عن أشهر املكتبات اإلسالمية هي تلك التي ألحقت بقصور الخالفة العباسية في بغداد     

ألندلس، وتعتبر مكتبة الحكمة )خزانة الحكمة( في بغداد من والفاطمية في مصر واألموية في ا

أشهر وأعظم املكتبات اإلسالمية، أما ثاني أشهر مكتبة فهي دار العلم أو خزانة الكتب في 

 50القاهرة، أما املكتبة الثالثة في الشهرة فهي مكتبة قرطبة في األندلس.

                                                           
عبد التواب شرف الدين، املدخل إلى املكتبات واملعلومات، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  - 49

 22، ص.2001
 .25، 21ص، ص ربحي مصطفى عليان، مرجع سبق ذكره،  -  50
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 ثالثا/ أهداف املكتبة 

 ديم خدمات املطالعة والبحث، وعرضالرئيسية للمكتبة هو تقإن من األهداف املهمة و       

الكتب واملواد البيبليوغرافية املختلفة أمام القارئ أو الباحث، ومن ثمة فهي تقف على توفير 

 خدمات علمية وثقافية، ولعل من بين األهداف التي يمكن رصدها كذلك، نذكر:

واملراجع ذات  تمكين الدارسين والباحثين من الحصول على الكتب -

 الصلة بموضوعات دراستهم وبحوثهم.

 تشجيع التعليم الذاتي للكبار والصغار.  -

تقديم املعلومات العامة إلى الجمهور وتثقيفه بأنواع الثقافات  -

املختلفة والخبرات املتنوعة وتمكين الجمهور من املتابعة املستمرة لتطورات 

 طالع لدى الفرد.قراءة واال رغبة الاملعرفة في املجاالت املختلفة وإثارة 

ة نفسه وخدمة املجتمع العمل على إيجاد املواطن الصالح القادر على خدم -

يه وتزويده بالكتب التي تنمي لديه املهارات الفنية املختلفة مما فالذي يعيش 

 يساعده على تطوير مهنته ورفع مستوى أدائه.

بط االجتماعية بين أفراد شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد ودعم الرا  -

 املجتمع عن طريق الندوات وتبادل اآلراء في املشكالت املحلية والعاملية.

جمع املعلومات الصحيحة عن البيئة املحلية التي توضح تاريخها   -

 وجغرافيتها.

 

 أنواع املكتبات وخدماتها  -

 املكتبات الوطنية ) القومية( :  -أ

توجد في معظم دول العالم وهي املكتبات الرسمية للدولة وهي املكتبات التي تنشئها         

الدولة وتكون مستودع للنشاط الرسمي في حقل البحث والتأليف والنشر، وتعرف املكتبة 

، هي الكتبة املسئولة عن 1970وفق تقارير اإلحصاء الدولي للمكتبات املقدم لليونسكو عام 
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التراث الفكري والوطني سواء عن طريق االيداع القانوني او بأي شكل  جمع وحفظ واقتناء

 51.آخر

وعادة ما تمول املكتبة الوطنية من امليزانية العامة للدولة، وال تخضع إلشراف هيئة أو       

إدارة بعينها، ولكنها تتبع إداريا إحدى الوزارات أو الهيئات كوزارة الثقافة واإلعالم، ولعل من 

هذه املكتبات، مكتبة الكونجرس األمريكية، واملكتبة البريطانية واملكتبة األهلية أضخم 

 بباريس.

 وظائف املكتبة الوطنية: -

 جمع التراث الفكري الوطني. -

تقديم الخدمات املكتبية واملعلومات سواء كانت للهيئات الحكومية او  -

 .ثين او املتخصصين من أبناء الوطنالسلطات السمية والباح

 .ات األخرى في الدولةاإلشراف علي املكتب -

 52.رافية واإلعالمية غتطوير الخدمات الببليو  -

 نموذج عن املكتبات الوطنية: املكتبة الوطنية الجزائرية:   -

تعد املكتبة الوطنية الجزائرية املرجع األساس ي واملركزي لإلنتاج الفكري والثقافي في كل         

املجاالت والتخصصات املعرفية وتنفرد عن نظيراتها أنها أخذت على عاتقها مهمة تشجيع 

املطالعة العمومية من خالل مساهماتها في بناء وتطوير شبكة مكتبات املطالعة العمومية في 

حيث ساهمت بدور فعال منذ االستقالل في تنمية املطالعة العمومية. وهي مكونة الجزائر. 

من ثالث مكتبات تعكس كل واحدة منها طابعا خاصا؛ مكتبة بحث، مكتبة للمطالعة العمومية 

ن مومكتبة للطفولة والشباب، وهي في الوقت نفسه مكان منفتح على الفعل الثقافي. تسعى 

حددت املهمة الرئيسية واألولى إذ  .كبر شريحة من املجتمعأهداف خالل هذا التنوع إلى است

للمكتبة الوطنية الجزائرية بجمع وحفظ ووقاية التراث الفكري الجزائري عن طريق األمر 

                                                           
، 2012غادة عبد املنعم مرس ي، املكتبات ومرافق املعلومات النوعية، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 51

 233ص.
 17، ص. 1977حسن رشاد، الكتاب واملكتبة والقارئ، دار املعارف، القاهرة،  - 52
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-99واملرسوم التنفيذي رقم  1996جويلية  02املؤرخ في  16-96املتعلق باإليداع القانوني رقم 

 53أكتوبر. 04املؤرخ في  226

 : تاريخية عن املكتبة الوطنية الجزائرية ملحة -

تعتبر املكتبة الوطنية الجزائرية أقدم مؤسسة ثقافية بالجزائر، حيث يعود تاريخ نشأتها         

بموجب مرسوم من وزارة الحرب آنذاك التي كان على رأسها "جانتي  1835أكتوبر  13إلى يوم: 

أمر تأسيسها ال تحتوي أي رصيد، إال أن و قد كانت حين صدور  .Genty Debussy "ديبوس ي

املرسوم مهد لعمليات البحث و الجمع التي أسندت مهمتها ألول محافظ للمكتبة " أدريان 

 ارية إلى كبرياتالذي كان يرافق الحمالت العسكرية االستعم [Adrien Berbrugger] "بيربروجيه

ألمر من مدينة قسنطينة والتي مخطوطة في بادئ ا 700، فجمع ما يقرب من املدن الجزائرية

 ، و أودع هذا الرصيد بمقر املكتبة األول لرصيد املكتبة الوطنية الجزائريةكانت النواة األولى 

ثكنة عسكرية  إلى 1838في بيت سكني بشارع "صوالي" سابقا بباب الواد ثم نقلت سنة 

املكتبة ضاق بها  مع ازدياد رصيد. و 1848انكشارية بباب عزون، حيث بقيت هناك إلى سنة 

هذا املقر أيضا لذا كان من الضروري البحث عن مكان أوسع فوقع االختيار على قصر مصطفى 

. 1958إلى غاية و  1863لك في سنة باشا الواقع بشارع " اميل موباس " سابقا بالقصبة وكان ذ

س فانون ناستمرت رحلة الصمود لرصيد املكتبة الوطنية إلى أن فتح مقرها الجديد بشارع فرا

 يليق ىذ إنشائها تربعت املكتبة على مبنو ألول مرة من1958بتليملي في أعالي العاصمة سنة 

كان مقعدا أما املخازن ف 450  ـم. بقاعة مطالعة تتسع ل4800ها ب:، حيث قدرت مساحتبها

، أما السعة اإلجمالية للمكتبة كتاب 600.000كلم، تحتوي على  17مجموع طولها يقدر ب : 

في  1962جوان  07على إثر حرق املكتبة الجامعية في : مليون كتاب. و  2مكن أن تصل إلى يف

خضم أحداث التخريب من طرف جيش السري دخلت وحدات من الجيش الفرنس ي على 

د ل األوروبيون قاملكتبة لحمايتها من اعتداءات املنظمة السرية و في هذه األثناء كان العما

  54غادروا املكتبة.

ير املكتبة الوطنية الجزائرية أسندت مهمة تسي 1962ستقالل و في شهر سبتمبر بعد اال            

محمود بوعياد الذي قام بعملية هيكلة واسعة حيث أصبحت املكتبة الوطنية مقرا لإليداع لـ 
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ة . و مع تزايد عدد الباحثين و كثر لبيبليوغرافيا الوطنية الجزائريةالقانوني و بدأت بنشر ا

، مما جعل السلطات تفكر في أن يلبي هذا املقر حاجيات القراءلبات لم يكن من املمكن الط

، لبعث مشروع لبناء مكتبة وطنية جديدة وفقا للمواصفات العاملية و تجهيزها بمرافق أفض

يل سنة أفر  16فتحت أبوابها للجمهور يوم  .حي الحامة جنوب العاصمة لتشييدهافتم اختيار 

يتميز هذا املقر بمساحة ضخمة و هندسة عصرية حيث تبلغ يوم العلم و بمناسبة  1996

ماليين مجلد و هي اآلن  10طابقا و بلغت سعة مخازنها  13م تتوزع على  67000مساحته 

م املرافق ازداد نشاط املكتبة فلليون كتاب . ومع توفر هذه اإلمكانيات و تضم بين رفوفها م

عداه إلى احتضان امللتقيات واملحاضرات وتنظيم بل تيعد مقتصرا على املطالعة فقط 

 .يرها من النشاطات الثقافيةغالندوات وإقامة املعارض و 

 55الجزائرية: مهام املكتبة الوطنية

جمع وحفظ وتبليغ التراث الثقافي الوطني أيا كانت وسائطه وتكفل التفتح على التراث  -

 .العاملي

تبة والوثائق، وفي هذا اإلطار تضطلع املكتشارك في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات  -

 :الوطنية بما يأتي

تجمع شموليا الوثائق الخاضعة لإليداع القانوني وتعالجها وتحافظ عليها دوما وتطبق  -

 .التشريع املرتبط بها

تقتني وتعالج وتحافظ وتوزع املؤلفات والوثائق املكتوبة والسمعية والبصرية الصادرة  -

 .الخارج عبر التراب الوطني وفي

تجمع مجموعات املخطوطات والقطع النقدية واألوسمة والوثائق النادرة والثمينة  -

 .ذات األهمية الوطنية وتضبط فهرس ذلك

تكون وتحافظ على مجموعات الوثائق املختلفة واملطبوعات واملخطوطات التي تتعلق  -

اميم خرائط والتصبالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، واملنشورة في الخارج، وكذلك ال

 .املوسيقية واملؤلفات الصوتية والسمعية البصرية

تحافظ على املطبوعات الرسمية األجنبية املحصل عليها من خالل تطبيق االتفاقات  -

 .واالتفاقيات للتبادل الدولي وتتصرف تصرف املؤتمن عليها
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لكفيلة ا تضع تحت تصرف املستعملين، السيما الباحثون، الوثائق والوسائل املادية -

 .بتسهيل نشاطهم

 .تشارك في تطوير البحث -

 .تبادر باملشاريع وتشارك في برامج البحث التي لها عالقة بميادين نشاطها -

تعد وتنشر املواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على الوثائق املعنية وتحديد  -

والفهارس  أماكنها )الفهارس املرجعية، قواعد املعطيات، خزائن املعلومات

 .الجامعة....(

تقوم بإعداد جرود التراث الثقافي الوطني املكتوب واملحافظ عليه في املكتبات عبر  -

 .التراب الوطني وفي الخارج

 .تشاك في تطوير اقتصاد املكتبات وتقنيات الوثائق -

تشارك في التكوين وتحسين املستوى وتجديد معلومات املكتبيين والتقنيين  -

 .اإلعالم العلميواألخصائيين في 

تقوم بتبادل الوثائق واملعلومات العلمية والتقنية مع املكتبات واملؤسسات العلمية  -

 .الوطنية واألجنبية

 .تشارك في إقامة الشبكة الوطنية ملراكز الوثائق ومصالحها وفي سيرها -

 تشارك في إنجاز شبكات املطالعة العمومية وفي تنشيطها -

 قافية والعلمية التي لها عالقة بهدفهاتنظم األنشطة والتظاهرات الث -

 .تقدم خدمات املساعدة التقنية للمكتبات األخرى ومراكز الوثائق ومصالحها في البالد -

التفاقات ني املقرر في إطار اعبر التراب الوطني، الرمز التق تسند إلى الوثائق، التي تنشر  -

 .56الدولية

 األهــداف -

 .وتحديثها بقوائم املقتنيات الجديدةإصدار نشرات وصفية للوثائق املوجودة  -

تجميع البحوث والقوائم الببليوغرافية املنجزة من مصلحة البحث الببليوغرافي من  -

 .أجل إمداد الباحث وتحديثها بما تسمح الظروف

 .الخ(…إعداد ببليوغرافيات حول مواضيع تخص الجزائر )تاريخ، اقتصاد، سياسة  -

 .حول الجزائرإعداد فهارس املعارض التي تقام  -
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تجميع املداخالت املعروضة خالل األيام الدراسية سواء املنظمة من طرف املكتبة أو  -

 .املؤسسات الخارجية

 

  :57 الجزائريةمصالح املكتبة الوطنية  -

 الكتب النادرةصلحة املخطوطات و م

  التجليدمصلحة الحفظ و 

 مصلحة التصوير

 مصلحة الرصيد املغاربي

 الدوليةمصلحة الهيئات 

 مصلحة التزويد

 التحليليةمصلحة املعالجة الفكرية و 

 مصلحة االعالم اآللي

 توجيه القراءمصلحة تسيير االعارة و 

 مصلحة املطالعة العامة

 الشبابمصلحة الطفولة و 

 الهدايامصلحة التبادل و 

 مصلحة التكوين

 مصلحة التنشيط 

 املنشوراتمصلحة البحث العلمي و 
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 ةمصلحة املوارد البشري

 املحاسبةمصلحة امليزانية و 

 مصلحة التجهيز

 مصلحة الصيانة

 مصلحة الوقاية واألمن     

 مصلحة االيداع القانوني

 مصلحة السمعي البصري 

 مصلحة الدوريات

 .مصلحة البحث البيبليوغرافي

تقدم املكتبة الوطنية العديد من الخدمات املكتبية املتطورة والفاعلة لجميع  إذن،     

 :58الباحثين وتتمثل تلك الخدمات في

تعد اإلعارة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها املكتبة الوطنية،  :خدمة اإلعارة -1

 االستفادة من خدمات اإلعارة الداخلية والخارجية وفق ويحق لجميع املواطنين

اإلعارة النظام اآللي  اإلجراءات املعمول بها وتستخدم املكتبة في تقديم خدمة

 .االلكتروني

تتمثل الخدمة املرجعية في تقديم املراجع واملصادر واملعلومة  :الخدمة املرجعية -2

وإعداد قوائم ببليوغرافية لهم عند الضرورة، كما تشمل إرشاد  املطلوبة للباحثين،

األقسام التي يحتاجونها في املكتبة، باإلضافة إلى اإلجابة عن  القراء وتوجيههم إلى

يتقدم بها املستفيدين بشكل مباشر، أو عن طريق الهاتف أو  ية التياألسئلة املرجع

 .االلكتروني الفاكس أو البريد

تتركز هذه الخدمة في استعراض الوثائق  :خدمة اإلحاطة الجارية بمصلحة الدوريات -3

ت املكتبة، واختيار املواد التي تناسب احتياجا ومصادر املعرفة املختلفة التي تصل إلى

 .وإعالمهم بها من خالل الفهارس التي تصدرها بانتظام مصلحة الدوريات املستفيدين
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تعد من بين الخدمات الرئيسية باملكتبة ملا تضمه من تقديم  :خدمات الدوريات -4

في املجاالت املعرفية املختلفة، من خالل الدوريات الورقية  معلومات حديثة ومتطورة

 .أو االلكترونية

 ، وبهذا تقدمتبة مكتبة إليداع جميع املطبوعاتتعد املك :خدمة املطبوعات املودعة -5

املكتبة خدمتها ممثلة في النتاج الفكري الوطني من كتب ورسائل جامعية ومطبوعات 

يتم إيداعها باملكتبة باإلضافة إلى األشرطة السمعية والبصرية واألقراص  أخرى 

ت لدراسات واإلحصائياتضم النشرات واالتفاقيات والكتب والتقارير وا املدمجة، كما

مطبوعات تصدرها األمم املتحدة املنظمات الدولية، وتشمل هذه  وغير ذلك من

 جميع املطبوعات املتوافرة
ً
باملكتبة الصادرة عن بعض املنظمات  الخدمة أيضا

 العربية

هذه الخدمة بأنها  تعرف :فضاء االنترنيتلبحث اآللي في قواعد املعلومات و خدمات ا -6

ية املحطات الطرف املعلومات والبيانات بشكل فوري ومباشر عن طريق نظام استرجاع

ن ويستطيع الباحث أ في قواعد املعلومات. التي تزود الباحثين باملعلومات املخزنة

 .يستخدم األجهزة املتوفرة في فضاء األنترنت باملكتبة

 املختلفةتقدم املكتبة خدمات متميزة لألطفال وفق أعمارهم  :خدمات مكتبة الطفل -7

، ورواية نوعيها الداخلية والخارجية للكتباإلعارة على  ومستويات تعليمهم مثل

 .القصة والغنائية، واملسابقات الثقافية، والرسم

يتم تقديمها للذين بإمكانهم التردد على املكتبة من :خدمات ذوي االحتياجات الخاصة -8

رة ملطبوعات الورقية الصاداملكفوفين عن طريق توفير ا هذه الفئة بما في ذلك خدمة

الحواسيب الخاصة بهم داخل املكتبة لالستفادة من  بطريقة )برايل( وكذلك توفير 

 .املعلومات املخزنة في قواعد البيانات وشبكة االنترنت

تعد من الخدمات املهمة التي تقدمها املكتبة  :خدمة تصوير مصادر املعلومات -9

ة تعار خارج املكتب صادر املعرفة التي ال مل للباحثين والدارسين والقراء بالنسبة

، وتشمل تصوير واستنساخ الحجرية الكتب النادرة و املطبوعاتكاملخطوطات و 

 59مصادرها الورقية إلى مصادر رقمية.املطلوبة من  املعلومات
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يحتوي رصيد املكتبة الوطنية الجزائرية على مجموعات قيمة من مصادر  إذن،            

خاصة منها املخطوطات والكتب النادرة التي تمثل النواة األولى لرصيدها الثمين املعلومات 

صور، خرائط، أشرطة  ،جرائد واألوعية السمعية البصريةإضافة إلى رصيد الدوريات وال

مختلف  كما تتمثل .وأسطوانات فريدة من نوعها. كما تزخر برصيد حديث غني ومتنوع

 اآلتي:الفضاءات املخصصة للمستفيدين في 

 ؛رةدقاعة املخطوطات والكتب النا –      

  ن؛فضاءات مخصصة للباحثي –       

 ؛فضاءات مخصصة للمطالعة العمومية –       

 ؛قاعة رابح بلعمري للمكفوفين وضعاف البصر –      

 ؛والشباب فضاءات الطفولة –       

 ؛ثالث فضاءات للعرض –       

قاعة امليكروفورم  : السمعية البصرية منهافضاءات لألوعية  –       

قاعة األقراص املتراصة ، قاعة الفيديوتاك ،قاعة السمعي ،امليكروفيشو 

 ؛والشفافات

  .قاعة عرض األشرطة –       

 قاعة محاضرات   –        

   املكتبات العامة : -ت

ة مؤسسة ثقافي تعددت التعريفات املتعلقة باملكتبة العامة، ويعرفها البعض بأنها      

واجتماعية والتي تجمع مصادر املعرفة وتسيرها كي ينتفع بها الجمهور حيث يقصدها املواطنون 

 على اختالف أعمارهم وثقافتهم بهدف القراءة والبحث واالطالع واستغالل أوقات الفراغ

ها توهناك من يعتبرها أداة من أهم أدوات املجتمع الحديث، وأقلها من حيث التكاليف وأثب

من حيث الفائدة، ويقصد بأدوات املجتمع الحديث: املؤسسات واألنظمة مثل املتاحف، 

واملدارس والصحف، واإلذاعات ..الخ، بحيث أن املكتبة العامة إحدى ثمرات الديمقراطية 

الحديثة،  فتقوم املكتبة العامة بإتاحة املعلومات لجميع أفراد املجتمع بالتساوي، وبدون 

النظر عن مهنة الفرد أو عقيدته، أو طبقته االجتماعية، أو جنسه أو لونه، مقابل وبصرف 

 ومن أهم خصائص املكتبة العامة:
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 .لجمهور لكون عامة أن ت -

 .أن تقدم خدماتها للجمهور مجانا -

 .الدولة بتأسيسها واإلشراف عليها أن تقوم -

 .توفير الخدمات لألطفال -

 أدوار ووظائف املكتبة العامة -

تكمن أهمية املكتبة العامة في نشرها للثقافة العامة واملهنية، وتنمية قدرة األفراد على      

 القراءة والتعليم، وغيرها، وللمكتبة العامة أربع وظائف أساسية: 

 الوظيفة التثقيفية:  -

لفني، افاملكتبة العامة توفر مصادر املعلومات التي تسهم في التنمية الثقافية والتذوق         

 فضال عن التكيف مع ظروف املجتمع الذي يعيش فيه.

 الوظيفة التعليمية: -

ولها جانبان أساسيان، أولهما دور املكتبة في دعم وظيفة املكتبة املدرسية حيث تستقبل        

 60.األطفال في سن ما قبل الدراسة

خلصوا من ك بتوفيرها ملن توالجانب الثاني يتمثل في دور املكتبة العامة في تعليم الكبار، وذل

 األمية، كما تقوم املكتبة العامة بتشجيع التعليم الذاتي للكبار والصغار.

 الوظيفة اإلعالمية: -

تحرص املكتبة العامة على توفير وسائل الثقافة واإلعالم املناسبة من كتب ونشرات        

التكنولوجيا الحديثة في  وأدلة ومجالت وخرائط ومصورات...الخ، وقد ساعد على ذلك توافر 

 توفير املعلومات والحصول عليها.
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 املكتبات املدرسية :  -جـ

، واستخدم 1950استخدم مصطلح املكتبة املدرسية في الواليات املتحدة األمريكية عام         

، وقد قدمت جمعية املكتبات األمريكية تعريفا  للمكتبة 1960في اململكة املتحدة سنة 

جاء بأنها تقدم للطالب كفرد تجارب قيمة وتدريبا يبدأ من الحضانة ويستمر حتى  املدرسية

املرحلة الثانوية، ومن خالل هذه املراحل تنمو مهارات الطالب املكتبية، وتزيد قدرته على 

، كما تعرف بأنها تلك املكتبة التي تلحق باملدارس سواء االبتدائية 61القراءة واملشاهدة والتذوق 

املتوسطة أو الثانوية، ويشرف علي ادارتها وتقديم خدماتها أمين لها وتهدف الي خدمة أو 

املجتمع املدرس املكون من الطالب واملدرسين واملكتبة املدرسية تعتبر جزءا من املنهج املدرس 

 والتي تتحقق بواسطتها اهداف املدرسة التربوية.

 رسالة وأهداف املكتبة املدرسية:  -

د املدرسة وحدة اجتماعية تهدف إلى إعداد أفراده وتنشئتهم من كافة النواحي تع        

العقلية والخلقية واالجتماعية واملهنية، ففي املدرسة يكتسب الفرد ميوال واتجاهات وعادات 

تنمي عقله، وتبني شخصيته وتوجه سلوكه، ومن ذلك فإن املكتبة املدرسية تؤدي مهاما 

 وأهدافا، نلخصها في:

 أهداف تربوية: - 

يكتسب الطالب املتردد على املكتبة ومشاركته في جماعته العديد من االتجاهات السليمة       

كمختلف القيم االجتماعية والخلقية والدينية التي يرتضيها املجتمع، كاملحافظة على النظام، 

 62.والصبر واملثابرة، واملحافظة على امللكية العامة، وروح التعاون 

 ومن أهمها:أخرى:   أهداف -

 توفير الكتب ومختلف املطبوعات. -

                                                           
 11ص. غادة عبد املنعم موس ى، مرجع سبق ذكره،  - 61
 19، ص. املرجع نفسه - 62
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مساعدة الطالب وتوجيههم في اختيار الكتب واملطبوعات التي تعينهم في  -

 إعداد البحوث 

 .تشجيع الطالب على القراءة الحرة -

 . استخدام الكتب واستعمال املكتبة تنمية مهارات الطالب في -

 .والهوايات املفيدةي غرس الرغبات مساعدة الطالب ف -

الهدوء  ىكية جيدة كالتعاون واملحافظة علغرس عادات اجتماعية وسلو  -

 واملواعيد .

 املكتبة الجامعية )األكاديمية(: -د

استخدم املصطلح للداللة على املكتبة التي تمثل جزءا من إحدى مؤسسات التعليم العالي     

الجامعية عن غيرها من األنواع املكتبية األخرى هو كلية، معهد(، وما يميز املكتبة  )جامعة،

التخصص والتفرعات العلمية املختلفة، فاملكتبة الجامعية هي مكتبة تنشئها وتديرها الجامعة 

لتقديم الخدمات املكتبية للطالب واملدرسين والعاملين في املؤسسة وتوفير ما توفير ما يلزم 

 من معلومات تفيدهم في البحث والدراسة.

 وظائف وخدمات املكتبة الجامعية: -

تتلخص وظيفة املكتبة األكاديمية في تقديم املصادر واملعلومات وغيرها من الخدمات       

املكتبية، والتي تحقق األهداف والبرامج التعليمية، ومن املناسب أن نشير إلى االتجاهات 

 الحديثة واألهداف الرئيسية: 

 خدمات مكتبية وفنية:   -

 ؛ماكن للقراءأتوفير  -ة للقراء تقديم الخدمات االرشادي –تشجيع وتقديم خدمات االعارة  -

تضاعفة يوما الهائلة، املالبيبليوغرافي وتوفير املباني واملساحات الختزان املطبوعات  الضبط -

 ؛بعد يوم

تنمية و استخدام املعايير املوحدة في مجاالت التنظيم كالفهرسة والتصنيف وعمليات بناء  -

 ؛جموعات، واختيار املواد املكتبيةامل
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االهتمام باالختصاص املوضوعي في املكتبات األكاديمية، وإعداد األمناء املكتبيين،  -

واملختصين في الدراسات اللغوية، والحاسبات اإللكترونية، في بناء نظم املعلومات الجامعية 

 63.املتطورة

 ل املاجستير والدكتوراه.توفير خدمات البحوث والدراسات، كرسائ -

  خدمات ووظائف إدارية: -

 تنظيم وحفظ السجالت.  -تعيين املوظفين وتدريبهم –إعداد ميزانية  

 إلى تنتمي واالتصال اإلعالم علوم كلية أن وبحكم الجامعية املكتبات عن وكنموذج         

 :3 الجزائر  لجامعة املركزية الجامعية املكتبة عن نموذج نقدم فإننا 3 الجزائر  جامعة

 : بوطيابراهيم سلطان ش 03تقديم املكتبة املركزية لجامعة الجزائر 

ابراهيم سلطان شيبوط على بنك من الكتب  3تحوي املكتبة املركزية بجامعة الجزائر      

واملطبوعات. و تسخر جميع اإلمكانيات البشرية و املادية لضمان تحصيل جيد للطلبة في 

 .كما تحتوي املكتبة املركزية على رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه مختلف التخصصات

تهدف املكتبة املركزية إلى توفير مصادر املعرفة اإلنسانية بكافة أشكالها لدعم وخدمة        

املنهاج والتخصصات العلمية املختلفة بالجامعة من خالل إتاحة وصول مصادر املعلومات 

جامعة.  كما تهدف إلى تنمية مقتنياتها في كافة التخصصات لكافة فئات الباحثين في ال

املوضوعية وتنظيمها بأحدث التقـنيات والوســائل والتطورات الحديثة في مجال خدمات 

 .املكتبات واملعلومات لتيسير عملية البحث واالسترجــاع في أدق وأسرع وقت ممكن

لة ية، مكتبات كليات و مكتبة املعهد واملتمثباإلضافة إلى املكتبة املركز  03تضّم جامعة الجزائر 

 : في

 العلوم السياسية والعالقات الدولية مكتبة كلية -3

 تصالمكتبة كلية اإلعالم واال -4

 علوم التجارية وعلوم التسييرالالقتصادية، امكتبة كلية العلوم  -5

                                                           
 37عبد التواب نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص.  - 63



56 
 

 . مكتبة معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا -6

إبراهيم سلطان  03للمكتبة املركزية لجامعة الجزائر نبذة تاريخية    

  شيبوط:

لكونها تتالءم بعد  03أصبحت مكتبة دالي ابراهيم مكتبة مركزية لجامعة الجزائر         

معايير بنايات املكتبات الجامعية، مع  2009انقسام جامعة األم إلى ثالث جامعات في سنة 

قاعات للمطالعة  05طوابق تضّم  4تتكون من  ،م 5018.00هي تتربع على مساحة تقّدر ب و 

  .64و مخزنين يحوي الرصيد الوثائقي باإلضافة للمكاتب

 :يتكون من :الطابق األرض ي

 .بنك اإلعارة -7

 . ( 2و رقم   1قاعتين للمطالعة ) رقم  -8

 يتكون من : :الطابق األول   

 . قاعة املناقشات ومكاتب لألرشيف -9

 :يتكون من :الطابق الثاني

 .( 4و رقم  3للمطالعة رقم )  قاعتين -10

 .بنك اإلعارة -11

 . فضاء البحث الببليوغرافي و مكاتب لألرشيف -12

 يتكون من: الطابق الثالث

 .مكتب مديرة املكتبة املركزية -13

 .أمانة مديرة املكتبة -14

 . مكتب خاص برؤساء املصالح املكتبة املركزية -15

 . و الهيبات مصلحة االقتناء ) كتب ودوريات ( و إيداع األطروحات -16

 . مصلحة املعالجة  ) كتب ،دوريات و أطروحات ( -17
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 . مصلحة التوجيه -18

  .65مصلحة البحث الببليوغرافي -19

 :يتكون من مكتب خاص بتسيير و إعارة الدوريات: الطابق الرابع

وطالبة  2و 1فضاء البحث البيبلوغرافي خاصة بالطالبة املاستر قاعة للمطالعة  و   -20

 . الدكتوراه واألساتذة

يستطيع الطالب الحصول على بطاقة املكتبة عن طريق االقتراب من  : كيفية التسجيل

يحق لجميع الطلبة  كما .بداية السنة الجامعية لتلقي الشروح الالزمة فيمصلحة التوجيه 

قديم تاتها بعد استخراج بطاقة القارئ و واألساتذة التسجيل في املكتبة واالستفادة من خدم

 :الوثائق التالية

 .صورة شمسية -21

 نسخة من شهادة مدرسية للطلبة و شهادة عمل بالنسبة لألساتذة -22

التسجيل باملكتبة يمكن املستعمل من االستفادة من كل الخدمات التي تقدمها وأهمها  أن كما

 .عمليات اإلعارة الداخلية والخارجية

 :  بـتتكلف املكتبة املركزية  : األنشطة والخدمات 

    . التوثيق الجامعياقتناء املؤلفات و اقتراح برنامج  -23

 . املستمر لعملية الجرد صيانة الرصيد الوثائقي والتحسين -24

 .  تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة و الترتيب -25

 . مساعدة األساتذة و الطلبة في بحوثهم البيبليوغرافية -26

 . قبل الطلبة واألساتذةوضع الشروط املالئمة الستعمال الرصيد الوثائقي من  -27

 .استقبال الطلبة وتوجيههم -28

 . اإلعارة الداخلية والخارجية -29

  :الحصول على املعلومات من إتاحة

  .P N S T  البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات -1
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 .S N D L لنظام الوطني للتوثيق عبر الخطا -2

 استعمال الفايسبوك الخاص باملكتبة من خالل الرابط -3

https://frama.link/rj41nrzU 

    http://193.194.83.235/bibliotheque/index.html موقع املكتبة  املركزيةو     

 .C C D Z املشاركة في الفهرس الوطني املشترك -4

ت من املعلومايتم تسجيل األساتذة والطلبة وتكوينهم على كيفية البحث وتحميل كما       

 66موقع البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات وموقع النظام الوطني للتوثيق عبر الخط.

 املكتبات املتخصصة: -و

التغير في الحاجة إلى املعلومات الدقيقة واملتخصصة، سببا كافيا في ظهور املكتبات  كان       

املتخصصة كاملؤسسات الحكومية، أو الشركات الصناعية، أو حتى األقسام والتخصصات 

العلمية الجامعية، وهي مكتبات تستمد وجودها ووظائفها وأهدافها من طبيعة املؤسسة التي 

زها هو نوع رصيدها من الكتب التي تهتم باقتنائها لتغطية فرع معين ، وأهم ما يمي67تخدمها

من فروع املعرفة، كما أن أهم ما يميزها أنها تخدم قسما معينا من املجتمع يهتم بنوع معين 

من الدراسات، وهي تهتم في عملها بما ينشر في الدوريات وغيرها من مقاالت وأبحاث وبيانات 

 تلفة. خم

 املكتبة املتخصصة:  وظائف وخدمات -

 تنمية املجموعات املكتبية . -

 تكشيف التقارير الداخلية واملرسالت الفنية للمؤسسة . -

 القيام بالخدمات املرجعية السريعة أو الفورية . -

 .وإعداد الببليوغرافيات والترجماتالقيام ببحوث االنتاج الفكري  -

 بث املعلومات املنشورة الجارية والحديثة . -
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ة طني للدراسات و البحث في الحركو ملركز الا مكتبة نذكر  املتخصصة املكتبات من وكنموذج

  1954  نوفمبر  1وطنية و ثورة ال

 1ة وطنية و ثور الطني للدراسات و البحث في الحركة و ملركز الا نشأة -

 68 :1954 نوفمبر 

 1954أول نوفمبر أنش ئ املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة      

جانفي  29 ـهـ املوافق ل1414شعبان  17املؤرخ في  42 -94بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم 

م والذي يحيل في مادته األولى طرق تنظيم املركز وتسيير مهامه وصالحياته إلى أحكام  1994

نموذجي املتضمن القانون األساس ي ال 1983سبتمبر  10املؤرخ في  521املرسوم الرئاس ي رقم 

لتنظيم وتسيير مراكز البحث العلمي التابعة لإلدارات املركزية. وقد تم تدشينه من قبل رئيس 

م . وبعد صدور املرسوم الجديد 1995أوت  24 ــــــهـ املوافق ل1416ربيع األول  27الحكومة يوم 

علمي  ات طابعذ أصبح املركز يسمى مؤسسة عمومية 2003-اكتوبر-29املؤرخ في  273-03رقم 

وتكنلوجي أما اإلطار التنظيمي للمركز، ومن الناحية الهيكلية تتكون البناية األولى للمؤسسة 

من املديرية، األمانة العامة، مصلحة املوارد البشرية، مصلحة الهياكل األساسية والعتاد، 

ة ساسيمصلحة املالية واملحاسبة هذا عن الجانب اإلداري، أما الجانب العلمي وهو القاعدة األ 

مصلحة التوثيق واألرشيف، مصلحة تنشيط وترقية  التي أنش ئ من أجلها املركز فيتكون من:

البحث، مصلحة النشر والتوزيع ،باإلضافة إلى مجمع لإلعالم اآللي املدعم بشبكة االنترنيت، 

وقاعة للنسخ. أما البناية الثانية للمؤسسة فتضم املكتبة وقاعة للمطالعة تتسع ألكثر من 

مقعد. وللمركز مجلس علمي أغلب  100كتاب، وقاعة للمحاضرات تتسع لحوالي 5000

أعضائه حاملي شهادات عليا في التاريخ وفي ميادين مختلفة من العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، يستشار في تنظيم النشاطات العلمية للمركز، ويدلي برأيه في البرامج ومشاريع 

 ما دوريا ألعمال البحوث املنجزةالبحث والدراسات ويجري تقيي
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 :مهـام املركز -

متعّدد القطاعات بما أن املركز مكلف بمتابعة سير وتنفيذ مشاريع البحث العلمي حول التاريخ 

طالعه، لهذا الوم الفرعية للتاريخ توسيع مجال إلى جانب ذلك تسمح الع ،الجزائري عامة

اآلثار،  علم الخرائط، علم ينبغي إدماج تخصصات أخرى داخل فرق البحث مثل:

 ، علم املواقع، علوم املوارد املائية، تاريخ األبحاثالديبلوماسية، اإلعالم

 69.التاريخية.إلخ،،، لهذا يعد املركز مؤسسة متعددة القطاعات

 املركز:  دور   -

ني التحرير الوط إجراء الدراسات املتعلقة باملقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة -

  البحث فيها وترقيتهوتشجيع 

  جمع املعطيات والوثائق واملواد املتعلقة بموضوعه ومعالجتها -

  ختصاصهاعارف املتعلقة بميدان نشر امل -

قتراح تدابير من شأنها إثراء برامج التعليم املتعلقة باملقاومة الشعبية والحركة ا -

  الوطنية وثورة التحرير الوطني

  والدولية واملشاركة فيهاتنظيم الندوات وامللتقيات الوطنية  -

إجراء الدراسات املتعلقة باملقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني  -

  وتشجيع

تفعيل البحث على الوثائق املتعلقة بالتراث التاريخي والثقافي ذات الصلة بالحركة  -

  الوطنية وثورة أول نوفمبر

  ختصاصهابميدان اسات التاريخية املتعلقة تنشيط وتشجيع الدر  -

  املشاركة في نشر املعلومات من خالل إصدار مجالت وكتب -

جمع املصادر غير املطبوعة: الشهادات الحية لألحداث التاريخية بواسطة األجهزة  -

  السمعية والسمعية البصرية
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ريق نزع از الحقيقة عن طختصار، املشاركة في إثراء املنظومة التربوية والثقافية بإبر اب -

 .70ستعمار من التاريخ وإعادة كتابته بأقالم وطنيةاال بصمات 

 تداخل :االفتراضية املكتبة اإللكترونية، املكتبة الرقمية، املكتبة -ه

 املفاهيم
البد أن نشير في البداية إلى أن هذه املصطلحات الثالثة ليست مترادفة في االستخدام،       

املصطلحات اختالفا يتجلى بشكل  حيث يوجد اختالفات بين مفهوم كل مصطلح من هذه

واضح في البناء والتكوين الهيكلي فضال عن االستخدام، فاملكتبة الرقمية مكونة أساسا من 

أوعية ومصادر مرقمنة وخدمات متنوعة، هذه األوعية يمكن أن تكون عبارة عن مقاالت 

ما بالنسبة مختزنة ومعالجة ومتاحة من خالل أدوات وبرامج وتقنيات خاصة بالرقمنة، أ

لنماذج الخدمات املقدمة في إطار املكتبة الرقمية نذكر منها على سبيل املثال الخدمة املرجعية 

التي عادة ما تقدم في شكل آلي عبر شبكات الحاسب اإللكتروني، ومن أفضل هذا النوع من 

  71املكتبات هو مشروع الذاكرة األمريكية املتاحة عبر مكتبة الكونغرس.

بالنسبة ملفهوم املكتبة اإللكترونية فهي مشكلة في األساس من أوعية ونصوص أما       

إلكترونية إلى جانب مجموعة من الخدمات، هذه األوعية اإللكترونية تشمل على كل أشكال 

األوعية الرقمية إلى جانب أشكال متنوعة من األوعية املرقمنة، هذا النوع من املكتبات يشتمل 

  72واملعدات والتقنيات املستخدمة في املكتبات الرقمية. كذلك على كل األجهزة

أما فيما يتعلق بمفهوم املكتبة االفتراضية فهو يعنى أن تكون املكتبة افتراضية أي         

تخيلية ليس لها وجود في الواقع، ال مباني وال أثاث  إلى غير ذلك، بشكل كامل وهنا تكون 

جموعة من مصادر املعلومات املتاحة من خالل عدد من املكتبة مكونة على سبيل املثال من م
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 4بمكتبة اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، ص  2005ديسمبر،  20إلى  18في الفترة من 

 4ص  نفسه، املرجع - 72  -
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املكتبات أو املراكز البحثية التي يمكن أن تكون متباعدة جغرافيا، وهذه املجموعات يتم 

  73تنظيمها وإدارتها وإتاحتها عن بعد وذلك عبر استخدام تقنيات شبكات الحاسب.

لكن بصفة عامة يمكن أن نلخص أهم املالمح والسمات العامة التي تربط بين هذه      

 املصطلحات وهي: 

املكتبة الرقمية ليست على اإلطالق وحدة بسيطة وسهلة بل أنها مشروع ضخم  -

 ومعقد يحتاج إلى دراسات متعمقة حتى يمكن ضمان نجاحه؛

يثة يلزم من تكنولوجيات وتقنيات حد املكتبة الرقمية تحتاج إلى تحتاج إلى تطبيق ما -

 والتي تمكن من الربط بين مصادر املعلومات املتنوعة بعضها البعض

العالقات الناشئة بين العديد من املكتبات الرقمية وخدمات املعلومات تتم بعيدا  -

 عن املستفيدين من رواد املكتبات الرقمية

الوصول إلى مصادر املعلومات  الهدف الرئيس ي واألساس ي ألي مكتبة رقمية هو إتاحة -

 الخاصة بها من أي مكان في العالم سواء من خالل االشتراك أو الخدمة املجانية؛

مصادر املعلومات التي تكون املكتبة الرقمية ال يجب أن تشتمل فقط على البدائل  -

لألوعية املتاحة في أشكال تقليدية، حيث يجب أن تتضمن إلى جانب ذلك على جميع 

  74.ملعلومات التي يكون من الصعب نشرها أو توزيعها في شكل تقليدي مطبوعأوعية ا

 الرقمية املكتبات في الرقمية املعلومات مصادر  -

هي مجموعة منظمة من املعلومات اإللكترونية أو الرقمية املتاحة على خادم خاص          

أو عبر الشبكة الدولية، وتتفاوت املكتبات الرقمية في ويمكن الوصول إليها عبر شبكة محلية 

حجمها من مكتبات بالغة الصغر إلى أخرى بالغة الضخامة، كما أنها يمكن أن تستخدم أي 
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نوع من أجهزة الحاسبات وأي برمجيات مالئمة في هذا الصدد، مع ما يصاحب ذلك من 

  75تاحتها للمستفيدين.إجراءات الختيار مواد املعلومات، وتنظيمها وأرشفتها وإ

معلومات املكتبة الرقمية بالكثير من الفوائد التي أثرت في شكل وسرعة  مصادر وتتميز        

 وكيفية تقديم الخدمات للمستفيدين، ومن أهم هذه الفوائد:

ي فر له حاسب شخص إيصال املعلومات للمستفيد أينما كان في عمله أو منزله إذا توا -1

 ؛وربط شبكي

 ؛استغالل إمكانيات الحاسب اآللي في البحث عن املعلومات والتحكم في طريقة عرضها -2

 ؛االستفادة من املوضوع ومطالعته من قبل عدد كبير من الباحثين في وقت واحد -3

 ؛حداثة املعلومات في املكتبة الرقمية -4

عشرون ساعة لسبعة أيام في إتاحة املعلومات في جميع األوقات أي ملدة أربع و  -5

 ؛األسبوع

  76.اإلقالل من التعامل مع املواد الورقية كأن تستخدم الكتاب نفسه حتى يبلى -6

 اعدتس التي األدوات من البحث محركات تعد: البحث محركات عبر  واالسترجاع البحث -7

 ماتاملعلو  أعماق في البحث طريق عن عليه الحصول  في يرغب ما كل إيجاد في الباحث

 الجهدو  الوقت بذلك موفرة يديه، بين محتوياتها ووضع األنترنت في املوجودة الهائلة

  77.البحث متاهات في الوقوع إياه ومجنبة املناسبة املعلومة إلى للوصول 

 

                                                           
نابي، املصادر الرقمية وأثرها في تحسين جودة البحث العلمي، بحث مقدم إلى عبد الستار شنين الج - 75

املؤتمر الدولي الخامس لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، كلية التربية للبنات، جامعة 

 24ص 2014الكوفة،

 8ص  ذكره، سبق مرجععبد الستار شنين الجنابي،  - 76

أحمد علي، املكتبة الرقمية: األسس، املفاهيم والتحديات التي تواجه املكتبات الرقمية العربية،  - 77

 639، ص 2011والثاني، ، العدد األول 27مجلة جامعة دمشق، املجلد 
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 ونشأة األرشيف: مفهوم - 3

والتوثيق من املؤسسات التي تضطلع بمهمة البحث عن املعلومات،  تعد مراكز األرشيف     

 وتقييمها، وتفسيرها، واألهم من ذلك تخزينها، ثم استخدامها في الوقت املناسب.

وتصبح هذه املراكز أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية عندما يرتبط عملها باملشروعات        

لمية، واإلدارية، والسياسية، حيث تعمل جاهدة الحيوية، خاصة في امليادين التاريخية، والع

 في جمع املعلومات الالزمة وتحليلها وتنظيمها في أوعية مالئمة.

 يقيم، فاألرشيف بدوره يعيد تشكيلها و و إذا كانت األحداث هي من تصنع األرشيف        

وطيدة  صناعة التاريخ من خالل توثيقها وحفظها و الحفاظ عليها ، لهذا فهناك عالقة

ومتكاملة تربط بين األرشيف والتاريخ ، إذ ال يمكننا الحديث عن التاريخ بدون التطرق ملوضوع 

ث ، كما ال يمكننا الحدياألرشيف ، أو من غير االطالع على األرشيف بمختلف أشكاله و مصادره

 .عن األرشيف بمنأى عن األحداث التاريخية التي عاشتها الشعوب

 لىإ ملفهوم ونشأة األرشيف في مبحثه األول، بينما سنتطرق  العنصر في هذا  سنتطرق لذلك     

 أنواع األرشيف وخدماته في املبحث الثاني. 

 مفهوم ونشأة األرشيف  -

 أوال/ تعريف األرشيف -

( بصيغتين فعل وإسم ، فجاء كفعل Archiveجاءت لفظة )أرشيف  األرشيف لغة:  -

( بمعنى أرشف، Archivedاألوراق وامللفات في األرشيف والفعل املاض ي )بمعنى يضع 

( التي Archeionأرخيون أو أرشيون ) –وكلمة األرشيف مشتقة من الكلمة اإلغريقية 

تتصل بدائرة من الدوائر ، وفي األصل كانت تطلق على سجالت الحكومة ووثائقها  أي 

 78األرشيف العمومي.
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ع االستعمال في أغلب لغات العالم، ففي الفرنسية يلفظ أرشيف وفي واألرشيف شائ       

ومنها لفظة أركايفيست باإلنجليزية  1600اإلنجليزية اركايفز التي استعملت ألول مرة عام 

 79وأرشيفيست بالفرنسية وتعني املوثق أو الشخص الذي يتولى عمال بارزا في األرشيف.

مركز األرشيف بأنه الهيئة التي تتولى مهمة حفظ يمكن تعريف  األرشيف اصطالحا: -

الوثائق والسجالت واملدونات بصورة منظمة، إن كانت صادرة عن مؤسسة عامة، أو 

شبه عامة، سواء كانت دائرة أعمال أم هيئة خاصة، وكذلك الدوائر واملصالح 

 ةوالشركات الحكومية التي تقوم بتسيير األعمال املتصلة بشؤونها وتضطلع بمهم

حفظها والعناية بها، ويتداولها من يتناوبون على املسؤولية أو أية جهة مخولة 

وذلك من خالل اتساع املفهوم األصلي لألرشيف املقصود به حفظ  80باالحتفاظ بها

هذه املواد، وكذلك حفظ ما يخص تاريخ انساب العائالت والشخصيات البارزة التي 

ألولية واألدلة والشواهد على تاريخ البالد تقدم عند حفظها فائدة توفير املصادر ا

 وأصول شعبها. 

كما يعرف األرشيف على أنه مجموعة من الوثائق املدخلة خالل فترة معينة قصد       

، ويعرف قاموس أكسفورد األرشيف بأنه املكان الذي تحفظ فيه الوثائق العامة 81حفظها

و واد الوثائقية، كما تطلق على الهيئة أواملستندات التاريخية، وتطلق الكلمة نفسها على امل

اإلدارة القائمة بعمليات اإلشراف على األرشيف، وبالرغم ن أن هذا التعريف يشتمل على 

مثل قيمة الوثائق من الناحية التاريخية ومصدرها العام في بعض  ،مميزات خاصة باألرشيف

الحاالت، وحفظها في مستودع، إال أن هذا التعريف ال يفي بأغراض رجل األرشيف املتخصص، 

وقد حاول عدد من ذوي الخبرة واملمارسات في عمل األرشيف إيجاد تعريفات منبثقة من 

 خبرتهم فوضعوا بعض التعريفات منها: 

يعرف هيلري جنكنسون األرشيف بأنها مجموعة الوثائق التي نشأت أثناء تأدية أي عمل       

العمل، لذلك حفظت لدى األشخاص املسؤولين عن تلك من األعمال، وكانت جزء من ذلك 
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81- revue de l’université de montréal, école de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 

Terminologie archivistique de base, Montréal, P. 64  
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األعمال للرجوع إليها، وهي ال تقتصر على األعمال الحكومية، بل قد تكون وثائق لجمعيات أو 

 ئات غير حكومية.ألشخاص أو لهي

ومن هذا التعريف الذي وضعه جنكنسون، توصل هدسون إلى أربع مميزات تفرق بين 

 مجموعة الوثائق األرشيفية والوثائق العادية:

أوال: إن األرشيف يعتبر جزءا من اإلدارة التي أنتجته، وفحواه حقائق عن نشاطات تلك اإلدارة، 

 .وبذلك يتوفر له ميزة عدم التحيز

يكتسب األرشيف أهميته من عملية الحفظ، وهذه العملية تعطي لألرشيف صفة  ثانيا:

قانونية، فالوثيقة األرشيفية يجب أن تكون محفوظةفي مكان يحدده القانون وهذا مايميز 

 الوثيقة األرشيفية عن الوثيقة العادية.

بارة عن فية عثالثا: تتجمع الوثائق األرشيفية بطريقة طبيعية، بمعنى أن املجموعة األرشي

وثائق نتجت عن أداء عمل، واألرشيف ليس مجموعة مستندات جمعت بطريقة صناعية مثل 

 أدوات املتحف، ولكنها تتجمع بطريقة طبيعية في الدواوين الحكومية لإليفاء بأغراض إدارية. 

رابعا: تكوين الوثائق بطريقة طبيعية يكسبها نوعا من التماسك والترابط والتسلسل داخل 

 ملجموعة األرشيفية وخارجها، وأهمية الوثيقة تتوقف على هذه العالقة.ا

إذن: تستوجب خاصية الحفظ وجود نظام لترتيب املجموعات األرشيفية لسهولة         

إدخالها واستخراجها عند الرجوع إليها، كما ان عملية الحفظ تستوجب وجود مستودعات 

مثل مياه األمطار والفياضانات وتسرب الحشرات  متينة تحمي الوثائق من األخطار الطبيعية

والقوارض إلى الوثائق. كما تستلزم استبعاد األخطار الطبيعية بضبط درجات الحرارة 

والرطوبة والضوء داخل املستودعات، وعملية الحفظ تشمل أيضا صيانة الوثائق التالفة 

عمال قماش الحرير بحيث يوقف التلف وتقوى الوثيقة عن طريق لصقها بورق خاص واست

إذا كانت الوثيقة مكتوبة من الوجهين، وطالء الوثائق بمواد كيماوية خاصة للتخلص من 

الكربون، ويعتبر التصوير نوع من الحفظ والحماية للوثائق وإيجاد البديل في حالة تعرض 

ها ضاألصل للخطر، كما يمكن استعمال الوثائق املصورة بدال عن الوثائق األصلية منعا لتعر 

أما من الناحية التاريخية، فإن استعمال لفظ  للتلف نتيجة الستعمالها بواسطة الباحثين.

األرشيف يختلف من قطر إلى آخر، كما هو الحال في الواليات املتحدة األمريكية حيث يتسع 
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اق أما على النط مفهوم األرشيف ليشمل الوثائق العائدة إلى كل املؤسسات الخاصة والعامة.

ضيق، أو األقل شيوعا، فيمكن أن يشمل وثائق العائالت واألفراد التي توصف عادة بـ األ 

الوثائق الخاصة أو األوراق الشخصية وأحيانا توصف وعلى نطاق محدود بـ املخطوطات 

 التاريخية، وعلى هذا األساس يمكن استعمال كلمة األرشيف في الداللة على مايلي:

تناط بها مسؤولية تعيين هوية الوثائق أية مؤسسة أو وحدة إدارية  -1

وتحديدها ومعرفة قيمتها والوصول إليها وحفظها وتنظيمها ووصفها 

وتهيئة ما يلزم من الخدمات الخاصة باملراجع واملصادر النافعة 

وكذلك املوافقة على تقويم الوثائق واألوراق ذات القيمة املؤقتة 

 واستبعادها.

على مبنى من املباني أو جزء منه أو  وتستعمل كلمة األرشيف للداللة -2

قسم من أقسامه، تحفظ فيه املواد األرشيفية، كما يجب أن 

تخصص أماكن لإلدارة، وتسهيالت لكل من أمناء الوثائق واملوثقين 

باإلضافة إلى األفراد والباحثين الذين يحتاجون إلى الوثائق 

 82ويستعملونها ألغراض الدراسة والبحث.

 رشيف: ثانيا/ نشأة األ 

  :العصور القديمة -1

يمكن القول بصورة عامة أن األرشيفات كانت موجودة ومعروفة في حضارات الشرق        

القديم وكذلك عند اإلغريق والرومان، فمن املعروف تاريخيا أن بالد ما بين النهرين كانت 

 3500الصورية حوالي املوطن األول للكتابة والتدوين. فقد اخترع العراقيون القدماء الكتابة 

ق.م ودونوا على الطين واألحجار معارفهم وعلومهم، ومن العراق أخذت الكلمة املكتوبة 

 طريقها إلى الشيوع واالستعمال في بقية أرجاء الشرق القديم.

إن األرشيفات كانت معروف عند قدماء العراقيين كالسوماريين والبابليين واآلشوريين،     

وكذلك عند املصريين القدماء وذلك من خالل ما تركوه من ألواح طينية ومدونات أخرى، 

                                                           
 .04،05، ص مرجع سبق ذكرهسالم عبود اآللوس ي، محمد محجوب مالك،  -  82



68 
 

وكانت هذه األخيرة غالبا ما تحفظ في مكان واحد، سواء أكان في املعابد أم قصور امللوك أم 

في أوروبا فترجع أصول نشأة دور األرشيف إلى القرنين الرابع والخامس قبل امليالد،  غيرها، أما

فقد عرف عن أهل أثينا اهتمامهم بحفظ املستندات الثمينة في معبد أم اآللهة، يمكن 

 83اعتبارها مواد ذات طبيعة أرشيفية.

لقدماء، ليس هناك من دليل على وجود أرشيفات عند االغريق ا   العهد اإلغريقي: -

فالكلمة اإلغريقية ببليوتيكه التي تقابلها الللفظة الالتينية ببليوتيكا كانت عبارة عن 

مستودعات لحفظ املمتلكات واملواد التي نسميها اليوم باملواد األرشيفية. إن 

األرشيفات املنظمة الوحيدة التي كانت تحفظ فيها أصول القوانين، كان أسسها القائد 

ق.م. ولم يمض قرن على ذلك، حتى تم  460ي إيفيالطس في حدود والسياس ي األثين

توحيد جميع مخازن السجالت األثينية وحصرها في مكان واحد في املعبد املخصص 

 84  لعبادة أم اآللهة الذي يعرف بامليترون.

إن ما يتوفر لدينا عن املمارسات واألعمال األرشيفية في العهد  :العهد الروماني -

أكثر مما كان عند اإلغريق وأوضح، فقد كانت الوثائق والسجالت في العصور  الروماني

خامس وبحلول القرن ال القديمة تحفظ في بيت امللك )البالط( ثم في بيوت القناصل،

 قبل امليالد، وألسباب أمنية تم نقل تلك الوثائق والسجالت إلى املباني العامة.

ائق واملواد املهمة األخرى في املعابد، نراه يتكرر في إن األسلوب القديم في حفظ الوث       

 العصور الوسطى عندما كانت السجالت التابعة للسلطات املدنية تحفظ في األديرة.

وقديما حفظ األباطرة الرومان قراراتهم في قصورهم ومعابدهم. أما في العصور          

اد اإلقطاع، فكان لكل ناحية ذات الوسطى حيث تعددت السلطات وتنوعت االمتيازات وس

سلطان أرشيفها الخاص بها الذي يشير إلى ما تملكه من حقوق وامتيازات، وكان هذا النوع 

من األرشيف منفصال عن األرشيف الذي كان للملك نفسه، ولعل أهم ما ورثته أوروبا من 

يدة العصور بعذلك عبر العصور الوسطى، هي الوثائق الكنسية، إذ كانت الكنائس في تلك 

 85عن تقلبات الحروب وبمأمن من السلب والنهب.
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اعتمدت معظم التنظيمات األرشيفية في أوربا على أسلوب  في العصر الحديث: -

الكنيسة، ففي أملانيا بدأ العمل بأرشيف "الرايخ املركزي" بعد الحرب العاملية األولى، 

والقوانين، كما برزت أرشيفات ، وكان يضم مجموعة من اللوائح 1919وتحديدا سنة 

، وكان غالبها  أرشيفات سياسية سرية، تابعة هالواليات التي كان تغطي أماكن بجاور 

 لوزارة الخارجية األملانية.

وفي فرنسا كانت الوثائق قبل الثورة الفرنسية بيد سلطات متعددة، وقد بلغ عدد مراكز       

مركزا  405وكانت مدينة باريس تحوي ما زيد عن  آالف مركزا، 10هذه الوثائق، ما يربو عن 

أرشيفيا يضم وثائق ملكية وغيرها، ولكن بمجيء نابليون بونابرت ضمت هذه املراكز في أرشيف 

 قومي واحد، وحتى أنه ضم وثائق كل من إسبانيا وبلجيكا وأملانيا إلى األرشيف الفرنس ي الوطني.

تم إعداد  1323م، وفي عام 1130أرشيفية إلى تاريخ أما في بريطانيا فتعود أقدم سلسلة        

أول دليل )كشاف(، ليكون نموذجا عن كيفية إدارة وتخزين الوثائق في أوربا انطالقا من 

إنجلترا، وبينما كانت الوثاق في إنجلترا موزعة هنا وهناك صدر قانون )دار الوثائق العامة( 

عات األرشيفية املتفرقة، ووضعها تحت ، والذي تم بموجبه تجميع كافة املجمو 1838سنة 

تأسست في بريطانيا )جمعية الوثائق البريطانية(، وهي هيئة  1888إشراف القضاة، وفي عام 

 مهمة تعتني بالوثائق.

ثم تطورت أنواع األرشيف بمختلف الدول، وتفرعت إلى عدة أنواع، وانتشرت بطريقة       

 أفقية، والمركزية.  

 جزائر: نشأة األرشيف في ال -

احتلتها  1830كانت الجزائر والية من الواليات التابعة إلى الدولة العثمانية، وفي عام        

الجيوش الفرنسية واعتبرتها فرنسا جزءا من االمبراطورية الفرنسية، وبعد ثورة الشعب 

ه لالجزائري وحصوله على االستقالل التفت إلى تنظيم شؤونه الداخلية وترسيخ دعائم استقال

ووحدته الوطنية، ومن بين األمور التي أولتها الثورة اهتمامها هي مسألة الحفاظ على الوثائق 

الوطنية. وكان االستعمار الفرنس ي قد سارع إلى نقل الكثير من الوثائق الخاصة بالجزائر إلى 

 فرنسا.
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املوافق في  1391ربيع الثاني عام  10املؤرخ في  36-71أصدرت الثورة األمر الرقم  لقد       

الذي تم بموجبه تأسيس مؤسسة الوثائق الوطنية وهو يشكل أول تدبير  1971جوان 

مخصص لصيانة التراث اإلداري التاريخي والثقافي املتمثل في الوثائق الواردة من مجموع 

 مؤسسات البالد.

لديمقراطية وبموجب هذا األمر الحقت هذه املؤسسة برئاسة الجمهورية الجزائرية ا     

 الشعبية.

ويبذل املسؤولون في مؤسسة الوثائق الوطنية جهدهم لجمع ما تفرق من وثائق تاريخ        

الوطن الجزائري، وتنظيمها ونشر األدلة والفهارس عن محتوياتها، وقد أصدرت املؤسسة 

صدر   "Archives Nationalesاملذكورة مجلة باللغتين العربية والفرنسية "الوثائق الوطنية  

 1973.86العدد األول منها عام 

 أنواع األرشيف:  -

 األرشيف التاريخي: -

ويضم كافة الوثائق املتعلقة بتاريخ القطر وفي كافة النواحي: السياسية واالقتصادية       

أهمية  هناكواالجتماعية والثقافية والفنية والعسكرية وغير ذلك. وفي اآلونة األخيرة لم تعد 

لألرشيف التاريخي، فقد توزعت وثائقه على األصناف األخرى من األرشيفات، فكما هو معلوم 

 أن كل علم من العلوم وكل نشاط من األنشطة له تاريخ.

 األرشيف القضائي:  -

ويضم وثائق وزارات العدل واملحاكم والهيئات التشريعية والقضائية، وكذلك القوانين     

 واملحاكم الخاصة، وما يتصل برجال القانون والقضاة وما إلى ذلك.واألنظمة 

 أرشيف اآلداب والفنون: -
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يمكن أن يضم كافة الوثائق التي تتصل بالحركة الثقافية في البلد ونشاط الجمعيات       

واملؤسسات األدبية والثقافية ووثائق الشخصيات البارزة في ميادين الثقافة والشعر واآلداب 

 87.الصحافة األدبيةو 

 األرشيف السياس ي:  -

ويضم وثائق األحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والوثائق الشخصية للبارزين في        

النشاطات السياسية، ويمكن أن يضم املعاهدات واالتفاقيات املنعقدة مع الدول األجنبية، 

 ومحاضر االجتماعات السياسية املهمة.

 اإلداري:األرشيف  -

ات ات واملعاهد، والهيئويضم وثائق الوزارات واملؤسسات والدوائر الحكومية بأنواعها، والجامع

 املختلفة، وكذلك الشركات واملصالح التي تمارس مختلف األعمال واألنشطة اإلدارية.

 األرشيف العسكري: -

ختراعات الحربية، ويضم وثائق وزارة الدفاع والطيران والبحرية والحروب، واال         

والتحصينات واألسرار العسكرية، ووثائق املحاكم العسكرية، وغير ذلك، ومن املالحظ أن 

أغلب األرشيفات العسكرية بقيت تحت تصرف السلطات العسكرية ملا تحويه من أسرار 

 مهمة.

 إدارة خدمات األرشيف -

تكوين الوثائق وطرق تداولها في األعمال تشمل إدارة الوثائق اإلشراف على عمليات         

الرسمية، وطرق حفظها وصيانتها وتخزينها وحمايتها من التلف ، والتخلص من الوثائق غير 

وهذا يقتض ي وجود دليل أو مرشد لعملية فرز األوراق ، لتحديد الوثائق التي تحفظ  –الهامة 

تعدم عن طريق الحرق أو أي  بصفة مستديمة ، والتي تحفظ لفترة مؤقتة ، والوثائق التي

طريقة أخرى من طرق اإلتالف . وتتم املراحل األولى إلدارة الوثائق في األجهزة الحكومية ، وتتم 

املرحلة الثانية بين هذه األجهزة ودار الوثائق املركزية ، وأما املرحلة األخيرة فتتم بدار الوثائق 

                                                           
 47. ذكره،سبق  مرجعسالم عبود اآللوس ي، محمد محجوب مالك،  - 87
 



72 
 

لوثائق من األجهزة الحكومية قبل صدور قرار املركزية . وبعض الدول لديها مراكز تجمع فيها ا

. وعموما تعتمد اإلدارة املعاصرة لألرشيف على تقسيم بإرسالها للدار املركزية أو إعدامها

 األرشيف وفقا الستعماالته، مع سياقات زمنية محددة، ومنه فالوثيقة تمر بثالثة أطوار، هي:

 سنوات(: 5الطور األول أو األرشيف الجاري )أقل من  -

يعتبر األرشيف في هذه املرحلة وسيلة للعمل اليومي، ألن امللفات تبقى مفتوحة، وقابلة       

 لإلثراء، لذا يجب حفظها في األقسام اإلدارية التي تستعملها.

 سنة(: 15سنوات إلى  5الطور الثاني أو األرشيف الوسيط ) من  -

أغلب امللفات أغلقت ويرجع إليها عند الحاجة  في هذه املرحلة يصبح األرشيف مرجعا، ألن      

 فقط، لذا يجب تحويل هذه الوثائق نحو قاعة أرشيف الهيئة ذاتها.

 سنة(: 15الطور الثالث أو األرشيف النهائي )ما فوق  -

تعد هذه املرحلة املحطة األخيرة في مسار األرشيف، إذ يحدد مصيره النهائي، إما الترحيل      

 88.وطني للحفظ الدائم أو الفرز إلبقاء عينات أو اإلتالف الكلينحو األرشيف ال

مرحلة االستعمال في  -مرحلة التكوين ، ويمكن تقسيم إدارة الوثائق إلى ثالث مراحل:          

 مرحلة التقييم للحفظ الدائم أو املؤقت أو االستبعاد: -األغراض اإلدارية . 

  مرحلة التكوين: -

الوثائق نتيجة للممارسات اإلدارية في األجهزة الحكومية ، وهي بهذا ليست هدفا تتكون          

في حد ذاتها ولكنها وسيلة لحفظ املعلومات ، كما أنها ال تقل أهمية عن املعلومات ؛ فهي 

الناقل الوسيط والوعاء الحامل الذي يمكن عن طريقه تيسير املعلومات للمستفيدين منها 

واملراسيم ، واألوامر ،  ،: القرارات 89سبين ، وتتكون الوثائق عادة منبالشكل والوقت املنا

والتقارير ، واللوائح ، والتعاميم ، واألعمال املنظمة للنشاطات اإلدارية كافة وقد نجد هذه 
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ولكن النوع السائد هو الوعاء الوثائق في أوعية مختلفة ، كاألفالم ، واألشرطة ونحوهما ،

 ق أغلب األجهزة الحكومية على استخدامه وتداولهالورقي ، الذي تتف

 مرحلة االستعمال:  -

ويستفاد من الوثائق في تنظيم األعمال وتحديد اإلجراءات في مدة نشاطها والوثائق         

دد ستعمالها إلى تنظيم محاالنشطة هي التي ما زال استخدامها جاريا . وتخضع الوثائق في مدة 

السائدة في الجهاز ، وهذا يساعد على تحقيق الوثائق ألهدافها . وليس من ينسجم مع النظم 

الضروري أن يكون تنظيم الوثائق أثناء استعمالها متشابها في كل األجهزة الحكومية ، فقد 

 نجد اختالفات في تنظيمها وفقا لظروف كل جهاز وإمكاناته وطبيعة املادة الوثائقية

 مرحلة التقييم:  -

تعد إجراءات التقييم من اإلجراءات املعقدة لكونها لم تقنن وفقا ملعايير ثابتة ومحددة        

، ولهذا نجد اختالفات واضحة بين الدول ، ومن ثم فهي اإلجراءات املتغيرة وفقا للظروف 

واالحتياجات . وتقييم الوثائق يعين تحديد أهميتها ألغراض حفظها وإتالفها ، ومن خالل 

م يستطيع املختصون تحديد قيمة الوثائق من حيث كونها ذات أهمية إدارية ، مناهج التقيي

أو مالية ، أو قانونية ، أو أرشيفية ، أو تأريخية وهكذا . ولهذا ُيرى مدى صعوبة اإلجراء الذي 

لم يعد إجراء روتينيا من السهل اإلعداد له وتطبيقه ، ولكنه يحتاج إلى جهد كبير ، سواء 

 برامج واألساليب ، أو في مجال تهيئة الكوادر البشرية املتخصصة.فيما يتعلق بال

 ترتيب املجموعات األرشيفية:  -

يجب على موظف األرشيف أن يصر على قاعدة ترتيب الوثائق وفقا لعمليات التنظيم       

 من أجل املحافظة النظام والتسلسل في املجموعة األرشيفية واملتمثلة في: 

واد األرشيفية: تتوقف عمليات تصنيف وفهرسة املواد األرشيفية تصنيف وفهرسة امل -

على نوعية وكمية الوثائق، وطريقة التنظيم أو الترتيب التي كانت متبعة في الجهاز 

املهام واألعمال  -اإلداري الذي جلبت منه، وتتمثل عناصر تصنيف أي جهاز عام في: 

 90ـ املوضوعات التي يعالجها الجهاز  ل التنظيميـ الهيك   التي يقوم بها الجهاز 
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الخطوة الثانية بعد إجراء عمليات التصنيف الدليل إلى املجموعات األرشيفية:  -

 والفهرسة هي إعداد القوائم والكشافات والبطاقات.
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 األنظمة املعلوماتيةالتوثيق كأحد و  املعلومات مراكز -4

، حيث 1920في تنظيم املعلومات عام  Documentationبدأ استخدام مصطلح التوثيق     

استخدمه املعهد الهولندي للتوثيق، وكان ذلك نتيجة الزدهار حركة الطبع والنشر مما أفرز 

اديمية ( رئيس األكS.I. Yavilovتضخم النتاج الفكري وتفجر املعلومات، فقد صور فافيلوف )

 أمام جبال املكتبات الشامخة، وليس لديه القدرة 
ً
الروسية، "رجل العلم وهو يقف منذهال

 على استخراج حبة الذهب التي يحتاجها منها". 

في حين أن الجذور التاريخية للتوثيق تعود لتأسيس املكتب الدولي للمراجع في بروكسل       

وهنري الفونتيين  P.Outletل أوتليه على يدي املحاميين البلجيكيين بو  1892عام 

H.Lafontaine  أول استخدام للميكروفيلم بهدف تخزين املعلومات بشكل  1912وشهد عام

مصغر، وقوَي االتجاه نحو استخدام املعلومات املختزنة في املكتبات واإلفادة منها في نهاية 

ن تأسست بعض املنظمات الحرب العاملية األولى، وفي أوائل الثالثينات من القرن العشري

ة ، وهو أول منظمة فرنسي«االتحاد الفرنس ي للمنظمات الوثائقية»املهتمة بالوثائق وخاصة 

للوثائق، وفي األربعينات بدأت املحاوالت األولى إلدخال تقنيات اآلالت ذات البطاقات املثقبة، 

رية، ورعت ذلك بهدف العثور على الوثيقة املطلوبة من خالل رموز ورؤوس موضوعات معيا

ُعقد في  1957، وفي عام 1949عام « تحليل الوثائق العلمية»اليونسكو في مؤتمرها الدولي 

 F.I.Dلندن املؤتمر الدولي للتصنيف من أجل أبحاث التوثيق، وتأسس االتحاد الدولي للتوثيق 

ي الفيض فومع بداية الستينات أمكن التفكير في ابتكار وسائل جديدة يمكن بوساطتها التحكم 

الهائل من املعلومات وتنظيمه وتيسير استعماله من جانب الباحثين، فنشأ مجال جديد في 

 علم املكتبات وهو مجال التوثيق.

إن الجـوانب العملية للتوثيق كانت األسبق في الظهور من جوانبه النظرية، وكـال الجـانبين        

 الحقيقي لهذا العلم، وتمثل املكتبات ودور الوثائقالنظـري والتطبيقي يكونان الهيكل العلمي 

واالرشيفات ومراكـز املعـلومـات املتنوعة امليادين التطبيقية لعلم الوثائق. وقد كانت هذه 

املؤسسات ـ خاصة املكـتبات ـ تقدم خدماتها الثقافية إلى املستفيدين منذ فجر التاريخ، وهي 

ور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، وتفجر مستمرة في عطـائها، غير أنها بعد التط

املعلومات وازدياد الحاجة إليها وتطـور هذه الحاجـة وتنوعها، قد أصبحت عاجزة عن القيام 

 بواجباتها تجاه املجـتمع كـما ينبغي.
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 : مفهوم التوثيقأوال

مصطلح علمي حديث دخل مفهومات علم املكتبات  Documentationالتوثيق  لغة:

واملعلوماتية والعلوم املتعلقة بهما بعد دخول التقنية الحديثة. وقد اشُتق هذا املصطلح سواء 

"، واتسع مجال التوثيق Documentفي اللغة العربية أو في اللغات الالتينية من كلمة "وثيقة" "

 في النصف الثاني من القرن العشرين، حتى حظي باهتمام العلماء والباحثين، فبدأت تتوافر 

 
ً
 أساسيا

ً
له املقومات األساسية للعلم من قواعد وقوانين عامة تحكم موضوعه، فصار جزءا

 من مناهج تدريس علوم املكتبات واملعلومات.

ويعرَّف التوثيق من حيث هو حصيلة، بأنه " علم تجميع وتخزين وتنظيم مصادر  اصطالحا:

أنه مجموعة وثائق تتضمن مواد  " أو 91املعلومات املدونة أو الوثائق لتيسير الوصول إليها

مرجعية يتم تجميعها ألغراض محددة، ويعرف من حيث هو علم وممارسة بأنه " كافة 

اإلجراءات الفنية واملتخصصة التي تسهل عملية توفير وتنظيم واستخدام املعلومات بأوعيتها 

مختلف  "، وتشمل عملية توثيق املعلومات البحث عن املعلومات من92وأشكالها املختلفة

املصادر واألصول ثم اختيار املناسب منها، وفهرستها وتصنيفها وتحليلها واستخالصها وعرضها 

وفق األسس والنظم العلمية والفنية بغرض تهيئتها لالسترجاع عند الطلب سواء كان هذا 

 بوساطة الحاسب اإللكتروني.
ً
 أو آليا

ً
 االسترجاع يدويا

التوثيق بأنه السيطرة على املعلومات من خالل تسجيل يمكن لنا اختصار تعريف         

املعرفة البشرية ومصادر املعلومات وتنظيم هذه املصادر بطريقة تكفل سرعة الوصول إليها، 

وكذلك بث املعرفة وأوعيتها بمختلف الطرق، وعلى ذلك فإن التوثيق يتضمن مختلف 

، االسترجاع، الترجمة، النسخ، وهو عمليات: االنتقاء، االقتناء، التحليل، التنظيم، الحفظ

 يهدف في النهاية إلى السيطرة على املعلومات.

 : خدمات وأنواع مراكز التوثيقثانيا -

يعرف مركز التوثيق بأنه مكان الستقبال املطبوعات، تجهيزها، وحفظها وتلخيصها        

وث وإعداد أماكن البحواستخالصها وتكشيفها وإعداد نشرات لها لتوزيعها على املهتمين بها في 
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حّدد االتحاد الدولي مراكز التوثيق في ببليوغرافيات لها وعمل صور منها أو ترجمتها، وقد 

 األنواع اآلتية:

 مراكز التوثيق العامة: -1

وهي املراكز التي تؤسسها الدولة، ويمكن لعامة الجمهور االستفادة منها،  

ويقتصر مجالها عادة على فرع من فروع العلوم واملعارف كالهندسة أو الطب 

 ما تكون مقتنياتها مقتصرة على املطبوعات من 
ً
أو الزراعة وغيرها، وغالبا

 صة.كتب ودوريات، وقد تكون مستقلة أو تابعة ملكتبات متخص

 مراكز التوثيق شبه العامة:  -2

وهي مراكز متخصصة بفرع معين من العلوم أو املعارف، وتكون تابعة 

  93لجمعيات علمية أو مهنية أو مؤسسات تجارية.

 مراكز التوثيق الخاصة: -3

 كالشركات الصناعية  
ً
وتقدم هذه املراكز خدماتها للمؤسسة التابعة لها حصرا

والتجارية واملصارف وشركات التأمين، وتشمل مقتنياتها كل ما يتعلق بأعمال 

 املؤسسة ـ األم.

 مراكز التوثيق الداخلية:  -4

 وهي مراكز خاصة بإدارة املشروعات التي تخدمها.

 : مراكز التوثيق املتخصصة -5

ويشمل هذا النوع مراكز التوثيق واملعلومات في املؤسسات التجارية أو املشروعات          

املتخصصة بأنواع معينة من املنتجات كالبالستيك واملستحضرات الطبية ومنتجات البترول، 

 ومن أمثلة ذلك من مراكز التوثيق الدولية: 

 املركز الدولي لبحوث التنمية بكندا -
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 الدولي لبحوث الطرق التوثيق  -

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية -

 أما مراكز التوثيق اإلقليمية :

 املركز الوثائقي األوربي للذرة -

 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

 ومن نماذج مراكز التوثيق الوطنية:

 94املركز الوطني للبحث التقني واإلعالم

 مراكز التوثيق الوطنية:   -6

وتعد هذه املراكز املؤسسات الرسمية في الدولة، حيث تقوم الدولة بتأسيسها وتمويلها        

واإلشراف عليها وإدارتها. وتهتم املراكز الوطنية عادة بتجميع وتنظيم وحفظ وبث الوثائق 

الوطنية وبعض الوثائق الدولية املتعلقة بالدولة ذاتها في جميع مجاالت الحياة السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية والعلمية وغيرها.

 مراكز التوثيق اإلقليمية:  -7

تهدف هذه املراكز إلى توفير خدمات التوثيق والحفظ وتبادل املعلومات على املستوى        

 اإلقليمي في مختلف املجاالت التي تهم هذا اإلقليم.

 مراكز التوثيق الدولية:  -8

ز متخصصة، وتعمل في إطار محدد ودقيق من العلوم، وتعتمد على وهي عادة مراك       

التمويل الدولي، وترتبط غالبيتها بمنظمات دولية كبيرة ومعروفة كاليونسكو أو منظمة الصحة 

 العاملية وغيرها من املنظمات والهيئات ذات الطابع الدولي.

ين في باهتمام املختصحظي علم التوثيق  ثانيا/التوثيق وعالقته بالعلوم األخرى:

العلوم والتقانة، وشاع استخدامه في بعض املجاالت املوضوعية كالقانون والدراسات 
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التاريخية واألدبية واالجتماعية، كما كان له عالقة وثيقة بعلوم أخرى كالتربية وعلم النفس 

علم  التوثيق:وعلم اللغة واالتصال واإلدارة وغيرها. وهناك ثالثة علوم مجاورة وثيقة الصلة ب

 املكتبات، علم املراجع، علم املعلومات.

 ال يتجزأ من علم املكتبات Library scienceالتوثيق وعلم املكتبات  -
ً
: يعد التوثيق جزءا

 للعمل املكتبي الذي أوجبته طبيعة البحث العلمي وتزايد املعلومات في العصر 
ً
 طبيعيا

ً
وامتدادا

 الحديث.

 من التنظيم املرجعي Bibliographyجع التوثيق وعلم املرا -
ً
 منبثقا

ً
 أساسيا

ً
: يعد التوثيق جزءا

الذي يخدم حاجة العمالء، ووظيفته توسيع تدفق املعلومات املدونة بين مجموعة أو 

مجموعات من املختصين، ويتميز من التنظيم املرجعي بعمق التحليل املوضوعي وتقديم 

كالتخزين واالسترجاع واالستخالص والترجمة والبث خدمات أخرى ال يقوم بها علم املراجع 

 املعلوماتي.

: يعد التوثيق األساس الذي انطلق منه في النصف Informaticsالتوثيق وعلم املعلومات  -

الثاني من القرن العشرين علم املعلومات أو املعلوماتية، بوصفه العلم الذي يدرس خواص 

وسائل معالجتها والعوامل التي تحكم تدفقها وبثها املعلومات والبيانات وسلوكها وطرق و 

ووسائل تجهيزها لتيسير اإلفادة منها إلى أقص ى حد ممكن، وتجميعها وحفظها واختزانها 

 عن 
ً
وتنظيمها واسترجاعها وبثها واستخدامها، لهذا ال يختلف مجال العمل في التوثيق كثيرا

ومن ثمَّ فالعالقة بينهما وثيقة، غير أن  مجاالت العمل في علم املعلومات في العصر الراهن،

علم املعلومات املعاصر هو أوسع في مدلوالته ومجاالته من التوثيق، فهو يشتمل على مجاالت 

 ال يمكن 
ً
التوثيق والوثائق واملكتبات واإلعالم العلمي، على نحٍو صار علم املعلومات علما

 ثيق.االستغناء عنه سواء في املكتبات أم في مراكز التو 

 ثالثا/مجاالت التوثيق -

قسم إلى قسمين رئيسين، األول: أعمال التوثيق، ويشمل كلَّ اإلجراءات الفنية املتعلقة        
ُ
وت

بالتزويد والتصنيف والفهرسة والحفظ وكلَّ اإلجراءات الفنية األخرى ذات العالقة، سواء 

أحدث التقنيات. والثاني: خدمات كان ذلك باألساليب اليدوية أو امليكانيكية أو باستخدام 
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 من التكشيف واالستخالص، الترجمة العلمية، النشر 
ً
التوثيق، وتشمل هذه الخدمات كال

 واإلعالم، النسخ والتصوير )بما فيه التصوير املصغر على امليكروفيلم أو امليكروفيش(.

 في أنظمة املعلومات : السلسلة التوثيقيةالثالث املحور 

تعرف على أنها  351   350: املرجع محمد محمد عبد الهادي ص95السلسلة التوثيقية

مجموعة من العمليات واإلجراءات التي يمكن أن تتوفر في أي نظام من أنظمة املعلومات من 

أجل توفير مصادر املعلومات بشتى أنواعها إلى املستفدين، وتتألف السلسلة التوثيقية من 

 شكيل نظام متكامل:عدة مراحل تتوالى لت

أو بعبارة أخرى، اصطلح تسمية السلسلة الوثائقية على تلك املراحل والعمليات 

 96املتسلسلة أو املتتابعة في عملية اقتناء ومعالجة ونشر الوثائق.

:
ً
التزويد أو التجميع )تنمية املجموعات(: يغطي مصطلح التزويد مجموعة من اإلجراءات  أوال

صول على أوعية املعلومات عن طريق الشراء أواإلهداء أوالتبادل الفنية واإلدارية للح

أواإليداع، كما يغطي أيضا اختيار األوعية التي تحتاجها مختلف أنظمة املعلومات الوثائقية 

وفقا ملا يتناسب مع احتياجات وطلبات املستفيدين من حيث وظائفهم واألهداف التي 

هم ومؤهالتهم ومراكزهم املهنية. إذ يوجد أربع طرق يحتاجون إلى املعلومات من أجلها وأعمال

 97للحصول على مصادر املعلومات نتناولها بإيجاز فيما يلي: 

الشراء: يعتبر الشراء من أهم وسائل الحصول على مصادر املعلومات، وتعتمد هذه  -1

الطريقة على تخصيص ميزانية كافية ألغراض الحصول على مصادر املعلومات 

الشراء بأساليبه املختلفة من السوق املحلية والسوق العاملية داخل الالزمة، ويتم 

دائرة اهتمام مؤسسة املعلومات، كما يتطلب ذلك التعرف املستمر على ما يصدر 

أو ينشر في املجاالت املعرفية التي تهم املؤسسة، ومن الضروري التعرف على ما هو 

                                                           
95  - CHAUMIER Jacques , Travail et méthodes du/de la documentaliste, Paris : Les éditions ESF,1980, p 

12   

مخلوفي عابد، أدوات تقييم األنظمة الوثائقية، بعض املفاهيم النظرية مع تعريف لتقنين إيزو الخاص  - 96 

 22 ص، 2 العدد، 19 املجلد ،RISTبتقييم املكتبات، مجلة 

 .351، 350ص،  محمد محمد الهادي، مرجع سبق ذكره،- 97 
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نوع من التكرار في عملية موجود لدى املؤسسة بالفعل من مصادر حتى ال يحدث 

التزويد.، وتلجأ املؤسسة أيضا إلى االشتراك في مصادر املعلومات اإللكترونية 

 املتاحة عبر األنترنيت.

التبادل: وهو عملية مقايضة بين مؤسستي معلومات أو أكثر دون تدخل العملة،  -2

رى خفإحدى املؤسسات تقدم مصادر في مقابل مصادر تحصل عليها من املؤسسة األ 

وهكذا. ويعتبر التبادل من الطرق ذات األهمية في الحصول على مصادر معلومات 

معينة قد ال يمكن الحصول عليها بأي طريق آخر )مثل الدوريات العلمية والبحوث 

 والدراسات(.

اإلهداء )الهدايا(: يعتبر وسيلة لتوفير بعض املخصصات املالية، والهدايا تأتي عن  -3

ئي أو عن طريق االستهداء، واإلهداء التلقائي يعني أن تتلقى طريق اإلهداء التلقا

مؤسسة املعلومات مصادر معلومات من جهات مختلفة دون طلب من جانبها لها، 

أما االستهداء فإنه يعني أن تطلب مؤسسة املعلومات من الهيئات املختلفة أن 

 ترسل لها نسخا من مصادر املعلومات على سبيل اإلهداء.

هو إيداع نسخ من كل أنواع املطبوعات املنتجة بأي شكل وبأية : لقانونيا اإليداع -4

طريقة في القطر ومهيأة للتوزيع العام بالبيع أو بالتأجير، في مكان أو أكثر وعادة 

يكون اإليداع في املكتبة الوطنية أو مكتبات أخرى مهمة بسبب مجموعاتها أو 

يفرضه القانون على كل شخصية  اإليداع القانوني هو االلتزام الذيف .موقعها

طبيعية أو معنوية، ذات هدف مربح أو عمومي، تنتج وثائق باإلعداد، من أي نوع 

كانت، بغية إيداع نسخة واحدة أو عدة نسخ لدى هيئة وطنية معينة. يجب السهر 

والتي  ،يغطي كل أنواع الوثائق املنشورة على أن التشريع املتعلق باإليداع القانوني،

توضع تحت تصرف الجمهور مهما كانت وسيلة التوزيع، بأعداد، و ما تنتج  غالبا

على اختالف وثائق األرشيف الرسمية أو الخاصة، الصادرة عن أشخاص طبيعيين 

أو معنويين، عادة ما تتلخص في قطعة وحيدة، ليست موضوعة تحت تصرف 

 98الجمهور، و تكتس ي الطابع الخاص أو الشخص ي. 

                                                           

 العربي االتحاد يحي، بن فطومة خضرة، بن نجاح: ترجمة املكتبات، ومؤسسات لجمعيات الدولي تحاداال - 98 

 08.ص، 2013 الجزائر، واملعلومات، للمكتبات
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:
ً
التنظيم أو معالجة املعلومات الوثائقية: ويقصد بها إدخال املعلومات أو الوثائق في نظام  ثانيا

 للوقت والجهد. وتشتمل 
ً
ن من الوصول إلى محتوياتها بصورة مقننة وبسرعة قصوى توفيرا

ّ
يمك

والتصنيف والتكشيف  عمليات تنظيم املعلومات أو معالجتها على عمليات الفهرسة

 واالستخالص وإعداد املرجعيات والتحليل املوضوعي للوثائق.

الفهرسة: يتم من خاللها إعداد تسجيالت ببليوغرافية للمصادر، بحيث تشتمل كل  -

تسجيلة على البيانات التي تصف املالمح املادية للمصدر، وتتجمع التسجيالت وفقا 

بمحتويات املؤسسة من املصادر، وهذا الفهرس هو لتنتج لنا فهرسا لنظام ترتيب 

 الدليل إلى املصادر وهو أداة االسترجاع لها.

التصنيف: يهدف إلى اتباع نظام نسقي أو منطقي معين لترتيب املصادر ترتيبا منهجيا  -

 حسب محتوياتها الفكرية أو حسب موضوعاتها.

ادر ت التي بداخل مصالتكشيف واالستخالص: يهدفان إلى تحليل وتلخيص املعلوما -

املعلومات، وإنتاج الكشافات واملستخلصات التي تتضمن نتيجة هذا التحليل على 

 هيئة مداخل أو نقاط ترتب ترتيبا معينا.

: تخزين املعلومات: ويتم بأحد أسلوبين:
ً
 ثالثا

األسلوب اليدوي: وذلك باستخدام الطرق االعتيادية التقليدية املتبعة في املكتبات  - أ

 ومراكز التوثيق.

 األسلوب اآللي: وذلك باستخدام املصغرات الفيلمية والحاسبات اإللكترونية. - ب

وهناك وسائط متعددة لتخزين الوثائق واملعلومات أهمها: الورق، البطاقات املثقوبة، 

 األفالم، امليكروفيلم، امليكروفيش، األقراص املمغنطة، األقراص الليزرية.

:
ً
علومات: وُيقصد بها عملية البحث عن وثيقة أو وثائق معينة بغية استرجاع امل رابعا

التحقق من موضوع معين ضمنها أو من نص من نصوصها، وتلبية احتياجات املستفيدين إلى 

 هذه املعلومات.

 أشكال استرجاع املعلومات -
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 هناك أشكال مختلفة السترجاع املعلومات أهمها:

 سها بهدف مراجعتها لحل مشكلة ما.استرجاع الجسم املادي للوثيقة نف  -1

استرجاع البيانات الببليوغرافية عن الوثيقة، وما قد يرافقها من معلومات إضافية   -2

 كاملستخلصات واملصطلحات.

 تقديم إجابات مباشرة عن استفسارات تتعلق بمعلومة معينة من الوثائق.  -3

 استرجاع نصوص وثيقة أو وثائق معينة.  -4

خدام الحاسبات اإللكترونية في املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات وقد ساعد است

على تطوير نظم خدمات استرجاع البيانات الببليوغرافية والوثائق والنصوص ونظم اإلجابة 

 عن أسئلة املستفيدين.

 طرق استرجاع املعلومات -

 هناك طريقتان السترجاع املعلومات:

و أو الوثائق أ الدوريات لك بالرجوع إلى الكتب أواالسترجاع اليدوي أو التقليدي: وذ -1

 غيرها من أوعية املعلومات املحفوظة والبحث عن املعلومات بالطرق االعتيادية.

باستخدام التقنيات الحديثة كالحاسبات اإللكترونية في االسترجاع اآللي: وذلك   -2

تخزين واسترجاع املعلومات، أو استخدام املصغرات الفيلمية املزودة بأجهزة استرجاع خاصة. 

 وتؤمن هذه الطريقة االسترجاع الدقيق والسريع للمعلومات املطلوبة.

  خامسا: بث املعلومات:

مة الهادفة إلى التحكم بالكم الهائل من املعلومات وهو من الخدمات الوثائقية الها       

طالع والتعرف بصورة دورية منتظمة على لال  والوثائق، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء

أهم املستجدات من أبحاث ودراسات في مجاالت تخصصاتهم املختلفة. وتقدم هذه الخدمة 

أهداف مركز التوثيق، وهي تتم بصورة وفق سياسة استراتيجية ثابتة، تساعد على تحقيق 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10431&vid=26
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عرف باسم 
ُ
، وهي من أكثر أساليب «S.D.I خدمة البث االنتقائي للمعلومات»انتقائية، وت

 اإلعالم العلمي قوة وفعالية.

وأدى تطور وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية واالتصاالت الفضائية إلى إحداث 

ذ تستخدم اآلن في هذه العملية، إلى جانب الوسائل نقلة نوعية في تطور نقل وبث املعلومات، إ

البريدية واألشكال الورقية التقليدية، خدمات البث باالتصال املباشر عن طريق الحواسب 

اإللكترونية، والبث بنظام التلفزيون ـ الكيبل، وبوساطة الفيديوتكس، والتليتكس والفاكس، 

 99وغيرها من التقنيات الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .350محمد محمد الهادي، مرجع سبق دكره، ص  - 99 
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في ظل تكنولوجيا املعلومات  املعلومات أنظمة :الرابع املحور 

 واالتصال

 تغييراوقد أحدثت  املعلومات مؤسسات إلىطريقها  االتصاللقد أخذت تكنولوجيا          

ن هذه . حيث آاملستفيدين إلى خدماتها املعلوماتالذي تقدم به مؤسسات  األسلوب فيجذريا 

 الستخدامميدانا  يجعلهامناطق جغرافية متفرقة وشاسعة فان هذا  فيتقع  املؤسسات

 مجال يفالفنية والتعاون  إجراءاتهامن أجل توحيد  الالسلكيةالسلكية  االتصالتكنولوجيا 

 إلى تهدف التيالتعاونية  اإلجراءاتمن  وغيرهاالدوريات  في االشتراكوتوحيد  املوحد اإلعالم

 األول ا طوره في ساهمتبالذكر آن التكنولوجيا قد  الجدير والوقت والكلفة. ومن  الجهد توفير 

عمليات  يف املختلفةبأشكاله  الحاسب، حيث استخدم التقليدية للمكتبات الخدماتتطوير  في

 وةالخط املرحلةهذه  وتمثل، الدوريات اشتراكاتوضبط  واإلعارة السجالتالفهرسة وحفظ 

أثرت ت التي املكتبة في األساسيةاستخدامات أفضل . ومن الوظائف  نحو  األولىالضرورية 

مراكز  فيليا آ املقروءة املعلومات، فنتيجة لتوفر وظيفة التزويد والتخزين االتصالبتكنولوجيا 

 االقتناء يةاستراتيجالتزويد من  في أسلوبهاقد غريت  املكتباتوقواعد البيانات فان  املعلومات

ن م الكثير . هذا ويتجه املعلومات إلىالوصول  استراتيجية إلى لوماتاملععلى  والحصول 

لنشر ونقل  الحديثة املعلوماتاستخدام تكنولوجيا  إلى الحاضر الوقت  فيالناشرين 

شر بالن حقل العلوم والتكنولوجيا وهو ما أصبح يسمى فيوخاصة  إلكترونيا مطبوعاتهم

 .اإللكتروني

تشترك فيه جميع األنظمة الفرعية في قاعدة بيانات  هو النظام الذي النظام اآللي: -1

واحدة أي أن عمليات بناء وتنمية املجموعات والفهرسة واإلعارة وغيرها من أنشطة 

املكتبة تتم في نفس امللف مما يعني توفير الجهد والدقة ومنع التكرار واالزدواجية 

الكثير من املكتبات إلى استخدام وتحسين وضبط العمليات، مما أدى إلى اتجاه 

 101برمجيات األنظمة اآللية.

 

                                                           

عبد الباقي يونس إسماعيل، استخدام نظام كوها في املكتبات الجامعية السودانية، املجلة العراقية  - 101 

 19، ص 2019، 2-1، ع 20للمعلومات، مج 
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 مميزات األنظمة اآللية املتكاملة:  -

 وجود تسجيلة ببليوجرافية واحدة للمادة -1

 إلغاء عملية تكرار الجهد لخلق وصيانة النسخ املتعددة للتسجيالت الببليوجرافية -2

وتمتد  آليا خالل  تقليل فرص األخطاء عند إدخال التسجيالت والتغيرات تنتقل -3

 النظام في الوقت نفسه

العاملون واملستفيدون باملكتبة يستطيعون الدخول لجميع املعلومات وثيقة الصلة  -4

 باملوضوع في موقع واحد.

 متطلبات النظم اآللية:  -

  القوى البشرية املؤهلة وهيتقوم بجميع املهام في النظام لذلك يجب أن

ئفه ومهامه واستخدام الحاسوب تتصف باملعرفة بالنظام اآللي ووظا

واألنترنت ونظام التشغيل وقواعد الفهرسة األنجلو أميريكية واستخدام 

 خطط التصنيف.

 األجهزة تشمل أجهزة الحواسيب وتقنيات االتصاالت 

 .102البيانات واملعلومات وهي املدخالت التي يتم تخزينها ومعالجتها واسترجاعها 

برنامج جرينستون من البرامج املفتوحة املصدر  يعتبر  Greenstone :نظام جرينستون  -1

يساعد البرنامج على تحويل محتوى  .املتاحة بموجب رخصة جنو لالستخدام العام

قواعد البيانات وامللفات النصية إلى مكتبات رقمية متكاملة ويسمح بتحويل تلك 

زيلندا بنيو نترنت. تبنت جامعة وايكاتو أل املكتبات على أقراص مدمجة أو نشرها على ا

أنتجت هذا البرنامج. يتم توزيع  مشروع مكتبة نيوزيلندا الرقمية والتي بدورها

وبالتعاون من  UNESCO البرنامج بدعم من املنظمة العاملية للتربية والعلوم والثقافة

 103منظمة هيومن إنفو (

يتميز برنامج جرينستون بمجموعة من الخصائص واملزايا  :مزايا نظام جرينستون  -

  :نجملها فيما يلي

                                                           

 .24 ص ،مرجع سبق ذكرهعبد الباقي يونس إسماعيل،  - 102 

جمال بن مطر بن يوسف الساملي، بناء وتطوير املكتبات االفتراضية من خالل البرمجيات الحرة، املؤتمر  - 103 

، 2015ماي  6/7الدولي السادس لكلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء * التربية في بيئة رقمية*، عمان، األردن، 

 12، 11ص، ص 
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يدعم واجهات عمل بلغات مختلفة بما فيها اللغة العربية، كما أنه يسمح ببناء  -

 – .مكتبات رقمية بمحتوى نص ي للوثائق من مختلف اللغات

  .يسمح ببناء مكتبات رقمية بالنص الكامل  -

  .نترنتأل يوفر إمكانية التصفح بطريقة مشابهة لتصفح صفحات ا  -

 يدعم تقنية النص املترابط والوسائط املتعددة  -

 وال يتطلب خبرة برمجية لتنفيذ عملية بناء املكتبات الرقمية - .
ً
 سهل االستخدام نسبيا

 .يتعامل مع مختلف أنواع املستندات والوثائق - . 

  يمكن تعديل البرنامج بما يتناسب مع احتياجات املستخدم - 

 .ات النصية من األنترنت مباشرةيوفر آلية لتحميل امللف -

يسمح بنقل محتوى املكتبة الرقمية إلى أقراص مدمجة ويمنحها إمكانية التشغيل  - 

 الذاتي

 يسمح بنشر املكتبات الرقمية على األنترنت  -

 يوفر ميزة البحث عن الوثائق باستخدام العوامل املنطقية   -

ة يتميز نظام جرينستون ببنية هيكلية بسيط :البنية الهيكلية في نظام جرينستون   -

. فهو يوفر خاصية البحث بمختلف الحقول كاملؤلف والعنوان والتاريخ والناشر 
ً
نسبيا

ورأس املوضوع واللغة وغيرها من الحقول. كما أنه يوفر البحث في مجموعة واحدة 

ح تصف أو عدد من املجموعات. أما من ناحية التصفح فهو كذلك يمكن املستفيد من

 .الوثائق حسب الحقول املختلفة

يعد نظام من األنظمة اآللية املتكاملة للمكتبات املفتوحة املصدر، تم نظام كوها:  -2

تطويره عن طريق مجموعة من املبرمجين واملصممين واملكتبيين في نيوزيلندا، إذ يدعم 

ة في رعينظام كوها العديد من اللغات ومنبينها العربية وتشترك جميع أنظمته الف
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تشمل التزويد والفهرسة واإلعارة والدوريات والتقارير  قاعدة بيانات واحدة

 104اإلحصائية والجرد.

وهو نظام مكتبات مجاني متكامل يخضع التفاقية البرمجيات املفتوحة املصدر التي            

امللكية  قيودتعبر عن مجموعة من املبادئ التي تكفل الوصول إلى شفرات البرامج املتاحة دون 

الفكرية مما يتيح للمستخدمين االطالع على الشيفرة البرمجية للبرامج وتعديلها أو إضافة مزايا 

 جديدة لها، كما يتيح نظام كوها حرية إعادة توزيع البرنامج وإنتاج برمجيات أخرى.

 السمات العامة لنظام كوها: 

استرجاع املعلومات وقواعد التوافق مع املعايير الدولية في مجال املكتبات ونظم  -

 البيانات الببليوغرافية؛

هو نظام متكامل حيث يوجد به أكثر من نظام فرعي مثل النظام الفرعي  -

 للمستخدمين، الفهرسة، التزويد، الدوريات، اإلعارة، البحث واالسترجاع، التقارير.

 يةيعمل النظام من خالل الشبكة الدولية للمعلومات ومن خالل الشبكة الداخل -

 يدعم اللغة العربية واإلنجليزية -

 إمكانية عمل نسخ احتياطية من البيانات املسجلة داخل النظام بصفة دورية -

 يسمح باالتصال بقواعد البيانات الببليوجرافية واستردادها إلى فهرساملكتبة -

يمكن املكتبة من اختيار محددات العمل على النظام وتحديد سياسات العمل 

وعية وأنواع املستفيدين وتحديد سياسات وقواعد اإلعارة الخاصة كتحديد أنواع األ 

 105بكل مكتبة.

  SYNGEB: الجزائري  التعريف بنظام سنجاب-2

 Système Normalisé De Gestion Deهو النظام املقيس لتسيير املكتبات         

Bibliothèque   صمم من قبل مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقنيCERIST  وهو نظام

                                                           

فريح وأحمد بابكر حسن، دراسة تقويمية لألنظمة اآللية املتكاملة املستخدمة في مكتبات فهد بن محمد ال - 104 

، 1، ع 25الجامعات الحكومية التابعة لوزارة التعليم بمنطقة الرياض، مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج 

 179، ص 2019

 .25 ص ،ذكره سبق مرجععبد الباقي يونس إسماعيل، - 105 
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متكامل، وأداة لتسيير املكتبات بمختلف أنواعها وأحجامها، ويسمح بإنشاء قواعد معطيات 

ببليوغرافية للكتب والرسائل الجامعية، والدوريات ومقاالت الدوريات كخطوة أولى إلنشاء 

 شر. فهرس آلي موحد على الخط املبا

 106ونظام سنجاب هو نظام ممكن التطوير والتغيير، مزدوج اللغة عربي/فرنس ي    

يعتبر نظام سنجاب سهل االستخدام، حيث ال تتجاوز مدة التدريب على العمل به خمسة 

 أيام بالنسبة لوثائقيين ذوي مستوى جيد وأسبوع لوثائقيين متوسطي املستوى.

مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني أن يأخذ بزمام وترجع بدايات السنجاب عندما قرر 

 1996عام  األمور ويحاول أن يطور برنامجا ألتمتة املكتبات ومراكز التوثيق، وبالفعل ففي

  DOSصدرت أول طبعة لهذا النظام تحت اسم سنجاب حيث كان آنذاك يشتغل تحت نظام 

املكتبات ومراكز التوثيق إال أنه كان ، فرغم النجاح النسبي الذي حققه في أتمتة عدد من 

الذي كان  DOSيكتنفه بعض النقائص وامليزات التي ترجع أساسا الختيار نظام التشغيل 

 محدودا نوعا ما.

تغيير هذا النظام وبالفعل فقد تم تصميم طبعة  هذا ما دفع فريق البحث إلى التفكير في       

طالقة الحقيقية لهذا النظام فقد تجاوزت فكانت االنWindows جديدة تشتغل تحت نظام 

مبيعاته كل التوقعات حيث أصبح النظام األكثر استعماال في الجزائر. ورغم الخصائص 

االعتماد على السلسلة الوثائقية في األتمتة  العديدة التي كان يتميز بها من ازدواجية اللغة،

اك املباشر عبر األنترنت إال أنه كان هنتبني املعايير الدولية وإتاحة الفهارس اآللية على الخط 

بعض النقائص كغياب فهارس اإلسناد واستعمال قواعد بيانات متعددة وصعوبة استعماله 

 107داخل الشبكة.

 إيجابيات نظام سنجاب:  -

 .أنه مطور من طرف لجنة علمية يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث أي مشكل 

 الخبرة التي تتمتع بها هذه البرمجية مدة التطوير تعتبر طويلة، وهذا دليل على 

                                                           

كمال بوكرزازة، عبد الرزاق غزال، استخدام األنظمة اآللية بمكتبات األقسام الجامعية، مجلة املكتبات  - 106 

 154، ص 2006، 1، ع 3واملعلومات، مج 

 155، 154ص ،ذكره سبق مرجعكمال بوكرزازة،  - 107 
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 .في البداية كانت البرمجية توزع مجانا، وهو األمر الذي جعل اإلقبال عليها كبير 

  تأخذ بعين االعتبار التقارير املعدة من طرف مستغلي هذه البرمجية، والتي تعبر عن

 النقائص التي تصادفهم، وبناء على ذلك يتم التطوير فيها.

 مع كافة املستويات نظرا لسهولة لغة البرمجة ووضوح التعليمات  سهل االستعمال

 فيه.

 .توفره على أدوات بحث كثيرة وقدرة تخزين عالية 

  يوفر النظام مجموعة من الخدمات التي تعد ضرورية داخل املكتبة، كإعداد

وإنشاء كشافات باملؤلفين، والعناوين،  الكشافات املطبوعة، وإنشاء كشافات

 108فتاحية.والكلمات امل

 

 

                                                           

عة : دراسة ميدانية بجامالجامعية،أم هاني بوخاري، متطلبات وضع وانتقاء البرمجيات الوثائقية باملكتبات  - 108 

باجي مختار، عنابة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علم املكتبات، جامعة قسنطينة، كلية العلوم 

 129، ص 2006، 2005اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم املكتبات، 
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 109وحدات نظام سنجاب: نبرزها في الشكل اآلتي: 

  -سنجاب نظام وحدات يوضح 07 رقم شكل -

 زهرة بوفجلين، نسيمة سماعيل، دور البرمجيات الوثائقية في تحسين جودة الخدمات املكتبية :املصدر

 

 

                                                           

زهرة بوفجلين، نسيمة سماعيل، دور البرمجيات الوثائقية في تحسين جودة الخدمات املكتبية، أعمال  - 109 

 1، يوم 1ى الوطني املوسوم بــ: دور الرقمنة في الجودة في التعليم العالي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر امللتق

 .193، ص 2020، 57، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية واالقتصادية، مج 2020مارس 
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 - السنجاب نظام فهرس في الببليوغرافي البحث طريقة يوضح 08 رقم شكل -

 110 زهرة بوفجلين، نسيمة سماعيل، دور البرمجيات الوثائقية في تحسين جودة الخدمات املكتبية: املصدر 

 

ي عمته ففدأعطت البرمجيات الوثائقية قيمة مضافة للعمل املكتبي  ،خالصة القول         

أخصائي املعلومات في أداء مهامه التي اختلفت على ما  ساعدتالكثير من الجوانب حيث 

على  ، بل وقعفحسبكانت عليه في السابق، فلم يعد يقتني الكتب ويضعها على الرفوف 

ختيار املعلومات األكثر قيمة وجودة وأصبح بذلك متخصصا في املعرفة اعاتقه مسؤولية 

ناسب تفيدين املناسبين في الوقت املومهندسا لها، كما تقع عليه أيضا مسؤولية إيصالها للمس

 ثم ومنمتيازات اال  منللمستفيدين العديد  قدمتهذه البرمجيات  أنوبالكم املناسب كما 

والفهرس املشترك  ومنها خدمات الفهرسة املقروءة آليا. 111في تقديم الخدمات املكتبية. ةجود

                                                           

 195 ص ،ذكره سبق مرجع ،زهرة بوفجلين نسيمة سماعيل - 110 
 . 196ص  المرجع نفسه، - 111 

  املقروءة آليا  الفهرسة هو تسجيلة ماركReadable Cataloging -MA chine  
ً
وتعني كلمة "املقروءة آليا" أن نوعا

ومع التطور الذي حدث بظهور  اآلالت )حاسب آلي( يمكنه قراءة البيانات املوجودة في تسجيلة الفهرسةمعينا من 

 سواء أكان لديها خط اتصال مباشر أم ال، 
ً
تسجيالت مارك استفادت املكتبات من فوائد الفهرسة املقروءة آليا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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الوثائقية للمكتبات الجزائرية، هو فهرس وطني يضّم مجموعة من األرصدة و  CCdzالجزائري 

بحيث يعمل على تشجيع العمل الجماعي بين املكتبات و كذا تقاسم األرصدة الوثائقية التي 

 .تحتويها

الهدف األساس ي للفهرس هو مساعدة املكتبات على تطوير خدماتها، و الوصول إلى           

 ،ذا من خالل الفهرسة املشتركةعدد أكبر من املصادر الوثائقية و كذلك خفض التكاليف و ه

 إذ تتمثل أهدافه في: 

  ُيستخدم الفهرس الجزائري املوحد كنقطة إتاحة وحيدة للولوج إلى مختلف املصادر

 الوثائقية للمكتبات املشاركة فيه؛

  تحديد الوثائق، مّما يسمح بإنشاء قاعدة ببليوغرافية وطنية موّحدة و مقّننة و ذلك

 ت الوثائقية؛باستعمال نفس املواصفا

 تحديد مكان تواجد الوثائق في املكتبات املشاركة؛ 

 ية
ّ
تي تسمح بدورها بإنشاء لغة وثائقية محل

ّ
 .إنشاء ملفات إسناد وطنية و ال

 ( تقاسم املصادر الوثائقية عن طريق خدمة اإلعارة ما بين املكتباتPEB. )112 

املرتبطة بالفهرس الجزائري املوحد في املخططات البيانية  حصائياتاال  أهم نوجز  وبالتالي

 التالية: 

 

 

                                                           

والتي يتم شراؤها سواء من مكتبة الكونغرس أو املوردين تم إدخالها  مكتبة الكونغرس فإن البطاقات املطبوعة في

 لشكل االتصال مارك. بينما استطاعت املكتبات ذات امليزانيات الكبيرة 
ً
 ية مثلاالشتراك في أدوات ببليوجرافوفقا

OCLC "Ohaio College Library System" التي أتاحت لهذه املكتبات الحصول على التسجيالت املشتركة بواسطة

  Floppyخط الهاتف، ومع تطور الحاسوب أصبح باإلمكان طلب التسجيالت الببليوجرافية على أقراص ممغنطة

disks أو شرائط ممغنطةesTape driv ولذلك لم تعد أي مكتبة قادرة على تجاهل شكل االتصال مارك ،MARC  

 مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، الفهرس املشترك الجزائري، - 112 

Source : https://www.ccdz.cerist.dz/ccdz_ar/index.php?nav=2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
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 Cerist املصدر: مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

 Cerist املصدر: مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني
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 Cerist املصدر: مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني
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 اإللكتروني:األرشيف -3

الوثائق األرشيفية لم تستطع إذن البقاء بمعزل عن التيار الرقمي الذي غزى كافة         

امليادين واملجاالت، ورقمنة األرشيف، أو حفظ الوثائق األرشيفية على الشكل اإللكتروني 

ساسا أالتي تهدف ، و يضع سنوات العملية التي تعرف انتشارا على املجال األولبأصبحت منذ 

إلى ضمان الحفظ الجيد للحوامل و املضامين عن طريق ترجمة أو تحويل الكلمات و الصور 

طالع بشكلها األصلي، و بالتالي اال (، التي تمكن من حفظ الوثيقة بكاملها و 1.0) ثنائية إلى أرقام

 .على الوثيقة الرقمية سواء بعين املكان أو عن بعد بالنسبة للباحثين

مكانية االحتفاظ بنسخ طبق األصل للنسخ األصلية والتي إب أيضا تسمح الرقمنة تقنية         

ثبات الحقوق، خاصة وأن إيمكن استعمالها كشهادات من طرف أصحابها و هذا من أهل 

ه بكثرة ال تضع مواقع تتعلق باستعمال مثل هذ التقنيةالقوانين في الدول التي تستعمل هذه 

 113النسخ الرقمية.

 :األرشفة اإللكترونية -

يطلق عليها كذلك األرشفة اآللية، وهي إمكانية تصوير وحفظ وفهرسة الوثائق وتحويل        

ها طالع عليها وتداولوفي ذات الوقت توفر للمستخدم طرق كثيرة السترجاعها واال  تهابيانا

 .بسهولة نياإلكترو

التقليدية إلى الوسائط املختلة للحواسيب، وهي عبارة عن عملية نقل وإدخال امللفات        

 األقراص الضوئية، بحيث و بحيث يمكن تخزينها لفترات طويلة، مثل الشرائط املمغنطة أ

تستعمل كذلك كأداة مساندة إذا ما فقدت امللفات األصلية من وسائط التخزين الورقية أو 

 .التقليدية

مسح الوثائق ومعالجتها وتخزينها في وسائط  هي اإللكترونية األرشفة بأن القول  يمكن        

إلكترونية وربط هذه الوسائط بقاعدة بيانات الفهرس، بما يسمح بالنفاذ مباشرة من الفهرس 

 .114إلى صورة الوثيقة مباشرة

 

                                                           

ختير فوزية فاطمة، رقمنة األرشيف في الجزائر: اإلشكالية والتنفيذ: دراسة حاالت املديرية العامة لألرشيف  - 113 

 اإلسالمية، والحضارة اإلنسانية العلوم كلية وهران، جامعة جستير، ما مذكرة وهران، -الوطني واليتي الجزائر 

 5 ص، 2008 الوثائقية، والعلوم املكتبات علم قسم
كة االتجاه العلمي للغات والتدريب واالستشارات العلمية،  - 114   87، 86ص، ص ركريا عبد الكريم  أسعد موىس، شر
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 واملعربة العربية اإللكترونية األرشفة برامج بعض -

 اسم النظام  اسم النظام

  FILE NETنت لیفا  PROJECT WISEزیبروجيكت وا

  ARAB DOCSأرب دوكس  EVERSUITEإيفرسيت

  REDDOTرد دوت  ZY IMAGEزاي ايمج

  WATAR MARCووتر مارك  SAPERIONون یر يساپ

  LOTUS NOTESلوتس نوتس  BYT QUSTSستیکر  تیبا

 LASER FICHEليزر فيش   DOC WEARدوك وير

  IMAGE LINKSايميج لنکس  ALCHEMEإلكمي

 

 لألرشفة اإللكترونية تجارب عاملية -

 املكتبة الرقمية الوطنية األمريكية National Digital Library  مكتبة الكونغرس أتاحت

أرشيفا يحتوي على ماليين املصادر األولية على الشكل الرقمي تاريخ أمريكا والثقافة 

 .األمريكية

 مشروع Journal storage in a digital Jstor  قام ميلون Mellon  هذا املشروع في بدعم

دوريات رئيسية في  10جامعة متشغين بهدف تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تحوي 

 .حقول االقتصاد والتاريخ لتحسين اإلتاحة وتقليل الحيز املكافئ للرفوف

 مشروع The making of American Project 

 

 :ونيتجارب عاملية للحفظ االلكتر -

 مشروع Map digitization Project at the university of Georgia   

 .يهدف هذا املشروع إلى تحويل الخرائط من الشكل امليكروفيلمي إلى الشكل الرقمي 

 همشروع  YALE University Project Open Book  بحث عن عبارة املشروع هذاو 

م باملالءمة الرقمي ويهت برنامج تطوير أساليب تحويل الشكل املايكروفيلمي إلى الشكلو 

 ومن أهداف املشروع هذا املشروع: ،عرسو ال

 تحويل عشرة آالف مجلد من الشكل املايكروفيلمي على شكل املكتبة اإللكترونية. -
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 تقويم إجراءات العمل، والنوعية، والسعر .   -

وصفحات وكشافات. هذا بال شك  متسهيل اإلتاحة بتحويل املجلدات إلى وثائق وأرقا -

صفحة املحددة أو الوثيقة مثل فهرس ال إلىح للباحث أو العالم الوصول مباشرة يتي

 . املحتويات

 .115على اإلنترنت  Yaleتعميم اإلتاحة وذلك من خالل شبكة اإلنترنت في جامعة -

 

 األرشفة اإللكترونية في الجزائر:  تجارب -

باملكتبات و مراكز مقارنة  أخران ميدان األرشيف في مجال رقمنة الوثائق يعرف تإ

التوثيق و هذا على املستوى العاملي. كما أن مجال األرشيف في الجزائر متأخر في هذا امليدان 

 .العاملي ت األرشيف على املستوى آباملقارنة مع هي

 

في الجزائر يعرف ميدان رقمنة الوثائق تأخرا مقارنة مع الدول األجنبية حتى بعض 

فهناك بعض الهيئات التي بدأت تخطو خطواتها األولى في هذا  الدول العربية منها. ورغم هذا

املجال. و على سبيل الذكر ال الحصر منها مصالح وزارة الخارجية التي قامت برقمنة سجالت 

 املولودين بالجزائر في إطار تبادل األرشيف.  الحالة املدنية للفرنسيين

قضايا على املستوى الوطني مصالح العدالة التي باشرت رقمنة امللفات الخاصة بال

  .البلديات مختلف في املدنية الحماية ومصالح تسهيل عملية البحث بهدف

هذا باإلضافة إلى بعض هيئات األرشيف املتخصصة على غرار املديرية العامة لألرشيف 

و  ائقالوثالوطني، التي تعمل على رقمنة أرصدتها األرشيفية التاريخية من أجل صيانة هذه 

 116تطوير و تسهيل البحث العلمي.

 

 

 

                                                           

 87، 86، ص، ص مرجع سبق ذكرهموس ى،  أسعد  الكريمكريا عبد ز  - 115 

 .75 ص ،ذكره سبق مرجعفوزية فاطمة،  ختير  - 116 
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مشروع املديرية العامة لألرشيف الوطني في رقمنة بعض األرصدة  -

 األرشيفية التاريخية:

 :نبده تاريخية عن مديرية األرشيف الوطني -

مع تأسيس مركز  ةمارس، باملوازا 01املؤرخ في  45-88تم تأسيسها بمقتض ى املرسوم         

األساسية تطوير األرشيف على املستوى الوطني ، وضع  ااألرشيف الوطني ، و من مهامه

ة اد القرارات الخاصخطالع عليه إلبراز قيمته، و اتالسياسة الخاصة بتسيير األرشيف واال 

يات جبترقيته عن طريق اعتماد تقنيات ترميمه و السيما الحديثة منها ، وكذا اعتماد التكنولو 

الجديدة في تسييره و إيصاله إلى املستعملين ، في هذا االطار اعتمدت املديرية سياسة رقمنة 

طالع األرشيف التاريخي و ال سيما الخاص بالفترتين العثمانية و االستعمارية نظرا لكثرة طلب اال 

 .لتقدمهعليه و ايضا نظرا 

 :التعريف باملشروع -

ي في بق، إال أنه في الواقع 2005يعود تاريخ االنطالق رسميا في املشروع إلى شهر ماي       

 وكان  .، حيث دخل التطبيق، تحت إشراف قسم اإلعالم اآللي2006التجارب إلى غاية بداية 

 : ن رئيسيينيهدف املشروع إلى هدفي

 

لى األصلية، وع للنسخ  آخر التاريخي على شكل  الثراثصيانة ذاكرة األمة، و حفظ هذا  -

و هذا باستعمال التكنولوجيات الحديثة التي تعرف تطورا في  آخر،حوامل من نوع 

 االستعمال على املستوى الدولي.

 .التاريخية األرشيفية الوثائق هذه على االطالع وسرعة تسهيل -
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 :الدولية املعلومات أنظمةعن  نماذجاملحور الخامس:  

 

  )إفال(االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات املكتبات:  -1

وخدمات املعلومات ومستخدميها، وهو  هو الهيئة الدولية الرئيسية التي تهتم باملكتبات       

سست اإلفال في ادنبرج في سكوتلندا عام  الصوت الدولي ملهنة املكتبات واملعلومات.
ُ
 1927أ

دولة من جميع أنحاء العالم. تم تسجيل  150عضو من حوالي  1600وتحتوي على أكثر من 

لقومية لهولندا، بمدينة الهاج، . تتفضل الجامعة امللكية، املكتبة ا1971اإلفال في هولندا عام 

 .باستضافة املركز الرئيس ي لإلفال

 ومنتدى يتبادلون عبره أفكارهم    
ً
تمثل اإلفال لخبراء املعلومات في جميع أنحاء العالم منبرا

 وأبحاثهم ويعرضون ملا يشهده عالم املكتبات وخدمة املعلومات من تطور.

 

شأنه تعزيز التعاون الدولي في هذا املجال، بحيث يمكن  إن مثل هذا املنبر الدولي من       

للمكتبيين واملهنيين املتخصصين في مجال املعلومات في املؤسسات املكتبية، واملكتبات، ومراكز 

 يبلورون فيه أهدافهم، ويحمون فيه 
ً
 موحدا

ً
املعلومات على مستوى العالم أن يشكلوا كيانا

 فّعاال. مصالحهم، ويبحثون من خالله عن حلول 
ً
 ملشاكلهم، فيحققون على املستوى الدولي أثرا

واإلفال منظمة دولية مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح، وهى في إطار سعيها           

املستمر إلى تشجيع وتعزيز املكتبات وحماية مصالحها في املنتديات الدولية، تنشر جريدة 

مقاالت فردية تغطي مجموعة متنوعة من املوضوعات. رئيسية باإلضافة إلى إرشادات وتقارير و 

كما تنظم اإلفال ورش عمل وحلقات بحث في أماكن مختلفة من العالم من أجل تعزيز 

املمارسات املهنية وزيادة الوعي باألهمية املتزايدة للمكتبات في العصر الرقمي. تتعاون اإلفال في 

 118الهيئات املمولة والوكالء الدوليين.أنشطتها مع بعض املنظمات غير الحكومية، وبعض 

 

 

                                                           

 مركز اإلفال للمكتبات الناطقة باللغة العربية،  - 118 

Source : https://www.bibalex.org/ifla-casl/about/about.aspx 
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  ALAجمعية املكتبات األمريكية:  -1

 

تعد جمعية املكتبات األمريكية من أقدم وأكبر الجمعيات املكتبية في العالم، وهي            

تعنى بتطوير وتحسين الخدمات املكتبية واألرشيفية واملعلومات، إضافة إلى تطوير مهنة 

  58تعزيز التعلم وضمان حصول الناس على املعلومات، وهي تضم املكتبات من أجل 
ً
ألفا

في عضويتها، معظمهم من أمناء املكتبات، كما تضم ناشرين ومهتمين بمجال عمل 

 .الجمعية

هي، بال شك، واحدة من الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي على مستوى العالم،        

ثيقة بين هذه الجمعية ومكتبات العالم، ال سيما وال يخفى على أحد معرفة العالقة الو 

 بال منازع
ً
 .مكتبة الكونغرس األمريكي التي تعتبر األكبر عامليا

تتبع الجمعية سياسة ثقافية واضحة، تؤمن برسالة املكتبات وتسهم في تذكير املجتمع           

خطط  املكتبة، من خالل بالدور الحيوي الذي تلعبه املكتبة، وتعزيز مكانتها، بما يدعم فكرة

ترتقي بجدول فعاليات الجمعية، ويسهم في دعم قيادات مهنية قادرة، ترسم الدور املستقبلي 

للمكتبات في العالم، وتتجاوزه لدراسة األثر الذي يمكن أن تحدثه الكتب في إشاعة قيم 

ا مكتبة ضافتهالحرية واملساواة في املجتمع، ليس آخرها بطبيعة الحال، تلك القمة التي است

الكونغرس تحت عنوان )اجتماع القمة السنوي لجمعية املكتبات األمريكية( في مايو/أيار من 

العام املاض ي، في مدينة الس فيغاس بالواليات املتحدة األمريكية، وكان معرض الشارقة 

 من خالل وفد يمثله، وجمعت هذه القمة في حينه قادة الفكر واملتخصصين 
ً
للكتاب حاضرا

 عن مجموعة واسعة من املؤسسات التعليمية والوكاالت االتحادية، ف
ً
ي مجال املكتبات، فضال

 .119واملؤسسات التي تعمل مع املكتبات بهدف بدء حوار وطني حول مستقبل املكتبات

 

 

                                                           

نوفمبر  4عثمان حسن، مؤتمر جمعية املكتبات األمريكية: الثقافة رافعة الحوار، ملحق الخليج الثقافي،  - 119 

2015 

Source : https://www.alkhaleej.ae/ 
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 )إعلم(: واملعلومات للمكتبات العربي االتحاد -2

هـ املوافق  1406األولى جمادى  9أسس االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات في       

بالقيروان )تونس( من قبل ممثلي جمعيات مكتبية عربية  1986جانفي / يناير  19لـ 

 20وأساتذة وخبراء ومديري مكتبات، ومقره بتونس العاصمة، وهو يضم أعضاء من 

 دولة عربية.

 للمكتبات واملعلومات العربيأهداف االتحاد  -

 :واملعلومات على تحقيق جملة من األهداف من بينها يعمل االتحاد العربي للمكتبات

 .تعزيز عالقات التعاون بين الجمعيات واملؤسسات املكتبية في الوطن العربي -

البصري( املوزع في كل مكان والتعريف  السمعي، العناية بالتراث العربي )املكتوب، -

 .به

 املساعدة على االرتقاء باملهنة والرفع من منزلتها -

إعداد وتشجيع البحوث العلمية والدراسات في مجال املكتبات واملعلومات وعقد  -

 .الندوات واملؤتمرات والحلقات الدراسية املتخصصة

 نشطة االتحاد العربى للمكتبات واملعلوماتأ -

 تنظيم املؤتمرات العلمية ونشر وقائعها )انظر قائمة منشورات االتحاد( -

 نشر كتب علمية متخصصة -

 ظيم دورات تدريبية متخصصةتن -

 120إصدار نشرية إخبارية "صدى االتحاد -

 

 

 

 

 

 

                                                           

 بة املكتبات، االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات، بوا - 120 

Source : http://www.aplis.cybrarians.info/index.. 
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 :املكتبي األداء تقييماملحور السادس: 

 مفهوم التقييم أو التقويم  -

تطرقت مجموعة كبيرة من الباحثين لتعريف وتحديد مفهوم معين للتقييم، محاولين        

املصطلح، والذي تم التأكيد عليه في دراسة من خالل ذلك إزاحة الغموض الذي يصاحب هذا 

ومن هذه التعاريف تذكر : "عملية يتم من خاللها مطابقة االنجاز  121Anne Kupleck الباحثة

في األداء والسلوك على ما هو مطلوب في الخطة لتنظيم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة 

ة ستغناء بالنسبة للمواد واألبنية واألجهز لإلنسان واالستمرار في االستخدام مع الصيانة أو اال 

واملعدات واآلالت وغير ذلك من األمور املادية والتقنية". كما تم تعريف التقويم على أنه:" 

وظيفة تابعة لوظيفة التقييم حيث تعني بتحديد ما يجب عمله إلصالح وتعديل االنحراف أو 

وقد تشمل عملية التقويم التغيير فيما الخطأ لتعود األمور وفق ما ورد في الخطة والتنظيم. 

 ال يتفق مع الخطة والتنظيم. 

من خالل هذين التعريفين يمكن استنتاج أن التقييم والتقويم عمليتان متتابعتان إذا        

اعتبرنا أن العملية األولى تعني وتقتصر فقط على " إعطاء قيمة لش يء أي تحديد قيمة الش يء 

ني إعادة إقامة الش يء أي اإلصالح أو التغيير إن تطلب األمر ذلك. عفتأما الثانية أي التقويم 

إال أننا نجد بعض الباحثين يرون بأن عملية التقييم ال معنى لها وال ضرورة للقيام بها، بل 

وأنها تفقد جوهرها إذا اقتصرت على الحساب ولم تخلص في نهاية األمر إلى تعديالت 

الخدمات، وإيجاد الحلول ملختلف العراقيل واملشاكل  واصالحات تمكن من تحسين وتطوير 

م ييالتي يمكن أن تواجهها املكتبات؛ ففي هذه الحالة يمكن اعتبار التقويم عملية ضمنية للتق

 122أي أن التقييم أصال ينطوي ويحتوي على التقويم وإال فال ضرورة له.

 

ر املصادر باللغة العربية، وهما األكثيستخدم مصطلحي التقييم و التقويم بالترادف في         

في  28-27انعقد ملتقى " ليومين  1997استعماال في مجال املكتبات ومراكز املعلومات. في 

 44أملانيا، وكان موضوعه "تقييم األداء وإدارة الجودة في املكتبات العامة"، ضم هذا امللتقى 

                                                           
121 - Anne, Kupieck , Bibiothèques et évaluation, Paris, Cercle de la Librairie, 1994.p.18 
 

طالب زوقار سميرة، تطبيقات التقييم في املكتبات الجامعية الجزائرية: معايير دولية وممارسات مهنية،  - 122 

أطروحة دكتوراه في علم املكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة وهران، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، 

 75، 74، ص 2017قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية، الجزائر، 
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وعة من الدول األوروبية منها أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية ومجم يمشاركا منهم ممثل

لندا، ففرنسا، الدنمارك، الترويج، سلوفانيا، البرتغال، بلجيكا، بريطانيا، هولندا، السويد، 

وقدم كل بلد تقريرا وطنيا حول تطبيقات التقييم في املكتبات، حيث سمح هذا التقرير بالقيام 

حليل النتائج املتحصل عليها بتسليط بقراءة مقارنة ؛ وقد سمحت هذه الدراسة من خالل ت

الضوء على واقع تطبيقات التقييم في أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، كما أضافت هذه 

الدراسة إلى أن مصطلح التقييم يحمل الكثير من اللبس والغموض وكان من األفضل أن 

وم، إليضاح هذا املفهيطلب من محرري التقارير تحديد مفهوم هذا املصطلح لتفادي الخلط، و 

يمكن ذكر التعاريف التعريف التالي في القاموس املوسوعي للمعلومات والتوثيق: * هو القياس 

 فيمكن ال،العم كفاءة أو  املستفيد، رضا أو  وثائقية، وحدة تتركه النوعي للفعالية أو األثر الذي

 طرق  تطبق أن يمكن كما التسيير، عملية في مختلفة نقاط لقياس يستخدم أن أو  يطبق أن

 123.التقييم عملية من للهدف تخضع املستعملة فالطريقة النهاية في ولكن مختلفة،

 عدد اختيار إلى املؤشرات هذه اختبار أدى لقد: ملؤشراتا استعمال و تطبيق اختبار -

 حاالت في تطبيقها ومدى املؤشرات هذه صالحية مدى خاللها من تتم املعايير من

 املعايير وفق املؤشرات هذه اختبار تم .جزئية أو كلية حاالت في مختلفة، أو متجانسة

  :التالية

 le contenu informatifاإلعالمي  املحتوى  -

  .العوائق تبيان و االنجازات مالحظة النشاط، قياس معرفة إلى تؤدي معلومة يعطي املؤشر نإ

 املوارد توزيع األهداف، تحديد في سواء املناسبة القرارات اتخاذ في املساعدة لهذه املعلومة بد ال

 مثال. الوثائقية املعالجة مرحلة في تاألولويا تحديد و املالية

  la fiabilité املوثوقية -     

 آراء، برس ضمن املؤشر طبق فإذا  .الظروف نفس في تكراره تم إذا النتائج نفس املؤشر ينتج

 .اآلراء برس يشملهم من جميع لدى متجانسة اعتمادها يجب املنهجية التي نإف

  la validité الصالحية -     

 آخر. ش يء وليس قياسه ينبغي ما حقيقية بصفة يقيس أن املؤشر على يجب

  l’adéquation املالئمة -

 أجله من اختير الذي الهدف مع املؤشر مالئمة وهو

                                                           

 76 ص ،مرجع سبق ذكره ،طالب زوقار سميرة - 123 
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  l’applicabilité التطابقية -

 او البشرية املوارد جهد خالل من توفيرها الوثائقية للمنظومة يمكن معطيات املؤشر يستعمل

 .املستفيد يحتملها مقاييس خالل من

  comparabilité املقارنة -

 .124اليقظة كل أخذ مع ببعض بعضها املكتبات مقارنة املؤشرات من عدد يتيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 28، 27 ص ص، ،ذكره سبق مرجعمخلوفي عابد،  - 124 
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 : خاتمة

 في ما نود الخلوص إليه في هذه املطبوعة أ املجتمعات الحديثة واملتقدمة اعتمدت        

 نعلى توفير املعلومة ووسائل إنتاجها وتشغيلها والحصول عليها، وال نبالغ إذا قلنا أ تطورها

تنظيم املعلومات هو الركيزة األساسية لحسن استعمالها، من خالل ما توفره هذه العملية 

لشغلهما في شؤون أخرى،  إليهمامن وقت وجهد كبيرين، فالباحث والطالب في أمس الحاجة 

أن تعتمد على فعالية أداء أنظمة  يجبالبحث العلمي  فيإن أية جهود بناءة للتنمية الشاملة 

 عن غاض ىيت أنيمكنه  ال  فالتسيير املحكم املدروس ألنظمة املعلومات الوثائقية  املعلومات،

 املتحكمة لكت هي األمور  زمام في تتحكم التي فاألمم امليادين، كل في املعلومة تلعبه الذي الدور 

وكما وجدت أوعية مختلفة لتكون كوسائط أو أوعية لتحمل إلينا إنتاجات غيرنا  .املعلومات في

 غير و  ورقية وبصرية، سمعية ومنتوجات ومجالت وجرائد كتب من إنتاجاتنا غيرنا إلىوتحمل 

 كتباتامل في متمثلة عليه والحفاظ مايتهحو  ثالترا هذا الحتواء علمية مؤسسات وجدت ورقية

 125.رشيفاأل  واملراكز  والتوثيق املعلومات ومراكز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي المكتبات الجزائرية - 125 

 
معية : دراسة ميدانية بالمكتبات الجامحي الدين كساشة، نظم التصنيف العالمية وتطبيقاتها ف

ي علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة
 
م ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علبقسنطينة، رسالة ماجستير ف

 11، ص 2007المكتبات، 
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 :املراجع قائمة -
 

 ،2001أبو السعود إبراهيم، التوثيق اإلعالمي، املكتب املصري الحديث، القاهرة،  -

أحمد فرج أحمد، املكتبات الرقمية: املفاهيم والتحديات وإثرها على مهنة املكتبيين:  -

بين الواقع واملأمول، فعاليات ملتقى األساليب الحديثة إلدارة املكتبات دراسة 

بمكتبة  2005ديسمبر،  20إلى  18ومراكز املعلومات بالجودة الشاملة في الفترة من 

 اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية،

أحمد علي، املكتبة الرقمية: األسس، املفاهيم والتحديات التي تواجه املكتبات  -

 ،2011، العدد األول والثاني، 27ة العربية، مجلة جامعة دمشق، املجلد الرقمي

، شركة االتجاه العلمي للغات والتدريب واالستشارات كريا عبد الكريمز أسعد موس ى  -

 العلمية،

الفريح فهد بن محمد وأحمد بابكر حسن، دراسة تقويمية لألنظمة اآللية املتكاملة  -

حكومية التابعة لوزارة التعليم بمنطقة املستخدمة في مكتبات الجامعات ال

 ،2019، 1، ع 25الرياض، مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج 

، بناء وتطوير املكتبات االفتراضية من خالل جمال بن مطر بن يوسف الساملي -

البرمجيات الحرة، املؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء * 

 ،2015ماي  6/7رقمية*، عمان، األردن، التربية في بيئة 

، محمد محجوب مالك، األرشيف: تاريخه، أصنافه، أدواته، دار سالم عبوداآللوس ي  -

 ،1979الحرية للطباعة ،بغداد، 

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1، نظم املعلومات: ماهيتها ومكوناتها، ط عمادالصباغ  -

 ،2000والتوزيع ، عمان، األردن، 

فوزية، دور مؤسسات املعلومات في عصر  ، الغامدييل بن حسنجبر العريش ي  -

املعرفة لتعزيز االنتماء وتحقيق الوحدة الوطنية لدى الشباب في دول مجلس 

 ،2015، أبو ظبي، اإلمارات، مارس 21التعاون الخليجي، املحاضرة السنوية رقم 



108 
 

 دار الشروق،الهشمري عمر أحمد، املرجع في علم املكتبات واملعلومات، عمان،  -

املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، مبادئ إدارة األعمال، اململكة  -

 العربية السعودية

، متطلبات وضع وانتقاء البرمجيات الوثائقية باملكتبات الجامعية،: أم هانيبوخاري  -

 دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار، عنابة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في

علم املكتبات، جامعة قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم 

 ،2006، 2005املكتبات، 

دور البرمجيات الوثائقية في تحسين جودة سماعيل نسيمة، بوفجلين زهرة،  -

الخدمات املكتبية، أعمال امللتقى الوطني املوسوم بــ: دور الرقمنة في الجودة في 

، املجلة 2020مارس  1، يوم 1ية الحقوق، جامعة الجزائر التعليم العالي، كل

 ،2020، 57الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية واالقتصادية، مج 

بوكرزازة كمال، عبد الرزاق غزال، استخدام األنظمة اآللية بمكتبات األقسام  -

 ،2006، 1، ع 3الجامعية، مجلة املكتبات واملعلومات، مج 

 ،1977واملكتبة والقارئ، دار املعارف، القاهرة، حسن رشاد، الكتاب  -

، صباح محمد كلو، مقدمة في علم املكتبات واملعلومات، جاسم محمدجرجيس  -

 جامعة صنعاء،

ختير فوزية فاطمة، رقمنة األرشيف في الجزائر: اإلشكالية والتنفيذ: دراسة حاالت  -

مذكرة ما جستير، جامعة وهران،  -املديرية العامة لألرشيف الوطني واليتي الجزائر 

وهران، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، قسم علم املكتبات والعلوم 

 ،2008الوثائقية، 

 ، مرجع سبق ذكره،محمد السعيدخشبة  -

ربحي مصطفى عليان، مبادئ إدارة املكتبات ومراكز املعلومات، دار صفاء للنشر  -

 ،2009والتوزيع، عمان، 

، املصادر الرقمية وأثرها في تحسين جودة البحث العلمي، الستار عبدشنين الجنابي  -

بحث مقدم إلى املؤتمر الدولي الخامس لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، كلية 

   2014التربية للبنات، جامعة الكوفة،
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طالب زوقار سميرة، تطبيقات التقييم في املكتبات الجامعية الجزائرية: معايير دولية  -

وممارسات مهنية، أطروحة دكتوراه في علم املكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة 

وهران، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، قسم علم املكتبات والعلوم 

 ،2017الوثائقية، الجزائر، 

عبد الباقي يونس إسماعيل، استخدام نظام كوها في املكتبات الجامعية السودانية،  -

 ،2019، 2-1، ع 20راقية للمعلومات، مج املجلة الع

عبد التواب نور الدين، املدخل إلى املكتبات واملعلومات، الدار الدولية لالستثمارات  -

 ،2001الثقافية، مصر، 

مراكز املعلومات والتوثيق ونظم معلوماتها، دار  ،أحالم فرج الصوصاع، رحيمعبود  -

 ،2013زهران للنشر والتوزيع، عمان، 

عفيف، أنظمة املعلومات واملكتبات في الجزائر، معايير التنظيم والتسيير، غوار  -

دراسة ميدانية في املكتبات الجامعية، أطروحة دكتوراه علوم في علم املكتبات 

، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، 1والعلوم الوثائقية، جامعة وهران 

 2015قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية، 

، أسس إدارة األرشيف الجاري والوسيط، مركز الشارقة للوثائق محمودكافي  -

 ،2014والبحوث، الشارقة، 

، نظم التصنيف العاملية وتطبيقاتها في املكتبات الجزائرية: محي الدين كساسرة -

دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية بقسنطينة، رسالة ماجستير في علم املكتبات، 

قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم جامعة منتوري 

 2007املكتبات، 
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التسيير الفعال للموارد البشرية  ليتيم ناجي، أهمية ودور نظام املعلومات في -

باملؤسسة الجزائرية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، دراسات اقتصادية، العدد 

 ،1املجلد  30

 ،1ملعلومات في املنظمات املعاصرة، دار الشروق، ط محمد الهادي محمد، نظم ا -

1989 

، 2محمد الهادي محمد ، اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات،  ط  -

 1990املكتبة األكاديمية، القاهرة، 

مخلوفي عابد، أدوات تقييم األنظمة الوثائقية، بعض املفاهيم النظرية مع تعريف  -

 ،2، العدد 19، املجلد RISTبتقييم املكتبات، مجلة لتقنين إيزو الخاص 

، املكتبات ومرافق املعلومات النوعية، دار املعرفة الجامعية، غادة عبد املنعممرس ي  -

 ،2012اإلسكندرية، 

- Anne, Kupieck , Bibiothèques et évaluation, Paris, Cercle de la Librairie, 

1994 

- CHAUMIER Jacques , Travail et méthodes du/de la documentaliste, Paris : 

Les éditions ESF,1980, p 12   

- Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, 

techniques et enjeux / Alain Jacquesson, Alexis Rivier, Paris, 2005 

- evue de l’université de montréal, école de bibliothéconomie et des sciences 

de l’information, Terminologie archivistique de base, Montréal 

 :اإللكترونية املواقع -

 بوابة املكتبات، االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات،  -

- Source : http://www.aplis.cybrarians.info/index 

عثمان حسن، مؤتمر جمعية املكتبات األمريكية: الثقافة رافعة الحوار، ملحق  -

 2015نوفمبر  4الخليج الثقافي، 

- Source : https://www.alkhaleej.ae/ 

  31/03/2021صخري محمد، املوسوعة الجزائرية،  -

http://www.aplis.cybrarians.info/index
https://www.alkhaleej.ae/


111 
 

- Source : https://www.politics-dz.com)2022/01/26(/ 
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- Source : https://www.ccdz.cerist.dz/ccdz_ar/index.php?nav=2 

 مركز اإلفال للمكتبات الناطقة باللغة العربية،  -

- Source : https://www.bibalex.org/ifla-casl/about/about.aspx 
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