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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 انجاز هذا  نعمة التوفيق في  على  اهلل عزوجلنحمد  

الذي    بن زايد عبد الرحمن ي الف اضلاذتأسإلى    بالشكر الجزيلتقدم  أكما    العمل

، وأشكره أيضا إلجابته على تساؤالتي  بالنصائح واإلرشادات  ساعدني كثيرا ولم يبخل علي

 الكثيرة.

شابونية  وأتقدم بالشكر أيضا إلى كافة أساتذة تخصص علم المكتبات وخاصة األساتذة:  

 ماضي وديعة. ،لحول وليد ،عمر

وال أنسى   واالتصال وعلم المكتبات،  اإلعالمرئيس قسم علوم    قدم جزيل الشكر إلىكما أ

 وكل موظفي مكتبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .  الطاقم اإلداري

 كل من قدم لنا يد العون من قريب أو من بعيد.شكر  كما ن

  .شكرا للجميع 
 



 
 إلى التي تستطيع رسم حروفها على جدار قلبي بصفاء روحها

 إلى التي أراها في نفسي أعز من نفسي

إلى التي سيظل حبها خالدا يسري في عروق قلبي إلى أمي أطال اهلل في 

 عمرها

 إلى القلب الطيب الذي رعاني بعطفه وحنانه إلى الذي سقاني من 

 الصبر والصدق هما سر النجاح  كأس األخالق فرواني إلى الذي علمني أن

 أبي رمز اإليمان والعطاء حفظه اهلل 

ى من قاسموني حلوة الحياة ومرها إلى إخوتي الذين أخذتهم قدوة: إل

 عصام وطارق وإلى زوجاتهم 

إلى أخواتي صبرينة، نسيمة وأزواجهم إلى صغار العائلة: ضياء الدين، 

 مرام، وسيم، لجين، أميمة، 

 إسالم وأحمد علي

وإلى من ال تفارقهم ذكرياتي أصدقاء عمري: سميـــــر، عـــادل، 

رضوان، عدالن، حســـــام "زرقو"، بــــــالل، فـــــؤاد، مينو، 

 سمير، شريف

وإلى زميالتي وصديقاتي: نهلـــة، ياسميـــن، مـــروة، كريمـــة، منال، 

 رندة ، ابتسام، رحمة، أسماء، كهينة

 إلى كل موظفي مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 وال أنسى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد

 

 



 

 العظيم عطاؤكما تذكرت الق لم، وارتعد العق ل واهتز الق لب ضعف كلما

 الكريم ودعائكما

  وبإلحاح للمواصلة واإلرادة العزيمة إلي تعود

 هماعمر  في اهلل أطال "الكريمين والدي" الوجود في شيء وأعز أغلى يا

 "األعزاء إخوتي" الحياة في قدوتي هم من وإلى

  الكرام األساتذة كل وإلى

  الدراسة وزمالء األصدق اء جل إلى هذا عملي ثمرة أهدي كما

 واإلجتماعية اإلنسانية العلوم مكتبة موظفي كافة أنسى أن دون

 بعيد أو قريب من العمل هذا في بصمة له كان من كل وإلى
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  مقدمــة
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 مقدمة: 
ة ملختلف مستفيديها وروادها، فهو ياليت تقدمها املكتبة اجلامع البحث الفهرس من أبرز أدوات إن

يعترب مبثابة الشيفرة اليت يصل من خالهلا الباحثني إىل معظم األوعية اليت حتتويها املكتبة من كتب ورسائل 
 مداخل من أبرزها مدخل البحث فيه تكون عربجامعية، باإلضافة إىل دوريات وجمالت وغريها، كما أن طريقة 

وصعوبة ، التخصصات نفجار املعريف والوثائقي وتنوعالاملؤلف وكذلك مدخل املوضوع، ونظرا ل، مدخل العنوان
اجلامعية خاصة املكتبات اتات، كان إلااما عل  املكتبات عامة و والتطورات احلاصلة يف خمتلف اجمل اسرتجاعها

وإسرتجاع  ةوإستخدام وسائل حديثة من أجهاة وبرجميات وتقنيات يف ختاين ومعاجلمواكبة هذه املوجة 
أسرع وقت ممكن، فكانت الفهارس التقليدية يف البداية عبارة عن وباملعلومات والوصول إليها بأيسر الطرق 

حتتوي  كما أهنا،توي عل  جمموعة من البطاقات الوصفية غري مقننة بالشكل الذي نعرفه حاليا حت تسجال
 اآلليةمث الفهارس  يمث ظهر الفهرس البطاقي وبعده امليكروفيلم ،بليوغرافيةياملعلومات الب من عل  عدد قليل

تتحكم يف جودته العديد من فالفهرس اآليل كانت ، opacوبعدها جاءت فهارس الوصول املباشرة العامة
من دون  اليتالعوامل التقنية املرتبطة بالربجمية املستخدمة، وحىت املعايري املعتمدة يف وصف اجملموعات املكتبية.. 

والعديد من األسباب اليت قد تدفع هبم حنو . عل  استفساراهتم واإلجابةشك تكون يف خدمة املستفيدين 
 البحث وإاجاز وحوثهم ملا يتي  العديد من املمياات أبرزها تقلي  الوقت اإلعتماد عليه كوسيلة رئيسية يف

 .واجلهد وكذلك إمكانية وحثية كبرية وواسعة
حتته  تالتساؤل الرئيسي الذي اندرج  تممنت أهم متيريات الدراسة  تناولنافبعد طرح اإلشكالية اليت

يد أهم أسباب إختيار املوضوع كذلك أمهية حتد إىلالتساؤتات الفرعية، مث صياغة الفرضيات، باإلضافة 
حظة، واملال اتاستبيانوأدوات مجع البيانات اليت متثلت يف استمارة  املتبعنه  املوأهداف الدراسة، مرورا إىل 

 وإعتمدنا يف ذلك عل  العينة العشوائية البسيطة وهذا لتالؤمها مع طبيعة دراستنا 
، املستفيد مفهوم إىلاتاجتاهات وأنواعها، مث نظري ملفهوم  إطاربالنسبة للفصل الثاين جاء عبارة عن 

وصوتا إىل تعريف وأنواع وأهداف ووظائف  اجملتمع املستفيد من املكتبة اجلامعية ونوعية احتياجاتهو أنواعه، 
   املكتبات اجلامعية.

فيه إىل  تطرقنا حيث متحور مممونه حول الفهرسة والفهارس أما اجلاء الثاين من اإلطار النظري
 العناصر األساسية، بداية الفهرسة يف البيئة التقليدية واليت اندرجت حتتها تعريف وأمهية الفهرسة جمموعة من



  مقدمــة

 

  الجامعية بالمكتبات اآللية الفهارس استخدام نحو المستفيدين اتجاهات

 

الفهرسة املقروءة أليا مث الفهرسة اآللية اليت تتممن كل من  وأشكال الفهارس، باإلضافة إىل أنواع ومعايريها
  z39.50مارك ومعيار 

معيار دبلن كور   إىل باإلضافةأنواع ووظائف امليتاداتا للفهرسة اليت مشلت تعريف، مث اتاجتاهات احلديثة 
 مقنن. كنموذج

قد ضم عدة عناصر متعلقة باجتاهات املستفيدين حنو استخدام الفهارس اآللية من  الثالثالفصل 
ضوء الفرضيات وحلول  خالل املستفيدين بتحليل بيانات اتاستمارة وتقدمي النتائ  النهائية والنتائ  عل 

 كذلك ملخ  بالليتني العربية والفرنسية.  ومقرتحات وخامتة



 

 

  

 

 
 الفصل األول: اإلطار المنهجي



  اإلطار المنهجي

 

الجامعية بالمكتبات اآللية الفهارس استخدام نحو المستفيدين اتجاهات   

 

 المنهجي اإلطار: األول الفصل

 .اإلشكالية.1

 .الدراسة تساؤالت.2

  الدراسة فرضيات.3

  .الدراسة أهمية.4

 .الدراسة أهداف.5

 .الموضوع إختيار أسباب.6

 .السابقة الدراسات.7

 .المصطلحات ضبط8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلطار المنهجي
 

  المستفيدين نحو استخدام الفهارس اآللية بالمكتبات الجامعيةاتجاهات 

6 

 :اإلشكالية.1
هي عبارة عن ا احلديثة للمعلومات باملكتبات و التكنولوجي أفرزهتاالتطورات اليت  إحدى اآللية تعترب الفهارس

يصيغ استفساراته من  أنميكن للباحث  األداةعن طريق هذه و  ،للمعلومات واجهة ملا حتتويه املكتبة من مصادر
غالبا ما يتم استخدام هذه الفهارس من قبل الباحثني دون مساعدة و  ،ل الوصول للمصادر اليت يبحث عنهاأج

ظهور أجيال متعاقبة من الفهارس  إىلدون تكوين مسبق، ذلك أدى االستخدام و تكون سهلة  أناملكتيب مما يستلزم 
عرض طريقة البحث يف   عندواهلدف الرئيسي ، آليات البحث والواجهات املستخدمةحتسن  أنحاولت يف كل مرة 

 تقتنيها مصادر املعلومات اليت إىلالوصول ببصفة عامة  عىنيالشكل اآليل  أنكل من الفهرس الورقي واآليل جند 
تقدمي خدمات أمثل تليب احتياجات  إىل باإلضافة ،املؤسسةهذه  إليهتسعى  وذلك مااملكتبة بأيسر الطرق 

اآللية تبقى هناك سلبيات واليت تؤثر على طريقة احلصول على املعلومات  املستفيدين بالرغم من اجيابيات الفهارس
وعدم التحكم يف عملية البحث مما ينقص من فاعلية ونشاط الفهرس اآليل، فما بني اجيابيات وسلبيات استخدام 

الرفض ما يؤثر يف حتديد  أوسواء بالقبول مع هذا الشكل عالقة املستفيد ورصيده املعريف الفهارس اآللية تتجسد 
، إليهموقفه منها واستخدامها كوسيلة حبث، ومنه فاملستفيد هو القطب الذي تبتدئ منه دورة املعلومات وتنتهي 

ثنا تتمحور حول التسالل حب إشكاليةلذلك كان البد من معرفة اجتاهاته وحماولة فهمها، وحسب ما تقدم فان 
 الرئيسي التايل : 

هل ساهم هذا الشكل ارس اآللية بالمكتبة الجامعية، و المستفيدين على استخدام الفه إقبالما مدى        
 مصادر المعلومات ؟ إلىفي وصولهم 

 تساؤالت فرعية: .2
 ؟مع سويدا ي بوعمعة جمت ااستخدام الفهارس اآللية يف مكتبما هو واقع  -
 مصادر املعلومات ؟ إىلهناك رغبة من قبل املستفيد يف استخدام الفهارس اآللية من أجل الوصول  هل -
 أثناء عملية البحث؟ الفهرس اآليل للمستفيدينما اإلضافات اليت يقدمها  -
 الفهارس اآللية ؟ هماستخدام أثناءما هي العوامل اليت تؤثر على املستفيدين  -
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 فرضيات الدراسة: .3
فرضيات حبيث تعترب هذه األخرية احملرك الرئيسي لعملية البحث،  30التسالالت السابقة إىل صياغة  تقودنا

 هذه الفرضيات يف مايلي:ويعرف الفرض العلمي بأنه تصور العالقة بني متغريين أو أكثر ومتثلت 
 .بحث عن مصادر املعلومات باملكتبةالفهرس اآليل ضروري بالنسبة للمستفيدين يف ال -
 .جة احلديثة لتكنولوجيا املعلوماتاملستفيد من الفهارس اآللية تأثر باملو  -
 .مصادر املعلومات إىليسهل وصوهلم هرس اآليل احتياجات املستفيدين و يليب الف -
 القدرات البحثية للمستفيد.استخدام الفهرس اآليل يتناسب و  -

 أهمية الدراسة :.4
 األساسية التالية :تستمد هذه الدراسة أمهيتها من النقاط 

ختصني يف املكتبات يرتبط موضوع الدراسة جبانب مهم من اجلوانب اليت حتظى باهتمام كبري من امل -
 منها " الفهرس اآليل ".لتكنولوجيا يف خدمة املستفيدين و املتمثل يف استخدام اواملعلومات و 

 مدى مواكبة املكتبة هلا .تطورات الفهارس و  إبراز -
الطلبة حنو  وسلوكياهتم املكتبة يف الوقوف على اجتاهات إدارةه الدراسة املسؤولني يف تساعد هذ أنميكن  -

استخدام الفهارس اآللية، ما يتيح هلم الرتكيز على اجلوانب االجيابية هلذه االجتاهات ومعاجلة اجلوانب 
 السلبية منها.

 أهداف الدراسة :.5
هتدف هذه الدراسة تسعى الدراسة لتحقيقها، و عدة أهداف موضوع للدراسة يعين وجود  أيتبين  إن

ختصص املكتبات واملعلومات بصفة خاصة  أوخدمة جمال البحث العلمي بصورة عامة وجمتمع  إىلبالدرجة األوىل 
 حتقيق ما يلي : إىلخالل معاجلتنا هلذا املوضوع نسعى  ومن
 الوظائف املتاحة.الفهرس اآليل من خالل اخليارات و اليت جاء هبا  اإلضافة إبراز -
االقتصادية  مماعية وكلية العلو االجتو  اإلنسانيةالتعرف على مكانة الفهرس اآليل لدى طلبة كلية العلوم  -

 .اجتاهاهتم إبرازو 
ملشكالت والصعوبات اليت تواجه املستفيدين أثناء استخدامهم الفهرس اآليل يف عملية اكتشاف ا -

 هلا. حلول . واقرتاحالبحث
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 ر الموضوع :أسباب اختيا.6
 إن سبب اختيارنا هلذا املوضوع يرجع إىل األسباب التالية: 

 : األسباب الذاتية 
 املؤسسات الوثائقية . إدارةالرغبة الذاتية يف دراسة هذا املوضوع باعتبارنا طلبة يف ختصص  -
 أمهيتها يف ختصصنا.عاجل هذه املواضيع رغم حداثتها و قلة الدراسات اليت ت -
 اخلدمات اليت يقدمها مقارنة بالشكل التقليدي.الشكل من الفهارس و ف على هذا الرغبة يف التعر  -
 : األسباب الموضوعية 
 .الطلبة بصفة خاصةني بصفة عامة و الكشف عن قدرة الفهرس اآليل على خدمة الباحث -
 .ستفيدين يف استخدام الفهرس اآليلمعرفة العوامل اليت تؤثر يف اجتاهات امل -
 استخدام الفهرس اآليل. أثناءاملشكالت اليت تواجه املستفيدين  إبراز -

 : سات السابقةاالدر .7

ألهنا تساعد الباحث على التحكم يف  ،ية كربى بالنسبة للبحو  العلميةسات السابقة أمهاتكتسي الدر 
األحبا   جوانب املوضوع املختلفة، وإن البحث الناتج واملتكامل هو البحث الذي يشكل سلسلة تواصل مع

 : سات السابقة واملشاهبة ملوضع حبثنا وذلك لضمان احلداثة وعدم التكرار وهياوالدر 
  األولىالدراسة: 

عبر  اآلليةالفهارس قامت هبا الطالبة شباب فاطمة وهي مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت حتت عنوان 
هتدف ،8002سنة  شبكة األنترنت: دراسة تقويمية لعينة من فهارس المكتبات األكاديمية العربية

إبراز التطورات اليت أفرزهتا التكنولوجيا احلديثة للمعلومات والعمل على تصميم فهارس فعالة متكن  إىلالدراسة 
 1.االنرتنتمن منافسة حمركات البحث اليت توفرها شبكة 

  الثانية:الدراسة 
مت إعدادها من طرف الطلبة معيزي هشام وسراج هاجر وهي مذكرة لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان 

الطلبة الجامعين  احتياجاتفي تلبية opacالمتاح على الخط المباشر اآلليفعالية خدمات الفهرس 

                                                           
الفهارس اآللية المتاحة على شبكة االنترنت: دراسة مسحية تقويمية لفهارس مكتبات مؤسسات التعليم العالي على شباب، فاطمة.  -1

 .8002والتوثيق، . ماجسرت: علم املكتبات ضوء إرشادات اإلفال
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وهتدف هذه الدراسة إىل  ،8002سنة  رة بومرداسقدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة أمحمد بو 
لدى مكتبة أحممد  اآليللتسالالت الطلبة ،الفهرس  االستجابةقياس مدى كفاءة الفهرس اآليل وقدرته على 

  اآليلتوفر فهرس ورقي، كما يفضل الفهرس  يتيح اإلطالع على كافة األوعية املتواجدة باملكتبة وهي ال رةقبو 
 1.وعيةمن األ لالستفادةكخطوة حبث أويل للطلبة 

 الدراسة الثالثة: 
سلوكيات أجريت هذه الدراسة من طرف طيار حسينة وهي مذكرة لنيل شهادة املاسرت حتت عنوان  
الفهارس اإللكترونية دراسة ميدانية مع طلبة معهد علم المكتبات والتوثيق  استخدامدين نحو يالمستف

هتدف الدراسة إىل معرفة فعالية الفهارس  ،8002وذلك سنة  عبد الحميد مهري 2لجامعة قسنطينة 
الفهارس من طرف طلبة مكتبة معهد علم املكتبات  استعمالاإللكرتونية يف تقدمي اخلدمات وكذلك تقيم 

 : قد توصلت هذه الدراسة إىلو  بقسنطينة وإبراز إجتهاهتم
مقارنة  استعماالتبني أن معظم املستفيدين أعمعوا على أن الفهرس اإللكرتو ي هو املفضل واألكثر  -

 بالفهرس الورقي
 2.املعلومات إىلأعمع جمتمع البحث على السرعة املتوسطة يف الوصول  -
 الدراسة الرابعة : 

أجنزت هذه الدراسة من طرف الطالب عزيزي فارس وهي مذكرة خترج لينيل شهادة املاسرت حتت عنوان 
تبسي الالعربي  لجامعة واالجتماعيةم المستفيدين للفهرس اإللكتروني بمكتبة كلية العلوم اإلنسانية يتقي

 : وهتدف إىل 8002سنة _تبسة_
التعرف على نظام الفهرس املعتمد مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،باإلضافة إىل مدى إسهام  - 

 .يف تسهيل وإسرتجاع املعلومات من قبل املستفدين (SYNGEB) الفهرس اإللكرتو ي
 :وتوصلت هذه الدراسة إىل

                                                           
" في تلبية احتياجات الطلبة opac فعالية خدمات الفهرس اآللي المتاح على الخط المباشر"معيزي، هشام، سراج، هاجر.  -1

 .8002ماسرت: تكنولوجيا حديثة يف املؤسسات الوثائقية،  .-بومرداس–الجامعيين: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة أمحمد بوقرة 
. سلوكيات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اإللكترونية: دراسة ميدانية مع طلبة معهد علم المكتبات والتوثيقطيار، حسينة.  -2

 .8002ماسرت: التكنولوجيا احلديثة يف املؤسسات الوثائقية: قسنطينة، 
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يرى -الفهرس اإللكرتو ي هو تقليص الوقت بالنسبة للمستفيد  استعمالأهم سبب من أسباب اللجوء إىل - 
 .الفهرس اإللكرتو ي مبستوى جيد استخدامأفراد عينة الدراسة أهنم جييدون 

 1.%28.2يغطي الرصيد الوثائقي بنسبة كبرية قدرة  SYNGEB يؤكد أغلبية املستفيدين أن الفهرس اإللكرتو ي -
 ضبط المصطلحات: .2

 المستفيد: تعريف
لوسائل أو هو أي فرد يشغل جهاز أو وسيلة من ا :وماتللشارح يف علم املكتبات واملعحسب القاموس ا
 2يستفيد من خدمة معينة.

 3.يف املستفيد من الناحية اللغوية بأنه املستخدمر وميكن تع
 :االتجاهاتتعريف 

املستفيد يف  يتخذهاب، جيمكتسب يكون إما بالسلب أو اإل استعدادنقصد هبا يف موضوعنا على أهنا 
 4.يعرب عنها بصفة الرفض أو القبول اآلليةاملكتبة اجلامعية حنوا إستخدام الفهارس 

 :اآلليةالفهارس 
وهي الفهارس اليت تكون على شكل صفحات كتاب خمزنة على احلاسوب، حبيث تكون مبثابة خمزن 

، وتوصف إظهار تلك املعلومات على الشاشة بنفس شكلها وتسلسلها يف البطاقةالفهرس وميكن  للمعلومات
من خالل رلوس  حمدد باجتاهتعمل  اتصالمداخل الفهرس املوضوعي واحملوسب الذي هو عبارة عن قناة 

 5ات البحث.املوضوعات بعد أن تتم املطابقة بني رلوس املوضوعات ومصطلح
 

                                                           
علم المكتبات  2طلبة ماستر-: اإلنسانية واالجتماعيةتقييم المستفيدين للفهرس اإللكتروني بمكتبة كلية العلوم عزيزي، فارس.  -1

 .8002. ماسرت: إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز التوثيق: تبسة، -أنموذجا
 .28. ص. 8002. القاهرة: دار الكتاب احلديث، القاموس الشارح في المكتبات والمعلوماتعبد املعطي، ياسر، لسرت، تريسا.  -2
 .0882. بريوت: دار األدب، ]د.ت[. ص.. قاموس عربي فرنسيالمنهل دريس، سهيل.  -3
 .022. ص. 8002. األردن: دار املسرية، قياس الشخصيةشحاتة، حممد ربيع.  -4
 .82معيزي، هشام، سراج، هاجر. مرجع سابق. ص.  -5
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I. الجامعية المكتبة من المستفيد 

 تمهيد

 .االتجاه تعريف.1.1

 .االتجاهات أنواع.1.1

 .لالتجاهات األساسية المكونات.1.1

 .المستفيد مفهوم.1.1

 .المستفيد فئات.1.1

 .المكتبة من المستفيد المجتمع.1.1

 .المستفيدين احتياجات نوعية.1.1

 .الجامعية المكتبة تعريف.1.1
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 : تمهيد
العامل حاليا مبرحلة انتقالية خروجا من اجملتمع الصناعي دخوال إىل جمتمع املعلومات، هذه املرحلة تسري  مير

وتنمية  استثمارعجلتها حمركات جديدة تتمثل يف املعلومات، إضافة إىل مفاهيم أخرى جديدة تسري باجملتمع حنو 
 .معارفه العلمية

علومات مناسبة تساعده يف إجناز حبوثه وأعماله، وضمان إن كل طالب يف اجلامعة يف حاجة ماسة إىل م
يتم إال بوجود مكتبة قادرة على دراسة احتياجات مستفيديها ومعرفة اجتاهاهتم ورغباهتم.  جناحه، ومبا أن ذلك ال

 :يتناول هذا الفصل النقاط األساسية التالية
 االجتاهات بأنواعها املختلفة. -
 املكتبة.املستفيد واحتياجاته من  -
 املكتبات اجلامعية أنواعها، أمهيتها، أهدافها، وظائفها. -
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 تعريف االتجاه:.1
 أصبحتفية اليت انتظمت يف صورة دائمة و املعر و  اإلدراكيةاه عبارة عن العمليات الدفاعية واالنفعالية و االجت

 .جابة الفرد جلاين من جوانب بيئتهحتدد است
 .حنو جمموعة من املوضوعات احملددةذلك لكي يسلك الفرد بطريقة متسقة هتيؤ ثابت و  أويقصد باالجتاه نزوع 

ىت املواقف يف شالصورة اليت يدرك هبا جمتمعه و  نوع املفاهيم اليت يفرضها عليةاالجتاه هو حصيلة مزاج الفرد و 
 .تفكريهضوء خرباته و 

نزعاته اليت و  وأفكارهاالجتاه باعتباره جمموعة تنظيمات حمددة يف الفرد تشمل مشاعره  إىللذا ميكن النظر و 
 1.يتصرف جتاه بعض مظاهر بيئتهجتعله 

 2.الرفض أو باإلجياب إماع معني مفهوم ثابت نسبيا يعرب عن درجة استجابة الفرد ملوضو  بأنهكما يعرف 
م هو ميل الفرد لتقييو  .املوقف أواستعداد مسبق لالستجابة بطريقة معينة حنو املوضوع املعطى  نهأ أيضايعرف و 
 3.رمز بطريقة معينة أوموضوع 

 االتجاهات: أنواع.2
باختالف األشخاص والبيئة اليت يعيشون فيها، ونستطيع تقسيم االجتاهات إىل عدة  ختتلف طبيعة اإلجتاهات

 أنواع نذكر منها ما يلي: 
 االتجاهات الفردية ،االتجاهات الجماعية: 

 االجتاهات اليت متيز فردا عن آخرباالجتاهات اجلماعية و  األفرادتسمى االجتاهات املشرتكة بني عدد كبري من 
 . الفرد بزميل له اجتاه فردي إعجاببالبطولة اجتاه مجاعي و  األفراد فإعجابتسمى "اجتاهات فردية" 
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  االتجاه الخفيو  العلنياالتجاه: 
فقا مع معايري اجلماعة مثل هذا االجتاه أحيانا ما يكون متحتفظ و  أوره الفرد دون حرج فاالجتاه العلين يظه

 اإلفصاحمن مث خيشى الفرد و  اجملتمعمع معايري  يتفقال  الذياخلفي فهو االجتاه  أواالجتاه السري  أما. ومثلها وقيمها
 .عنه

 الموجب االتجاه ،االتجاه السالب: 
 يقربه منه أما إذا كان ينأى بالفرد عن املوضوعاملوضوع و  حنوبالفرد  تجهكان ي  إذايطلق على االجتاه لفظ اجيايب 

 .يبعده عنه فيسمى اجتاها سلبياو 
  النوعية(: الخاصةاالتجاهات  ،العامةاالتجاهات( 

يؤكد علماء النفس وجود االجتاهات العامة اليت تنصب على الكلمات كما يعرتفون بوجود االجتاهات النوعية 
ت العامة جبوار وجود االجتاها أثبتتلكن الكثري من االجتاهات امليدانية اليت تنصب على النواحي الذاتية و )اخلاصة( 

 .االجتاهات اخلاصة
 االتجاه الضعيف ،االتجاه القوي: 

مدى تفاعله مع اآلخرين فرد الفعل اه الذي ينعكس على نزوع الفرد و االجتالضعف من مميزات  أوالقوة  إن
 1يح.العكس صحى اجتاه قوي و ليدل ع إمنااجلاد يف موقف اجتماعي معني 

 :لالتجاهات األساسيةالمكونات .3
 يلي:  نستطيع تقسيم مكونات اإلجتاه إىل ثالث مكونات أساسية واملتمثلة فيما

 عرفي:مالجانب ال 
يتمثل يف معلومات الفرد عن  أواملعتقدات اليت يؤمن هبا الفرد حول موضوع معني و  إىل األفكاروهو يشري 

 معتقداته عنه. أووضوع االجتاه م
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  (الوجداني)الجانب العاطفي : 

. غري مسرور أومسرورا  اإلنسانالنواحي العاطفية اليت تتعلق بالشيء مبعىن هل هذا الشيء جيعل  إىلويشري 
 . يضفي على االجتاه طابع الدفع والتحركالوجداين أوعلى هذا فاجلانب العاطفي مكروه و  أمهل هذا الشيء حمبوب 

 موقف من املواقف. أومع ظاهرة  أوانفعاله الشديد ضد يتمثل يف شعور الفرد و  أو
 النزوعي(: الجانب السلوكي( 

الفرد لديه اجتاه موجب حنو شيء ما  أنباالجتاه فلو  املرطبةيتضمن هذا اجلانب مجيع االستعدادات السلوكية و 
 إىلالفرد لديه اجتاه سالب حنو شيء ما فانه يسعى جاهدا  أنلو . و مساندة ومعاونة هذا االجتاه إىلفانه يسعى جاهدا 
 1االجتاه.امل كل ما يتعلق هبذا طمس معحتطيمه ومعاقبته و 

 :مفهوم المستفيد.4
فيعرفه  ،ميكن تعريف املستفيد على انه املستعمل أو املستخدم إما من الناحية االصطالحية ،من الناحية اللغوية

املعلومات "بالفرد الذي يشغل أو يستخدم وسيلة من الوسائل أو يستفيد من عجم املعرب ملصطلحات املكتبات و امل
 2.املكتبة"خدمة معينة كمن يستعمل 

على املستوى  التعليملديهم احتياجات خاصة للمعلومة و  أشخاص بأهنماملستفيدين  "UNISIST"تعرف و 
 3.االجتماعيالنفسي و 
نقصا يف  أدركتعرف 'اجمللة السنوية لعلوم و تكنولوجيا املعلومات املستفيد بالشخص الذي  أخرىمن جهة و 

علومة احلصول على مادة معاجلة هذا النقص. لذلك حياول مستفيد امل أو إلصالحمعلومات  إجيادحياول معرفته للعامل و 
جمموعة و الشخص الذي يستمل شيء من جهة و نتاج معلومات ه أومستفيد نظام املعلومات  أما، املعلومات
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 leلفبائي للغة الفرنسية القاموس األ" و "قاموس اللغة الفلسفية"عرفه مثلما ي أخرىالسلوكات االجتماعية من جهة 
robert" 

ك يف دوران منه يشار علومات ليصبح بدوره منتجا اها و خدمات نظم امليستعمل املستفيد منتجات و  إذن
املستفيد يعين فعالية  ن رضارئيسي خلدمات املكتبة اجلامعية ألالو  األساسي. فاملستفيد هو احملرك موزعا اهااملعلومة و 
 1فئاهتم.حاجات املستفيدين بكل  تلبيةاملكتبة و 

 المستفيدين:فئات .5
سلوك مستفيد املعلومة  التقنية يصنفون حسب معايري معينة الناملعلومات العلمية و  يديمستفهناك أنواع من 

لك فان املعايري اليت ذي من اجله يبحث عن املعلومة لذلاي يقوم به و ذالتقنية يكون حسب طبيعة النشاط الالعلمية و 
ول مالحظة السلوكات االنفعالية أوضحت دراسات املستفيدين ح إذ ،يصنف املستفيدون عديدةعلى أساسها 

 :تصنف حسب ثالث مجاعات أهنااالجتماعية للمستفيد يف مجاعات صغرية و 
  المتمرس(:) أو االيجابيالمستفيد 

ال التقنية و ة بالبحث عن املعلومة العلمية و خرب مع املختص ولديه معرفة و  يتعاوني يكون راض و لذهو املستفيد ا
 .مساعدة قليلة إاليطلب 
  السليط(:) أوالمستفيد السلبي 

ب مساعد دائمة الستعمال النظام هو شخص صعب يطل عداء،يبدي ي ال يكون راض و ذهو املستفيد ال
 أوام ظنظام املعلومات خاصة سلوكه عند استخدام النخيلق مشاكل داخل و لديه مشاكل يف البحث عن املعلومة و 

لك فهو ينمي سلوكا ذ ،باملختصني يف املعلومات بسبب املشاكل اليت يواجهها إيصالهحىت  أو، وسائل البحث احلديثة
 .عدوانيا
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 البسيط(:) أو المستفيد الحيادي 
وقت يف البحث  أكثري يقضي ذإرشادات حبيث يكون الوسيط ال أو هاتيتوجي يطلب اقرتاحات و هو املستفيد الذ

 .ان املعلومةكاالستقصاء عن مو 
 هي:واع من مستفيدي نظام املعلومات و أن أربعةمن جهته  werzig كما مييز وارزيق

 )يستغلها فعال.ي يستعمل املعلومة و هو الشخص الذ :المستفيد الحالي )النهائي 
 علومة وتكون لديه الفرصة الستعمااها ملجيد ا أيني يعلم هو الشخص الذ )الحقيقي(: د الفعليالمستفي

 يستعملها فعال.و 
 :لفرصة الستعمااها لكن ال وتكون لديه ا ،جيد املعلومة أيني يعلم هو الشخص الذو  المستفيد المحتمل

 1.اإلمكانيةه يستغل هذ
 :جيدها. أينلكن ال يدري  إليها حيتاج ،ي يهتم باملعلومةالذهو الشخص  المستفيد الكامن 

  أنشطتهمذكر أمهها لكن هناك من يقسم املستفيدين بشكل عام حسب مت   ، فالتقسيمات متعددة إذا
كالباحثني يف خمتلف العلوم والعاملون واملهنيون والفنيون يف شىت جماالت اإلدارة والصناعة والطب والتجارة والزراعة 

 أوما بعد التخرج  أومستفيدي املكتبات اجلامعية كالطلبة سواء طلبة التدرج منهم  إىلباإلضافة  ،غريهاولوجيا و التكنو 
عيار بالتايل من غري املمكن إعطاء تقسيما موحدا حسب مو  ،عاملني يف حقل التعليم العايل غريهم مناألساتذة و 

راستهم مت تصنيفهم حسب داية االهتمام باملستفيدين وبدبالدليل على ذلك انه يف واحد لكل فئات املستفيدين و 
 2كانت تلك نظرة دميغرافية لدراسة املستفيدين.و  ،ذلك من املتغريات اخلاصة هبمغري  إىلالعدد السن واجلنس و 

 :مع المستفيد من المكتبة الجامعيةالمجت.6
خيتلف جمتمع املستفيدين من املكتبات اجلامعية عن جمتمع و  أكادمييامتجانسني  أفراديتكون هذا اجملتمع من 

ن الثقة والعلم ميتمتع مبستوى عال حد ما و  إىلمتجانسا يف الدرجة األوىل و  أكادمييااملكتبات األخرى من حني كونه 
 :هذا اجملتمع من يتألفو 
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  .ختصصاهتمو  األكادمييةالطلبة مبختلف مستوياهتم  -
 .أساتذةاجلامعة من حماضرين و تدريسية يف أعضاء ااهيئة ال -
 العاملون يف اجلامعة.أعضاء ااهيئة اإلدارية و  -
 و من خارجها.أ ة العليا سواء من داخل  اجلامعةطلب الدراسلباحثون يف خمتلف حقول املعرفة و ا -
 1 .ئة اإلدارية وبعض أعضاء اجملتمعمن ااهي أفرادبعض  -

 نوعية احتياجات المستفيدين:.7

يف تنظيم خدمات املعلومات هبا  على احتياجات املستفيدين يف أي مؤسسة عنصر أساسياتعد عملية التعرف 
 من حيث عدد املستفيدين منها واهتماماهتم املوضوعية وطبيعة نشاطهم ومؤهالهتم العلمية.  إدارهتاو 

 االحتياجات الكامنة: 
يطلبها  املكتبات اليوم مل تعطي اهتماما الحتياجات الباحثني من املعلومات اليت حيتاجها الباحث ال اليت إن

تلبيتها مقارنة مع الطلبات املقدمة من طرف الباحثني اليت تسهل التعرف عليها بشكل أيسر ومل تعمل على توفريها و 
 .تقدميه ما يتصور بأن املكتبة قادرة علىمن التعرف على االحتياجات ألن الباحث يطلب املكتبة كل 

 :االحتياجات المعلنة 
لعل الدقة و  (هاتف, مراسلة )ذلك بإبالغ الساهر عليها مباشرة لبها املستعمل فعال من املؤسسة و هي اليت يط

 يف الطلب اها دور أساسي يف تلبية احتياجات املستعمل.
لذلك  ،املكتبة اللتماس ما يليب هذه احلاجة إىلاملعلومات فانه يتوجه  إىلحباجة  بأنهالباحث عندما يشعر  إن

شك أن هذا االتصال بني  الاتفا أو خبطاب أو بزيارة شخصية و أحد العاملني هبا سواء كان ه إىليبلغ حاجته 
 2.النسبة لعملية اسرتجاع املعلوماتاملكتبة أمهية كربى بالباحث و 
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 حتياجات المرجعية :الا 
بني األهداف األساسية اليت تسعى اها اخلدمة املرجعية هي االحتياجات املرجعية للقراء و املستفيدين ألن من 

وعية املعلومات كتقارير البحوث وأعمال املؤمترات فضال عن الكتب مراكز املعلومات تشمل نوعيات متعددة من أ
 نوعني :  إىلميكن أن تقسم أوعية املعلومات و  ،الدوريات من حيث االستخدامو 

املرجعية اليت  األوعيةهذه األخرية متثل املراجع و نة و بشأن معلومة معي إليهااألوعية اليت وضعت لتستشار أو لريجع  -8
يرجع  إمناو  ،ا مث توضع لتقرا من أواها آلخرها يصيغ حمتوياهتيتبأن أوعية املعلومات ال̋يعرفها جممع اللغة العربية بالقاهرة  

كما   األوعيةيسمح عادة بإعارة هذا النوع من األدلة و  ،دوائر املعارف ،احلاجة الستفادة معينة كالقواميسعند  إليها
 1.اعات املفتوحة للقراء و الباحثنيأهنا توضع يف الق

هي يج عن النفس كالكتب والدوريات و الرتو ع لغرض االستفادة من املعلومات و األوعية اليت وضعت لتقرأ يف تتاب -5
 .خارجية إعارةعادة تعار 
نالحظ من هذا أن اخلدمة املرجعية هتتم اهتماما مباشرا باملستفيد يف حصوله على املعلومات اليت هو بصدد و  
هي اليت تثبت و  اخل،القواميس ...عة ومتنوعة من الكتب والدوريات و موعة واسهذا فضال عن وجود جمو  إليهااحلاجة 

تعتمد على االستبيان رها حيث أهنا جتمع بني املكتيب واملستفيد وجها لوجه و و قصو عن وجود اخلدمات املكتبية أ
 2املباشر بينهما.

ات وترتاوح بني تقدمي ردود سريعة وفورية عن أسئلة اخلدمة املرجعية من اخلدمات األساسية للمكتبو 
 3كبري من املصادر .اليت يتطلب الردود عليها عدد  عمقا ومشوال و  األكثربني الردود واستفسارات و 

ت فهي جتمع بني أخصائي تؤدي اخلدمة املرجعية دورا مؤثرا يف األنشطة اليومية يف الكتبة أو مركز املعلوماو 
أسس على  اإلرشادمد على االتصال املباشر بينهما وتقدمي العون والتوجيه و حيث تعت ،ملستفيد وجها لوجهااملراجع و 
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التعرف على مدى ات األخرى اليت تقدمها املكتبة و املكتبات باخلدم أخصائيط فضال على أهنا حتي فردية وإنسانية
 1.وماتقدرهتا على تلبية احتياجاهتم من املعلمالءمتها الحتياجات املستفيدين و 

  :احتياجات اإلحاطة الجارية 
يت تقابل املستفيدين بصورة دورية باملواد احلديثة ال إعالم إىلاجلارية مبراكز املعلومات  اإلحاطةهتدف خدمة 

استعراض الوثائق املتاحة حديثا نظم  "تعرف بأهنا تياجاهتم من املعلومات احلديثة و تليب احاهتماماهتم املوضوعية و 
يدين وحتديد لتعرف على احتياجات املستفعىن امب2"اختيار املواد املالئمة الحتياجات الفرد أو اجلماعات حمل االهتمامو 

ميكن أن يتم هذا هبا بصفة دورية و  إخبارهممن مثة احلديثة اليت تليب اهتماماهتم و  اختيار املوادجماالهتم املوضوعية بدقة و 
 عن طريق نشرات دورية أو االتصال باملستفيدين بوسائل االتصال املمكنة . اإلخطار
 مراكز املعلومات أمهها :اجلارية يف املكتبات و  اإلحاطةهناك طرق عديدة لتقدمي خدمات و 

ل املعلومات الطرق استخداما يف توصي أكثرهي من صحيفة املكتبة و و  اإلعالميةنشرة املعلومات أو النشرة  -
 أو شهري. أسبوعيقد تصدر بشكل يومي أو جملتمع املستفيدين و 

ت حديثا املواد اليت وصلم قائمة باملصادر و تض: هي نشرة دورية منظمة أو غري منظمة نشرة اإلضافات اجلديدة -
 .خالل فرتة زمنية حمددةو 

 و مركز املعلومات.مهم بكل ما هو جديد يف املكتبة أالزيارات الشخصية للباحثني إلعالاالتصال ااهاتفي و  -
 الدوريات.لوحة اإلعالنات والعرض لعرض الكتب و  -
 3الوثائق املختلفة.املعارض و  تنظيم -
  االنتقائي:احتياجات البث 

ه التطورات يف جمال اهتمامات بآخرربط املستفيد  إىلاجلارية اليت هتدف  اإلحاطةتعترب من أهم خدمات 
ام اجلانب اآليل كضرورة  لعل ما مييز هذه اخلدمة استخداملوضوعية اليت حيددها بنفسه ويعد اها بني احلني واآلخر و 

 1.لنجاحها
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 هناك أسلوبني للبث االنتقائي مها: و 
 : األسلوب اليدوي
هناك عدة أساليب تستخدم يف كان عدد املستفيدين حمدودا و   اإذتعد خدمات املعلومات  األسلوبيف هذا 

 :هيالبث االنتقائي للمعلومات و  إدخال
املستفيد  إىل إشارةاملعلومات بإرسال الوثائق املستلمة حديثا أو  أخصائييقوم  أناالعتماد على الذاكرة أي  -

 هذا قد ينطبق على منظمة صغرية جدا .ن اها أمهيتها لذلك املستفيد و بأاعتمادا 
تصنيف أو  أرقام إىل تمقارنة وصف الوثيقة باهتمامات املستفيد اعتمادا على ترمجة هذه االهتماما -

 2.تخدم باملكتبة أو مركز املعلوماتمصطلحات تكشيفية تس
 قواعد املعلومات.بنوك و  خدمات بث جتارية توزعها احلصول على االشرتاك يف -
 شخص واحد يف ااهيئة . إىلاجلارية  اإلحاطةمستخلصات منفردة تؤخذ من كثرة  إرسال -
 إيصاليتحمل مسؤولية شخص واحد يف ااهيئة يعمل كوسيط و  إىلبيبليوغرافية عنها  إشاراتالوثائق أو  إرسال -

 .الشخص املناسب إىلاملعلومة 
 .املستفيد حسب ختصصاهتم إىلمن الفهرسة  إضافيةنسخ  إرسال -
 : األسلوب اآليل -

يف بداية  NASA ̏ناسا ̋ إن أول نظام للبث االنتقائي للمعلومات على احلاسب اآليل استخدم يف وكالة
 الستينات 

 مها:  يف منتهى األمهية و  تتمثل متطلبات هذه اخلدمة يف ملفني أو حقلنيو 
 ملف أو حقل موضوعات اهتمام املستفيد. -
 3أو حقل املستفيد. ملف -

                                                                                                                                                                                            
 :. ماجستريتسويق خدمات المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية. المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة نموذجا إستراتيجيةلعبادة، سهاء.  -1
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  اإلعارةاحتياجات: 
 إىلالفنية داخل املكتبات هتدف يف النهاية  اإلجراءاتن مجيع ي العمل امللموس داخل املكتبات وإه اإلعارة  

احد و  ،مراكز املعلوماتت العامة اليت تقدمها املكتبات و من أهم اخلدما اإلعارةترب تعو  ،إحضار الكتاب للقارئ
 تقدمي معيار جيد لقياس مدى فاعلية املكتبات يفعلى فاعلية املكتبات وعالقتها مبجتمع املستفيدين و ات ااهامة املؤشر 

ا وعليه فال بد أن توضع النظم فائدهتتكون قيمة املكتبة و  اإلعارةفعلى قدر زيادة حركة  ،خدماهتا وحتقيق أهدافها
ملكيتها لكتبها وحتدد طبيعة العالقة بني القارئ  تيسر للقارئ احلصول على الكتاب وحتفظ للمكتبة يتالقواعد الو 

 .يسرة و نومكتبته مبرو 
 :يف املكتبات اجلامعية ما يلي اإلعارةتشمل احتياجات املستفيدين من و        

 قارئ يوميا. 3200اليت بلغت يف بعض اجلامعات ب اءة الداخلية و املطالعة أو القر  -
خارج املكتبة لقراءهتا يف  إىلاملادة اليت يريد حيتاجها  إخراجاليت يستطيع املستفيد فيها  اإلعارةهي اخلارجية و  اإلعارة -

 .يف أي مكان آخر أوبيته 
 .إليهاالزال املستعري حباجة و  إعارهتااليت انتهت مدة للمواد املستعارة و  اإلعارةجتديد  -
 سة اها.حجز الكتب عند اسرتجاعها لبعض املستفيدين الذين هم حباجة ما -
 متابعة املواد املتأخرة وتذكري املستعريين بذلك. -
 1.املتبادلة بني املكتبات اإلعارة -

 احتياجات الخدمة البيبليوغرافية : 
تعترب اخلدمة البيبليوغرافية من اخلدمات املهمة جدا يف املكتبة حبيث يقوم قسم املراجع أو الفهارس بإعداد 

 2.املواد اليت تتوفر عليها املكتبةكبرية متخصصة أو عامة بقوائم بيبليوغرافية صغرية أو  
مجع املعلومات عن الكتب وغريها من املصادر ووضعها  أقدمهاليوغرافيات تعريفات ال حصر اها ومن أبسطها و للبيبو 
 تنظيمها وفق قواعد معينة .و 
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اهذا تعترب هذه للدراسات العليا و خاصة للباحثني و و  األمهيةتعد اخلدمات البيبليوغرافية على درجة كبرية من و 
 احتياجاهتم .واملتخصصة والوطنية بسبب طبيعة مجهورها و  األكادمييةضرورية يف املكتبات اخلدمة أساسية و 

يبليوغرافية يف النقاط تقوم به املكتبات و مراكز املعلومات يف جمال اخلدمات الب أنيتلخص الدور الذي ميكن و 
 التالية: 

 املناسبة .يوغرافيات املختلفة الالزمة و يبلاختيار الب -
 عن توافرها . إعالمهمتوفري البيبليوغرافيات املختلفة للباحثني و  -
 املختلفة . تدريبهم على كيفية استخدام البيبليوغرافياتالباحثني و  إرشاد -
 1غرافية عن بعض املصادر للباحثني.تقدمي معلومات بيبليو  -

 :احتياجات خدمات الدوريات 
ك يشرت غري منظمة واها عنوان واحد متميز و  أوالدوريات هي تلك املطبوعات اليت تصدر على فرتات منظمة  

تلف أنوع املكتبات . فللدوريات أمهية كبرية يف خمماال هناية إىليقصد هبا أن تصدر يف حتريرها العديد من الكتاب و 
دوريات عن املواد املكتبية متتاز المات بصورة خاصة و ومراكز املعلو  يف املكتبات املتخصصة اجلامعيةبصورة عامة و 

 : أمههاالدراسات بعدة مميزات خاصة املطبوعة منها كالكتب و  األخرى
 .اثتهاحدسرعة نشر املعلومات و  -
 التنوع املوضوعي يف تغطي معظم جوانب املعرفة البشرية . -
ددة حىت لو كانت ختص جانب دقيق من جوانب بالتايل وجهات نظر متعب الدوريات عادة بأقالم متعددة و تكت -

 املعرفة.
معاملة خاصة حيث تقوم كثري من املكتبات بإفراط قسم هبا  إىلمكانتها املميزة فإهنا حتتاج ألمهية الدوريات و و 

  :يقوم بتقدمي العديد من اخلدمات املكتبية نلخصها كاآليت
 .تنظيم الدوريات -
 عرض الدوريات  -
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 الدوريات  إعارة -
 تداول الدوريات  -
 استنساخ الدوريات تصوير و  -
 االشرتاك يف شبكات املعلومات  -
 1.استخالص الدورياتخدمات التكشيف و  -

 احتياجات خدمة االنترنيت : 
حيث  منها جمال املكتبات،اجملاالت و  املوارد اليت تقدمها االنرتنيت يف كثري منهناك جمموعة من اخلدمات و  

االرتباط باحلواسيب، الربيد االلكرتوين، االتصال و  :نذكر منها يف جمموعة من النقاطجند االنرتنيت فيها يستخدم 
 تنمية اجملموعات،، االشرتاك يف الدوريات، تطوير و ات العاملية خاصة اجلامعية منهافهارس املكتب إىلالدخول 

كذلك توفر االنرتنيت البث االنتقائي،  اإلحاطة اجلارية و نشرات  إهداء اإلخبارية على شبكة االنرتنيت،اجملموعات 
 إىلالبيبليوغرافية ملاليني الكتب و  البيانات إىلمتكنا من الوصول رصيد هائل من املصادر احلينية و  أداة مرجعية،بصفتها 

 2.ت اجلامعية يف مجيع أحناء العاملمقتنيات املكتبا

  االستنساخاحتياجات التصوير و:   
تعترب هده اخلدمة امتدادا طبيعيا خلدمة يت تقدمها املكتبات للمستفيدين و من اخلدمات األساسية العامة ال تعترب

 .الكتب اليت ال تسمح بإعارهتاالنسبة لبعض األوعية كالدوريات و ب اإلعارةعادة ما يكون التصوير بديال عن و  اإلعارة
نظرا الرتباط التصوير حبقوق النشر فانه عادة ما اخلدمة و  التوسع يف هذه إىللقد تطور أساليب التصوير السريع و 

الدوريات  إحدىخيضع للرقابة من جانب القائمني على خدمة املكتبة فال يسمح بتصوير كتاب أو عدد كامل من 
 .بغي أن يكون التصوير دائما جزئياين إمناو 

 :من هنا يوصى الباحث مبا يليو 
 .التصوير بالئحة مكتبات إدراجضرورة  -
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 .إلزامية توفري آالت التصوير باملكتبات -
 1وضع سياسة خلدمات التصوير باملكتبات. جيب -

  : ةتعريف المكتبة الجامعي.8
بغرض  إدارهتاومتويلها و  بإنشائهاجمموعة املكتبات اليت تقوم اجلامعات  أوتعرف املكتبة اجلامعية بأهنا املكتبة 

أيضا تعرف بأهنا ا، و م مع أهداف اجلامعة ذاهتء، مبا يتالديثة للمجتمع اجلامعياملعلوماتية، احلتقدمي اخلدمات املكتبية و 
هيئة  أعضاءية احلاجات املعلوماتية للطلبة و ميول من قبل اجلامعة لتلبيؤسس ويدار و النظام املكتيب الذي أو املكتبة 

عليه فان املكتبة اجلامعية ، و 2العلميالبحث حاجت املنهج الدراسي و  أيضا، و األكادميية األقسامالتدريس والكليات و 
البحث و اجلامعة اليت تتمثل يف التعليم  أهدافتتمحور رسالتها حول حتقيق ، و األكادمييةكتبات نوع مهم من امل

الرئيسية اليت ختدم اجلامعة  أوقد تظهر املكتبة اجلامعية بعدة أشكال من أمهها املكتبة املركزية العلمي وخدمة اجملتمع و 
ركزية، دون وجود للمكتبة امل األكادمييةالربامج و  األقسام أوبشكل جمموعة من املكتبات اليت تتبع الكليات  أو عامة،

جمموعة من املكتبات شيوعا ويتمثل يف مكتبة مركزية و  األكثرهو بشكل ثالث و  أومن نوع ما،  إلدارةتتبع مجيعها و 
املكتبات املركزية يف غالبية اجلامعات ترتبط مع املكتبات الفرعية  إنمن املعلوم يف الكليات املختلفة للجامعة، و  الفرعية

 3.التابعة اها يف شبكة معلومات داخلية

 :أهمية المكتبة الجامعية.9
 ألهدافهانظاما فرعيا مهما يسهم يف حتقيقها عمود الفقري للجامعات احلديثة، و تعد املكتبة اجلامعية ال

ة تيسر منظمة بطريقة سليمعلى توافر مكتبة حديثة متطورة و  البحثية فيهايتوقف جناح العملية التعليمية و  إذرسالتها، و 
ما توفره املكتبة من مصادر معلومات حديثة خدمة  إىل األمهيةيرجع السبب الرئيسي يف هذه االستفادة من جمموعاهتا و 

ما تقدمه اهم من اجاهتم املعلوماتية املختلفة، و تلبية حلباحثني ( و ، هيئة التدريس، طلبة أعضاءاجملتمع اجلامعي )  فرادأل
 بصفةملتوافرة، كما أهنا تعمل جاهدة و خدمات معلوماتية رفيعة املستوى لتسهل عليهم عملية اإلفادة من املعلومات ا
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كانت اجلامعة   إذان يشري البعض إىل أ، و األكادمييتطويرها مبا يتناسب مع دورها مستمرة على حتسني هذه اخلدمات و 
البحثية و  األكادمييةارتباطا بالربامج  أكثرالبحثية فليس هناك جهاز التعليمية و  األغراضتضم أجهزة كثرية ختدم 

ايري باإلضافة إىل هذا كله، فقد أصبحت املكتبات اجلامعية يف الوقت احلاضر إحدى املع، و 1للجامعة كاملكتبة
 .هبا االعرتافاألساسية لتقومي اجلامعات و 

 :أهداف المكتبة الجامعية.11
ميكن أن تلعب املكتبة اجلامعية  الاليت تسعى اجلامعة إىل حتقيقها و تنبع أهداف املكتبة اجلامعية من األهداف 

تسعى املكتبة اجلامعية إىل حتقيقها  اليتنلخص األهداف وط هبا مبعزل عن أهداف اجلامعة وخططها وبراجمها و الدور املن
 :فيما يلي

الربامج طوير املناهج الدراسية املقررة و تاملناسبة اليت تساهم يف دعم و وفري املواد املكتبية املختلفة و تاختيار و  -
 .املختلفة يف اجلامعة

 .الباحثنياءة والبحث للطلبة واملدرسني و القر تيسري سبل الدراسة و  -
 .الفهارس الالزمة إعدادتنظيم املصادر واملعلومات من خالل فهرستها وتصنيفها و  -
 .غريهاالتصوير و و  لبيبليوغرافيةا اإلعالميةو  واإلرشاديةية عاخلدمات املرجدمي اخلدمات املكتبية املختلفة و تق -
 .هم يف تيسري البحث العلمياالبيبليوغرافيات اليت تسالنشرات والدوريات و  إصدار -
إقامة الدورات قاء احملاضرات و عن طريق إل ،حمتوياهتاملستفيدين على استخدام املكتبة و تدريب اتعليم و  -

 .الشخصي املباشر اإلرشادو 
 .التأهيليةالدورات التدريبية و تطوير املهارات الفنية للعاملني يف مكتبات اجلامعة عن طريق إقامة  -
وحيدا تيف شىت اجملاالت توفريا للجهود والنفقات و خارجه املكتبات اجلامعية داخل البلد و  التنسيق معالتعاون و  -

 2.ألسس األعمال

                                                           
. القاهرة: المكتبات الجامعية:تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلميعبد ااهادي، حممد فتحي.  .بدر، أمحد -1

 .51ص .5008 دار غريب،
 .31ص. .5001 دار صفاء، عمان: .مبادئ إدارة و تنظيم المكتبات ومراكز المعلومات مصطفى. رحبي عليان،-2
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تبعا ولوجية يف ضوء متطلبات التنمية و التكنالفنية و  االختصاصاتتنويع الدراسات العليا والبحوث العلمية و  -
 .  التكنولوجياالتقدم املتسرع للعلوم و املتعاقبة و  لالكتشافات

 1.اجلوانب التطبيقية بنير املتوازن بني العلوم النظرية و العمل الدائم على حتقيق التطو  -
 : أنواع المكتبات الجامعية.11

أنواع املكتبات األخرى، ختتلف أشكال و  من أرقى املكتبات كوهنا تعترب جامعة لكل خصائص أهناعلى اعتبار 
 : 2ميكن التطرق ألهم أنواع املكتبات اجلامعية من خاللف املعاهد العليا اليت ختدمها، و باختال األكادمييةاملكتبات 

 :  مكتبات المعاهد المتوسطة * 
تزويد من وظائفها يعون استكمال تعليمهم اجلامعي، و هي ختدم خرجيي املدارس الثانوية الذين ال يستطو 

 .املهنية بوجه عامالتجارية و و اجملاالت التنظيمية املهنية يف الطالب باملهارات الفنية و 
 :مكتبات الكليات * 

لقد تطورت وظيفتها حبيث تركز التعليمية اليت تدرس بالكليات، و هي املؤسسات اليت تقوم خبدمة املناهج  
ة اليت اهتمامها على تشجيع الطالب على استخدام املصادر التعليمية املتعددة وكذلك تقدمي واختيار املواد التعليمي

 .ب الطالب على كيفية استخدام املكتبةتدريو  اإلعارةكذلك تسهيل حركة ختدم الربنامج التعليمي و 
 :المكتبة المركزية بالجامعة * 

على الرغم من وجود مكتبة يف كل كلية من كليا اجلامعة إال أن وجود املكتبة املركزية يعترب أساسا للتنظيم 
املكتبات كلها، كما تقوم التكامل بني كتبة املركزية بعمليات التنسيق و السليم للخدمات املكتبية للجامعة حيث تقوم امل

بتوفري أساليب إجراءات التعاون بني هذه املكتبات وقد حتتوي على املواد املكتبية اليت ال ميكن توفريها لكل مكتبة  
 3.كلية
 :  مكتبات مراكز البحث العلمي * 

العاملني على ، و توجه خلدمة البحوث العلمية و هي مكتبات تنشأ على مستوى اجلامعة أو وحدات البحثو 
 .إجراء جتارهبماليت تساعدهم يف تقدمي حبوثهم، و املراجع الدراسات، فتهيئ اهم املصادر و  إعداد

                                                           
 .قسنطينة اإلسالمية القادر للعلومدراسة ميدانية بمكتبة جامعة األمير عبد  :لوقت لدى عمال المكتبات الجامعيةإدارة ا .عبد احلميد، صريدي -1

 .82. ص. 5083ماسرت: ختصص إدارة أعمال املكتبات ومراكز التوثيق: قسنطينة، 
 . 31.ص.5008الثقافية، لالستثماراتمصر: الدار الدولية  .علم المكتبات و المعلومات المدخل إلىعبد التواب.  شرف الدين، -2
 .528–520.ص.ص.5009دار املسرية، عمان: .إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلوماتإمساعيل، وائل خمتار.  -3
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 :  مكتبات األقسام *
من املتبع يف التعليم اجلامعي وجود عدة أقسام يف كل كلية من الكليات لذا فإن وجود مكتبة يف كل قسم فيها 

البحث ألعضاء هيئة التدريس يف القسم، حىت تكون هذه املواد حتت أيديهم يعد من الطرق املناسبة لتوفري مواد 
 1.باستمرار دون الذهاب إىل مكتبة الكلية

 : وظائف المكتبة الجامعية.12
 : املتمثلة فيما يلياملكتبات اجلامعية للقيام هبا و  هناك عدة وظائف تسعى

من رسالة اجلامعة اليت ترتكز يف التعليم، البحث، خدمة  خدمة أهداف اجلامعة، رسالة املكتبة هي جزء ال يتجزأ - 
 .اجملتمع

من يستفيدون رواد املكتبة و  أفضلتنظم املواد حبيث ختدم بطريقة  أن أيهتيئتها لالستخدام، تنظيم مواد املكتبة و  - 
تنظم بطريقة ابسط  نأيف مكتبة الكلية ميكن  األوىلمن هذه املواد، فالكتب اليت يستخدمها طالب املرحلة اجلامعية 

مشول الفهرس املركزي جلميع املقتنيات  أيضاتتضمن عملية التنظيم هذه لك اليت تستخدم مع مواد البحث، و من ت
 .وجدت إذامكتبات الكليات و  األقساماملوجودة مبكتبات و  األمهيةذات 
للهيئة التدريسية والطالب، من اجل االطالع  إعارهتاو  إتاحتها، و األخرىاملواد املكتبية توفري الكتب واملراجع و –
 .دراستهم أثناءالقيام بعمل البحوث املختلفة اليت تطلب منهم هم عن املوضوعات اليت يدرسوهنا و توسيع دائرة معرفتو 

لقيام اجلامعة مبهامها يف التعليم و البحث  األساسيةبناء اجملموعات املكتبية املختلفة مبا يتضمن توفري املقتضيات  - 
 .غريها من العمليات املكتبية الالزمةالتسجيل و لك عن طريق االختيار والتزويد و وذ

غريها يتضمنه ذلك من عمليات الفهرسة والتصنيف والتكشيف واالستخالص واجلرد و  ماتنظيم تلك اجملموعات و  - 
 .صيانتهااجملموعات وحتليلها وحفظها و ط من العمليات املكتبية اليت تكفل ضب

مساعدة رواد املكتبة على االستفادة من املكتيب املهين و  اإلرشاداخلدمات املكتبية اليت تتضمن اسرتجاع املعلومات و  - 
خدمات املراجع فضال عن اسرتجاع املعلومات والتصوير و  اإلعارةاجملموعات املوجودة، ويشمل ذلك عمليات 

 2.املتخصصة
 أوعيةلتمكينهم من الوصول واالستفادة من مقتنيات املكتبة و  األساسيةالدارسني بالثقافة املكتبية تزويد الطالب و  - 

 .معلوماهتا

                                                           
 .88.ص.5083 قسنطينة، تكنولوجيا جديدة وأنظمة معلومات: ماسرت: .في المكتبات الجامعية تكنولوجيا RFIDتطبيقات عبد الرمحان، حسين.  -1
 .90.ص.5082 التوزيع،و  للنشر األكادميون عمان: .أنواع المكتبات الحديثة مجال توفيق. العريضي، -2
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 .التوثيقيو  واإلعالميالوظيفي  األداءحتسني تطوير العمل املكتيب، و  - 
لقرائية هبدف تلبية احتياجاهتم اجتاهاهتم امعرفة القراء مبختلف فئاهتم و  أيدراسة املستفيدين من اخلدمات املكتبية –
 1.طلباهتمو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .85 ..ص5009 النشر،و  دار الوفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية: .المكتبة الجامعية تحديات مجتمع المعلومات .السعيد مربوك إبراهيم، -1
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    خالصة:
 املستفدين فئاتكون هدفها الرئيسي خدمة كل   ،املكتبة اجلامعية العمود الفقري للجامعات احلديثةتعد 

املكتبات  لىهبا القائمون عيهتم وهذا راجع إىل أنه أهم حلقة  من معلومات احتياجاهتموتلبية  باختالف سلوكياهتم
ا يتحكم يف إجتاهاهتم، ومن هذا ممتقدمه املكتبة من خدمات،  اجلامعية، كون رضاه يعكس مدى جناح أو فشل ما

املستفيد يف املكتبة اجلامعية حنو إستخدام الفهارس اآللية ويعرب عنها  يتخذهاملنطلق فإن اإلجتاه هو عبارة عن قرار 
بصفة القبول أو الرفض فيكون إما إجتاه إجيايب أو سليب باإلضافة أن هناك العديد من فئات املستفدين جند أبرزها، 

أما املستفيد السليب  ،علومةيب وله دراية بالبحث عن املايب وهو الذي يكون متعاون مع املختص أو املكتجياملستفيد اإل
، وأخريا املستفيد احليادي ميكن القول أنه يقوم بعملية البحث بطريقته كما ه غري راض دومافهو عكس اإلجيايب كون

 .يتصف بالوسطيةو دات للمكتبة احات وإرشايقدم إقرت 
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 : تمهيد
تعددت اخلدمات اليت تقدمها سواء كانت مباشرة أو  ،نظرا للدور اهلام الذي تلعبه املكتبات يف حياتنا

ومن  .غري مباشرة، وهذا كله خدمة للمستفيد من أجل تسهيل وصوله إىل مصادر املعلومات بأقل وقت وجهد
الفنية باملكتبة ألن نتائجها النهائية عبارة عن  تبني هذه اخلدمات جند الفهرسة، واليت تعترب من أهم العمليا

ت حبث )فهارس( هدفها السيطرة على الكم اهلائل من مصادر املعلومات اليت تقتنيها املكتبة وسائل أو أدوا
  .من خالل وصفها وحتليلها وتقدميها بصورة منظمة

وقد تطورت الفهرسة وهذا متاشيا مع تطور تكنولوجيا املعلومات وكذلك طبيعة املستفيد حيث انتقلت 
  :وسنتطرق يف هذا الفصل إىل النقاط األساسية التالية ،االلكرتوين إىلالشكل اآليل وصوال  إىل

  .الفهرسة يف البيئة التقليدية -
 .الفهرسة اآللية -
 .االجتاهات احلديثة يف الفهرسة -
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 الفهرسة في البيئة التقليدية: 12.2
  أو مكتبة صغرية كانتبني أركان املكتبة واألعمال الفنية فيها وال ميكن ألية  حتتل الفهرسة ركنا هاما

االنفجار الفكري وثورة املعلومات  كبرية االستغناء عنها وخاصة يف عصرنا احلاضر وهو ما يطلق عليه عصر
منو والذي بدوره ساهم يف حدوث فيضان هائل يف املعلومات،  وذلك ألن االهتمام بالبحث العلمي أدى إىل

الفردي  من الصعب االعتماد على اجلهد وأصبحمنوا كبريا  املعلوماتومراكز التوثيق و  اجملموعات يف املكتبات
 .يف السيطرة على هذه اجملموعات

  تعريف الفهرسة:1212.2
مات من كتب ودوريات وخمطوطات ومواد مسعية وبصرية مصادر املعلو اإلعداد الفين ألوعية و هي 

 1.....اخلومصغرات فيلمية
تكون  أنهي عملية الوصف الفين ملواد املعلومات هبدف  أوالفهارس  إنشاءعملية  أهناتعرف أيضا و 

 2.يف اقل وقت ممكند بأيسر الطرق و تلك املواد يف متناول املستفي
أو مادة مكتبية بعينها وبيان املالمح املادية والفكرية عملية حتديد املسؤولية عن وجود كتاب  أهناكما 

املعلومات اليت  إىلترتيبها وفق نظام معني يسهل على املستفيد الوصول التسجيالت اخلاصة بذلك و  هلا وإعداد
 يريدها بسهولة .

جل تسهيل عملية الفين ملواد ومصادر املعلومات من أ أن الفهرسة هي عملية الوصف واإلعدادأي 
 3وقت ممكن.بأقل جهد و من قبل املستفيدين  إليهاول الوص

 : أهمية الفهرسة212.2.
إلنسانية و تقدميها بشكل موصوف ومنظم للدارسني اهلدف النهائي هو السيطرة على املعرفة ا إن

بارزة يف الفهرسة بشقيها علمية لذلك كان هلا مكانة هامة و الباحثني لالستفادة منها يف خمتلف اجملاالت الو 
 :ميكن تلخيص أمهية الفهرسة بالنقاط التاليةكبرية و   أوسواء كانت صغرية 

 .للضبط البيبليوغرايف أداة -
                                                           

البحرين[: دار ].الفهرسة: دليل عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات أساسياتعليان، رحبي مصطفى. -1
 .8. ص. 2991اإلبداع للنشر والتوزيع، 

 .9. القاهرة: مكتبة غريب، ]د.ت[. ص. المدخل إلى علم الفهرسةعبد اهلادي، حممد فتحي.  -2
 .221. ص. 2991. عمان: دار الشروق، والمعلوماتالمرجع في المكتبات عليان، رحبي مصطفى.  -3
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 .أداة السرتجاع املعلومات -
 .أداة لتقييم اجملموعات وفقا ملوضوعاهتا -
 .تعترب كقائمة حصرية لتسجيل املواد يف املكتبة -

عملية  علىة على مدى جناح عملية الفهرسة و مراكز املعلومات يتوقف بدرجة كبري إن جناح املكتبات و 
 1.الفهارس بطرق علمية إعداد

 معايير الفهرسة: 2.2.12
، والتقنني إعدادهم لبطاقات الفهارس قواعد الفهرسة هي جمموعة القواعد الالزمة إلرشاد املفهرسني عند

هو األداة الثابتة اليت جتعل عمل املفهرسني موحدا ودقيقا على مر الزمن، وهو األداة اليت تؤدي إىل االتساق 
 فهرس.والتوحيد والبساطة والدقة يف خمتلف مداخل ال

وقد حظيت مداخل املؤلفني والعناوين وبيانات الوصف بالعديد من التقنيات منها ماهو على مستوى 
الدولة الواحدة، ومنها ما هو على املستوى اإلقليمي وأخريا ما هو على املستوىل الدويل، ومنها ما هو على 

 التقانني اليت صدرت يف هذا اجملال.فيما يلي أهم و  املستوى اإلقليمي وأخريا ما هو على املستوى الدويل
 International Standard: )بتدو  (وصف البيبليوغرافيللالتقنين الدولي .3.1.3.1

Bibliographic Description (ISBD) 

بيبليوغرافيات قومية  88ظهر التقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف على أثر الدراسة اليت أجريت على 
يف   2999حيث عقد على أثرها املؤمتر األول للفهرسة عام  )2991-2999(خالل العام  أعدت

كوبنهاجن إلعادة النظر يف القواعد اخلاصة بالفهرسة الوصفية لينسب تزويد املواد املكتبية للوصف املعياري أو 
ة للتبادل أو املقنن يف سبيل إمكان السيطرة العلمية البيبليوغرافية سواء خدمة التسجيل البيبليوغرايف أو خدم

 :2طبوع يصدر يف أي مكان آخر بواسطة أي مطالع ألي فرد يف أي مكان يف العاملاملعاونة يف عمليات اال
فهارس  إىلتسجيل خدمة تبادل املصادر املختلفة حىت ميكن بسهولة نقل املعرفة املسجلة يف دولة  -

 .ىاملكتبة وإىل القوائم البيبليوغرافية يف دولة أخر 
 حاجز اللغة الذي يعوق نقل املعرفة من لغة إىل أخرى. ى كسرعلاملساعدة  -

                                                           
 .181. ص. 1888. عمان: دار دجلة، المرجع في علم المكتبات والمعلوماتالدباس، ريا أمحد.  -1
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املسامهة يف حتويل السجالت البيبليوغرافية الستقبال قراءهتا آليا بصفة تفهمها آلة الكمبيوتر لذلك  -
ومت تطبيقها يف عدة هيئات يف بريطانيا وأملانيا  2912صدرت القواعد املقننة للوصف البيبليوغرايف أواخر 

إال أنه مل ميضي وقت طويل حىت تبني هلذه اهليئات وغريها أن الصياغة يف بعض  ،وبعض الدول األخرىالغربية 
القواعد اخلاصة بالتقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف كانت غري حمكمة حبيث ظهرت االختالفات عند التطبيق 

 بني اهليئات اليت أخذت به.
يبليوغرايف يعترب إضافة كبرية إىل علم املكتبات واملعلومات وميكن القول بأن التقنني الدويل للوصف الب

بشكل عام وإىل الفهرسة بشكل خاص، فهو يسهل التبادل الدويل للمعلومات البيبليوغرافية عن طريق توحيد 
عناصر الوصف، وحتديد النظام وترتيب خاص هلذه العناصر يف بطاقة الفهرس وختصيص نظام حمكم للرموز 

  ترقيمها.اليت تستخدم يف
 :AACR2ةنجلو أمريكياألقواعد الفهرسة 1.2.2.12

 Catalogingبعنوان 3091الربيطانية عام بني مجعييت املكتبات األمريكية و صدر أول تقنني مشرتك 

Rules authot and titentries  نفذت املراجعة النهائية بواسطة املكتبيني األمريكيني وحدهم وصدر
والرؤوس، والثاين خاص بالوصف،  يف قسمني، األول خاص باملداخل 3093التقنني يف طبعة متهيدية سنه 

 . )1قاف(هي املعروفة باسم التقنيات و ور الطبعة الثانية من صد 3091تتابع التطوير حىت عام و 
ضمت تغيريات واضحة يف عناصر الوصف خاصة يف عالمات الرتقيم مما ساعد على سهولة حتويل 

 الشكل املقروء آليا تتكون من قسمني : إىلالبطاقة من الشكل التقليدي 
 القسم األول خاص بالوصف ملختلف أوعية املعلومات. -
 1.األمساء ،سجل االستناد ،اإلحاالتك األوعية، العناوين املقننة مث القسم الثاين خاص مبداخل تل -

 : الفهارس ناتج عملية الفهرسة.1.1
موضوع الفهرسة من املوضوعات الرئيسية واملهمة يف جمال دراسة علم املكتبات واملعلومات ذلك  يعترب

ألن نتاجها يتمثل يف أدوات أو وسائل حبث كالفهرس وذلك للسيطرة على املعرفة املسجلة وتقدميها موصوفة 
 ومنظمة للباحثني.
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 :2تعريف الفهرس2.1.1
قائمة تسجيل وتصنف  أوغريها من املواد املكتبية مرتبة وفق نظام معني هو عبارة عن قائمة بالكنب و 

 1.جمموعة من املكتبات أوتكشف مقتنيات مكتبة معينة و 
أي أماكن  أودليلها الذي حيدد أماكن مصادر املعلومات على الرفوف يعد الفهرس مفتاح املكتبة و و 
 2.إجيادها واإلفادة منهامصادر املعلومات مما يسهل عليه ا يعمل كحلقة وصل بني املستفيد و هبذأخرى و 

 3.غريها من املواد املكتبية مرتبة وفق نظام معني أوالفهرس هو قائمة بالكتب  إذا
ية حيث تقتصر مهمته يف غريها من املواد املكتب أوجملموعة من املكتب  حبثكما يعترب الفهرس أداة 

 .لف هذه املصادرإىل خمتالسهولة يف الوصول التسيري و 

 :هارسأنواع الف .1.1.1
أنواع خمتلفة من الفهارس املستخدمة يف املكتبات ومراكز املعلومات واليت يعترب كل واحد منها  هناك

مدخاًل ومفتاحًا ملعرفة مدى توفر وثيقة أو مادة مكتبية يف املكتبة ومكان وجوده هذه الوثيقة أو املادة. وفيما 
 : يلي أنواع هذه الفهارس

 فهرس المؤلف: 
لبطاقات اخلاصة بأوعية املعلومات ويرتب هجائيا وفقا للمدخل املوجود هو الفهرس الذي ترتب فيه ا

سم املؤلف أو أحد املشرتكني يف مادة معينة إذا كان الباحث يعرف ابأعلى البطاقة ويساعد إىل الوصول إىل 
احملرر باإلضافة غلى أنه يفيد يف جتميع كل  أوأو املرتجم  تأليف هذه املادة إذا مل يزد عددهم عن الثالثة،

 .المسهأعمال املؤلف الواحد يف مكان واحد وفقا 
 :فهرس العنوان 

وهو الفهرس الذي ترتب فيه بطاقات أوعية املعلومات إذا كانت بالعنوان والبطاقات اإلضافية اخلاصة 
 4ني إذا عرف الباحث عنوانه.وهو يفيد يف الوصول إىل وعاء معلومات مع بالعنوان وفقا لعناوينها،

                                                           
عمان: . cataloging computerized and Advancedالفهرسة المتقدمة والمحوسبة=عليان، رحبي مصطفى، عارف، وصفي.  -1

 .21. ص. 1889دار جرير، 
 .22سابق. ص. عزيزي، فارس. مرجع  -2
 .29. ص. 2999. عمان: دار صفاء، الفهرسة للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات العربية أسسعليان، رحبي مصطفى.  -3
 .11. ص. 1821: دار الكتاب احلديث، . القاهرةالمكتبة والحاسبات اإللكترونيةسعيد، زاهي.  -4



  اإلطار النظري
 

  اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اآللية بالمكتبات الجامعية

39 

 :فهرس الموضوع الهجائي 
مع إتباع  املوضوعات، سلرؤو هو الفهرس الذي ترتب فيه بطاقات املواد )األوعية( ترتيبا هجائيا وفقا 

املوضوعات اليت تقضي بالتدرج من العام إىل اخلاص أو بالتقسيم اجلغرايف أو  رؤوس باختيارالقواعد اخلاصة 
ويفيد هذا الفهرس يف احلصول  املوضوعات، لرؤوساأللفاظ املتعارف عليها  اختيارحبسب األزمنة التارخيية مع 

 احتياجاتتلبية وميتاز هذا النوع من الفهارس بالسرعة يف  على أوعية املعلومات اليت تبحث يف موضوع معني،
 1.االستخدامالباحث وميتاز أيضا بالبساطة والسهولة يف 

 :الفهرس القاموسي 
أي أهنا تدمج هذه  وهو الفهرس الذي جيمع بطاقات املؤلف والعنوان املوضوع يف ترتيب هجائي واحد،
ألنه جيمع  االستخدامالبطاقات يف فهرس واحد وهو الفهرس القاموسي وميتاز هذا النوع بالبساطة والسهولة يف 

يف  استخدامهميكن  ولكن يعيب عليه أنه ال يف مكان واحد كل املداخل اليت ميكن أن حيتاج إليها الباحث،
 من األوعية. امركز املعلومات الكبرية اليت تضم عددا ضخم

 :الفهرس الموحد 
داخل الشبكة املكونة من  توفرةهتدف إىل إجياد الوثائق امل ة،دجتمع فهارس عدة مكتبات يف قائمة واح

توسع من  تسهل اإلدارة بني املكتبات والتخطيط السليم واالقتصادي لعمليات االقتناء، عدة مكتبات جامعية،
 مما ميكن من الشمولية واالستدعاء. عملية البحث واالسرتجاع،

 :الفهرس المصنف 
املعلومات وهي داخل احلقل ترتب املداخل فيه موضوعيا حسب أقسام املعرفة اليت تعاجلها مصادر 

 ويفيد هذا النوع من الفهارس يف اإلعالم العلمي، ،ةجتمع املداخل أوال يف أقسام رئيسية مث ثانوي املوضوعي،
مهما يف فعالية املكتبة ألن ذلك يفيد يف التوجه يف القراءات ويف عملية االختيار املناسب  اويلعب دور 
 2صنفة.للمواضيع امل
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 الفهارس :أشكال 2.1.12
متثلت هذه ات و تطور األوعية الناقلة للمعلوم تطورت األشكال اليت ظهرت هبا الفهارس عرب العصور مع

    :األشكال فيما يلي
 :الفهرس المطبوع أو الكتاب 

بيانات بيبليوغرافية عن املواد على حيتوي  ،مسي الفهرس املطبوع ألنه يصدر بشكل كتاب مطبوع
ويعد هذا الفهرس من أقدم األشكال اليت استعملتها املكتبات كوهنا كانت قليلة يف القدم الثقافية يف املكتبة 

إال أن عملية إصداره حتتاج إىل جهد ووقت  حيث يعترب سهل االستخدام وكذلك نقله من مكان آلخر،
 وتكاليف طباعة ونشره.

 المحزوم: الفهرس 
 ملفات ومن مميزاته:تكون من أوراق مسيكة بقياسات متباينة حتفظ يف ي
كثري من ن تكاليفه أقل بن يف الكتبة وميكن محله بسهولة وأميكن الرجوع إليه واستخدامه يف أي مكا -

 نظريه الفهرس املطبوع.
 1واإلضافة غري أنه يتلف بسرعة بسبب كثرة االستخدام.احلذف ميتاز باملرونة حيث يتسع لعمليات  -
 البطاقي: الفهرس 

يف املكتبات ومراكز املعلومات بشكل  أشكال الفهارس األكثر انتشر استخدامهوهو شكل حديث من 
بإصدار البطاقة  2982من عام  ابتداءة الكونغرس إمكتبواسع مع بداية القرن العشرين وخاصة بعد أن قامت 

 املطبوعة للكتب.
مصنوعة من  [سم31.7×9.7] ويتكون الفهرس البطاقي من بطاقات ذات قياس عاملي موحد حبجم

، من منتصف احلافة مثقوبة على ارتفاع نصف سم وتكون هذه البطاقةغ[ 199-319]ورق مسيك نوعا ما 
ب معدين مير يف ثقوب البطاقات، تكون مثبتة بواسطة قضيو  حتفظ يف أدراج خاصة هلذا الغرض،السفلى و 

بأنه ميكن  ستعملة علمايغلب اللون األبيض على البطاقات املبطاقة، و  3199يتسع الدرج ألكثر منو 
 خاصة البطاقات اإلرشادية.استخدام ألوان أخرى و 

  و ميتاز هذا الفهرس ب:
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 .سهولة استعماله -
 إخراجها.ه من حيث سهولة إدخال البطاقات و مرونت -
 استبعاد مداخل أخرى بسهولة.إمكان إدخال مداخل جديدة و  -
 سهولة يف تزويد الوسائل اإلرشادية. -
 التعديل يف البيانات البيبليوغرافية املوجودة على البطاقات.القدرة على التغري و  -
 استبعاد مداخل أخرى بسهولة.رة أيضا على إضافة مداخل جديدة و القد -
ي اليت متس فقط عند االستعمال، حوافها هطاقي بسرعة ألن أطراف البطاقات و ال يتلف الفهرس الب -

 بالستيكية( حتفظه من التلف.ميكن أيضا تعليق هذه البطاقات بطريقة معينة )طبقة و 
خاصة ه يشغل حيزا كبريا من املكتبات و بالرغم من كل هذه االمتيازات االجيابية للفهرس البطاقي إال أنو 

كذلك يصعب نقله داخل املكتبة أو إعارته إىل املوضوعات، و املؤلفني والعناوين و عندما يكون جمزأ إىل فهرس 
 1للمكتبات الفرعية. يصعب استنساخهبالتايل ة أخرى، و مكتب
 الفهرس المرئي أو المنظورة: 

 نب بعضها البعض يف ترتيب أفقي، وتثبت على كل صفيحةتكون من صفائح معدنية تضم إىل جاي
توضع هذه املعلومات، و بطاقات مستطيلة الشكل حتمل البيانات البيبليوغرافية ألحد أوعية أو مصادر 

 الواحد منها خلمسني بطاقة.الصحائف املعدنية يف إدراج خاصة يتسع 
يقتصر استخدام هذا درجا للوحدة الواحدة، و  12-2من  يتم احلصول على هذه األدراج يف وحداتو 

سم ( بتدوين البيانات الالزمة عن 18×22الفهرس حاليا يف أقسام الدوريات، حيث يسمح حجم البطاقة )
 الدورية الواحدة ملدة كافية من الزمن.

  :الفهارس اآللية 
 هناك نوعان رئيسيان هلذا الشكل من أشكال الفهارس :

 األول: تكون فيه البطاقات مصورة على املصغرات الفيلمية كامليكروفيلم أو امليكروفيش.  -
 .هو عبارة عن استنساخ فوتوغرايف مصغر لبيانات الفهرسة اليت ينبغي أن تكرب للقراءة عن طريق جهاز معنيو 

 هناك شكالن شائعان:و 
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 امليكروفيشي.  رسالفه -أ
 امليكروفيلمي.  الفهرس -ب

 الثاين: تكون فيه املداخل خمزنة يف احلاسوب.  -
إال بعد أن أصبح إنتاجهما  امليكروفيش، فلم تنتشرأما الفهارس املصغرة سواء على امليكروفيلم أو 

قد كان الناتج الرئيسي للحاسوب يف بداية استخدامه يف املكتبات و  comكمستخدمات للحاسوب   ،ممكن
 عبارة عن لفات طويلة من الورق. 

 تكن البديل األفضل ملحلاسوب غري مقبولة لدى القراء و هلذا كانت الفهارس املنتجة من خالل او 
أدت إىل نتائج مذهلة استخداماته املتعددة يف املكتبات و إال أن تطور تكنولوجيا احلاسوب  للفهرس البطاقي

مثاين  إىلنصف فهرس فيه مليون مدخل خالل ساعة و تصل إىل إمكانية إعداد امليكروفيلم أو امليكروفيش ل
منافسا كبريا للفهرس البطاقي،  هذه السرعة الفائقة هي اليت جعلت من هذا الشكل للفهارسساعات، و 

 1.ثالثة أشهر أو أقلدا هلا مرة كل أصبح بإمكان املكتبة أن تصدر فهرس جديو 

 :الفهرسة اآللية2.12
كانت الفهرسة اآللية عبارة عن نتيجة إلدخال التكنولوجيا على عملية الفهرسة التقليدية واليت كانت 
مبثابة وصف بسيط ملصادر املعلومات، لكن مع ظهور الشكل اآليل هلا تغريت املفاهيم وأصبحت تقدم وصف 

 دقيق بأقل وقت وجهد ممكن.

 : آلياالفهرسة المقروءة 2.2.12
قائمة أو سجل ،ات الورقية فيها )الفهرس البطاقيعند حماولة حوسبة املكتبة فإن كافة ملفات املعلوم

مقروءة من ا جيب أن تتحول إىل لغة مفهومة و ملفات املعلومات عن التزويد...( مجيعه ،اإلسناد ملفات الرف،
إن سجل وصفها البيبليوغرايف على بفهرسة مصادر املعلومات و مركزية تعين أن تقوم هيئة و 2قبل احلاسوب

 .مراكز املعلومات املختلفةبتوزيع نسخ منها على املكتبات و  أشرطة ممغنطة مث تقوم
تستطيع املكتبة بدورها استنتاج بطاقات الفهرسة اخلاصة مبصادرها من خالل استخدام هذه األشرطة و  

حسب شكل معياري و  منظمة يف سيتعامل معها احلاسوب مرتبة و يتحبيث جيب أن تكون هذه البيانات ال
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مارك أو نظام علومات بني املكتبات احملوسبة و تبادل هذه املية موحدة لتسهيل عملية التعامل و مواصفات عامل
 MMACHINE READABLE CATALOGING MARC ــــــمارك أو تركيبة مارك املعروفة ب

 1.آلياتركيبة تتقبل البيانات املقروءة عبارة عن صيغة و 
 مفهوم مارك: MARC  

MARC اليت و  ،املعلومات يف تسجيل احلاسوب إلدخالوهو نظام معياري  آلياالفهرسة املقروءة  ينتع
كما يعرف بأنه جمموعة من الرموز اليت   ،ميكن استخدامها من قبل نظام مكتبة حموسب لتوفري فهارس للمكتبة

تراسل البيانات هي معيار لتمثيل و و مت حتديدها من أجل توفري التسجيالت البيبليوغرافية املقروءة آليا 
 2آليا.البيبليوغرافية يف شكل مقروء 

الذي راعى يف بناء مكوناته  ايل معياري على املستوى الدويل و أحدث شكل اتصيعترب مارك أهم و  
فة االحتياجات للفهرسة املعيارية املقروءة آليا ملختلف أوعية املعلومات فضال عن كل ما حيقق اسرتجاع كا

 ي: تربز أمهية مارك فيما يلو  ديثة،بياناهتا باستخدام التقنيات احل
 .أفضل قواعد على املستوى العامليوهي أشهر و  أمريكيةيتوافق مع قواعد الفهرسة االجنلو  -
ة املشاركة يف تيسر هذه الرتكيبة إمكاني .مارك ميكن البحث بأي تاج أو حقل فرعي أو بيان بتسجيلة -

3.اإلقليميةخمتلف املستويات سواء احمللية والوطنية و  قواعد البيانات علىالفهارس املوحدة و 
 

 تطور مارك MARC :  
 : ميكن تقسيم املراحل التارخيية لتطور مارك كاآليت

مؤمتر  3097عقد عام و  MARC ـــ(مت تقييم اخلطوط األساسية ل3091-3099الفرتة ما بني ) _ يفأ
  :حتت رعاية مكتبة الكونغرس انتهى إىل أنه جيب

توزيعها من خالل البطاقات مكتبة الكونغرس تسجيالت الفهرسة املقروءة آليا وإنتاجها و إتاحة  -
 .املطبوعة
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 . املطبوعة حتتوي التسجيلة املقروءة آليا على بيانات متاثل تلك املوجودة يف البطاقات أن -

 .ويها البطاقةتاالتفاق مع جمتمع املكتبات ككل على عناصر البيانات اليت ستح -
 مع التقنيات الدولية للفهرسة،(MARC2)  1صدرت صيغة عاملية متفقة ملارك 3091يف العام و _ ب
بث تعمل كصيغة معيارية لتنظيم و  أن وميكن ،يبة متتاز مبرونة البناء الداخليترك إجيادهو ذلك لغرض حمدد و و 

، حيث كانت اصدراته خمتلفة التقنيات الدولية للفهرسةيتبع يبليوغرافية يف شكل مقروء آليا و التسجيالت الب
إىل  3091منذ الفرتة من ت باختالف أوعية املعلومات، مث توالت اإلصدارات لتشمل خمتلف أوعية املعلوما

 .MARC21رهو إصداو  3001
 من قبل االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات UNIMARC صدرت تركيبة مارك الدولية  3099يف_ ج

IFLA  بعد ذلك مت تعميمه لباقي أوعية د كانت هذه الطبعة خاصة بالكتب واملطبوعات الدورية و قو
 ، كما قامت ISBD)الدويل للوصف البيبليوغرايف )تدوباملعلومات على إثر ظهور مواصفات التقنني 

IFLA  اإلسناد.بإصدار طبعة خاصة مبلفات  3003عام 
املكتبة الوطنية الكندية يف توحيد صيغ مارك األمريكي كتبة الكونغرس و مت التنسيق بني م 3001يف عام و  _د

اتفقت املكتبات على ال الفهرسة و يدة اليت ظهرت يف جممع صيغة مارك الكندي للوفاء باالحتياجات اجلد
 1.لتناسب احتياجات هذا القرن MARC21 ما يعرف باسم أو 13صيغة جديدة من نظام مارك  إصدار

 : Z39.50معيار1.1.12
اآللية يتم وفق أصبح تبادل املعلومات بني احلاسبات  طورات التكنولوجية احلديثة واالنفجار املعلومايت،نظرا للت

 .Z39.50معايري معينة ومن أبرز هذه املعايري معيار 
  تعريف معيارZ39.50 : 

 لنقل  MECHANISMهو بروتوكول يوفر آلية تبادل املعلومات، و مح للحاسبات يهو معيار يس
 جمموعة النتائج من التسجيالت املخلوقة بواسطة هذه االستفسارات .االستفسارات و  إدارة
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 Client Machineاليت تسمح آللة العميل بروتوكول حيدد بناءات البيانات والقواعد املتبادلة و أو هو 

الذي و   Serveur Machineن تبحث قواعد بيانات على آلة اخلادم بأ )املصدر يف املعيار (اليت تدعى و  
 اليت حتدد كنتيجة هلذا البحث .يسرتجع التسجيالت و و  )اهلدف يف املعيار(يدعى 

ة مع الذي مت تطويره للتغلب على املشكالت املتصلمريكي قومي السرتجاع املعلومات و معيار أ هوو 
هذا املعيار بسط عملية البحث حيث مكن الباحث من استخدام واجهة حبث قواعد بيانات متعددة، و 

يانات بعيدة اعدة بة بالنظام احمللي للبحث كال من فهرس املكتبة احمللي باإلضافة إىل نظام قفاملستخدم املألو 
املرتبطة بضم الربط saission layer يعترب هذا الربوتوكول موجها أيضا لطبقة احلوار ، و والذي يدعم املعيار

 .املفتوحة
  تاريخ معيارZ39.50 : 

يف هذه الفرتة بدأ و  3001ارة الثانية فقد كانت عام ، أما اإلصد3011أطلقت اإلصدارة األوىل عام 
، وهذه اإلصدارة تدعم القدرات األساسية للبحث البيبليوغرايف واسرتجاع املعلومات تبين هذا املعيار ناملوردي

معقدة على بناء استفسارات حبث بسيطة و  هذا املعيار قادرلتسجيالت مارك البيبليوغرافية، و بشكل أساسي 
انية ال تدعم رة الثمع ذلك اإلصداام معدل واسع من مصطلحات البحث وصفات االستفسار، و باستخد

للتسجيالت للغري بيبليوغرافية  ال يستطيع أن يكون مالئم لالستخداماملالمح املتاحة، ويف األنظمة املتطورة و 
 1بالتايل بدأ تطوير اإلصدارة الثالثة بسرعة.و 

املعلومات القومية  معايريواليت صادقت عليها منظمة  3007واإلصدارة الثالثة هذه ظهرت عام 
(NISO) : The National Information Standards Organization  

   ANSI Americanهي املنظمة الوحيدة املعتمدة بواسطة معهد املعايري القومي األمريكي و 
national standards institute ق على املعايري املتصلة خبدمات واملعلومات واملكتبات والناشرين بالتصدي

، وهذه اإلصدارة أتاحت وغرايفالغري بيبليالمح لدعم البحث البيبليوغرايف و العديد من املهذه اإلصدارة تدمج و 
 القدرات التالية : 

 . And .Or. Notالبحث املنطقي باستخدام الروابط البولينية -
 . Truncationالبرت  -
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 . proximity searchingبرت اجلوار  -

 : أكرب من مساوي ل... اخل. روابط املقارنة للتواريخ مثل -

 . scanواملسح sortingالفرز  -
 جزء من احلقل أو حقل كامل ... اخل.  -

 : يتيح أيضا ما يليz39.50وباإلضافة إىل البحث فإن 
 أن يضبط من يدخل قواعد بياناهتا. z39.50يسمح خلادم  authentificationالتوثيق  -
 .للمشارك فقط ةضبط احلساب / املصدر : يسمح باإلتاح -
 كشاف تصفح مماثل للمناخ يف أنظمة الفهرس املباشر. -
 حتديد أشكال التسجيلية: مثال شكل مارك. -

 extended̋اخلدمات املوسعة  ̏وهذه اإلصدارة حتدد كيف ميكن أن تستخدم املعيار لتجهيز ما يطلق عليه 
services  

  :املوسعة تتضمنوأنواع املهام خالل اخلدمات 
 حفظ جمموعة النتائج الستخدام الحق. -
 حفظ االستفسار الستخدام الحق. -
 حتديد جدول حبث دوري. -
 طلب مادة. -
 1حتديث قاعدة البيانات. -
 تسهيالتz39.50 خدمة استرجاع المعلومات: 

 داراته الثالثة تسهيالت عديدة نذكر منها ما يلي:  خاصة يف إصو  z39.50يقدم بروتوكول 
 تسمح بالتفاوض للحاسب العميل.initialization facility أداة املبادرة  -
 تساعد يف تساؤل العميل يف قاعدة البيانات .  search facilityأداة البحث  -
 . retrieval facilityأداة االسرتجاع  -
 .تساعد احلاسب العميل طلب احلذف  delete facilityأداة احلذف  -
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 .accounting / réponse facility احملاسبة أداة رقابة املوارد و  -
 فرز جمموعة من النتائج أو دجمها مث فرزها فيما بعد.  sort facilityأداة الفرز  -
تصفح قائمة ألفاظ ملا موضوعية أو أمساء تستخدم ملسح و  broutse facilityأداة التصفح  -

 عناوين، أو مطبوعات... اخل.  شخصيات،
ي يتضمن احلاسب اخلادم الذ ذالكتشاف تفاصيل تنفي تستخدم  explain facilityأداة الشرح  -

 ، تكاليف االستخدام ... اخل. خصائص عامة ترتبط بالوصف، القيود
تسمح بإهناء كل العمليات النشطة ، كما تنهي املبادرة   termination facilityأداة اإلهناء  -

 z39.50.1باالرتباط مع معيار 

 :الفهارس اآللية2.12
واسرتجاعها،  من الفهارس مع بداية استخدام احلاسب اآليل يف ختزين البيانات البيبليوغرافيةظهر هذا الشكل 

 وقد ساهم بشكل كبري يف تطوير خدمات املكتبة ومساعدة املستفيد يف الوصول إىل مصادر املعلومات.

 تعريف الفهرس اآللي:2.2.12
احملسب نسبة  إىل احلاسب اآليل. وقد ينسب هذا الشكل إىل العقل االلكرتوين ويسميه بالفهرس 

ظهر هذا الشكل من أشكال الفهارس بعد استخدام احلاسب االلكرتوين يف العقود األخرية يف ختزين البيانات 
( متصل باحلاسب اآليل، Terminalالبيبليوغرافية واسرتجاعها وهذا الفهرس عبارة عن جهاز استقبال مرئي )

وما على القارئ إال أن جيلس يف هذا اجلهاز ويطلب من العقل االلكرتوين إمداده  ومزود مبا يشبه اآللة الكاتبة
مبا يريد من بيانات من كتب أو مقاالت ملؤلف أو يف موضوع معني وتأيت هذه البيانات  مكتوبة على 

2الشاشة.
 

لب يف الفهرس اآليل حيتوي امللف الرئيسي على مدخل واحد لكل مادة يف التسلسل أو حسب رقم ط
وهذا الرقم إما أن حتدد املكتبة أو أن يكون هو الرقم الدويل املوحد للكتاب   -call number-االستدعاء 

ISBN  أو الرقم الدويل املوحد للدوريةISSN  وميكن إنشاء ملفات فرعية لغرض اسرتجاع املعلومات وذلك
، وأفضل البيانات الصاحلة التصنيف...كاملؤلف، ورقم من عناصر التسجيالت املوجودة على امللفات الرئيسية  
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 إلدخاهلا باحلاسب اآليل هي تلك املتصلة مبلفات اإلسناد، وإذا ما كانت املكتبة تستخدم نظام اخلط املباشر

ONLINE  فيمكن املراجعة الفورية بإشكال الرؤوس وإمتام التصنيف واملؤلفني أي مراجعة األشكال
مماثل مع نظام البحث على اخلط املباشر، مع إصدار خمرجات املستخدمة من قبل ذلك، ويتم التحكم 

 1منتظمة.
إىل  اهلدف حوسبة الفهارس هو العمل على حتسني أدائها لضمان الوصول املباشر والسريع للمستفيدو 

 2قل تكلفة ممكنة.أمصادر املعلومات بأقل جهد و 
 مميزات الفهرس اآللي:1.2.12

تواجه كثريا من الصعوبات واملشاكل اليت هتدد  تكاليف مقتنيات  ال تزال املكتبات ومراكز املعلومات
املكتبة بشكل كبري، فالفهرسة الوصفية واملوضوعية عملية معقدة تتطلب كثريا من الوقت واجلهد، كما أهنا 

م اآليل يقدمما يبني أن الفهرس اآليل يقدم بدائل أخرى عن الفهرس  3تتطلب تدريبا خاصا وخربة ومهارة عالية،
 : التقليدي ومن مميزاته بدائل أخرى عن الفهرس البطاقي

 إنتاج بطاقات الفهرسة اخلاصة بالتسجيالت املخزنة يف احلاسوب. -
 .مفتاحيهإعداد واصفات أو كلمات  -
النشر  الوصول إىل التسجيالت من خالل حقول الفهرسة املؤلف، العنوان، رقم التصنيف، بيانات -

 والسلسلة...اخل
 السر عند الدخول إىل هذا النظام.وضع كلمة  -
ذلك بعبارة أن التسجيلية موجودة يشري إىل ن النظام عدم التكرار التسجيالت اليت أدخلت سابقا أل -

 .من قبل
 اختزان كميات ضخمة من البيانات البيبليوغرافية يف حيز حمدود. -
 ليا. آتوفر إمكانية البحث م -
 4التصنيف.تطابق مع وحدات الفهرسة و ة و افيمرة لتسجيالت البيبليوغر ثجودة عالية وم -
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 متطلبات إنشاء فهارس آلية:2.2.12
 يلي: إلنشاء فهرس آيل البد من توفر ما

ات وصول فوري وذات كفاءة عالية املكونات املادية املتمثلة يف األجهزة إذ جيب أن يكون هلا ذاكرة ذ
الضرورية مثل: وسائل تشغيل األقراص والطابعات ن يكون اجلهاز قادرا عن التعامل مع الوسائل الصاعدة أو 

 واحلد األدىن للمطالب هو وجود طابعة وسيلة أو اثنني  لتشغيل األقراص.
اجة إىل احلدون  ينذفيجب جعل الفهرس اآليل قابال الستخدام من قبل املنف للمستفيدينأما بالنسبة 

 هنا إعادة استخدامه.أاعد اليت من شات أو بتفاصيل للقو لية للمعلوماآلعاجلة املمعرفة معمقة ب
شكلها الورقي أو بتخزينها  وكذلك وضع كيفيات شرح أصول استخدام الفهرس اآليل حتت تصرف املنفدين

لتوضع على اخلط بغية مساعدهتم عن فهمه وحسن استخدامه وأيضا تسجل تقنيات االسرتجاع وخطوات 
 1البحث. احلوار مع وجود مستويات متفاوتة الصعوبة يف جمال

 :opacالفهارس المتاحة على الخط المباشر1.12
ة وهي تسمح بالبحث هي قاعدة بيانات تتألف من تسجيالت بيبليوغرافية تصف مقتنيات مكتبية معين

اجلمهور وتعد واجهة بني  ذخالل مناف تعد إتاحة على اخلط املباشر مناملوضوع كما فيها باالسم والعنوان و 
قد رة أو حجز مواد للقراءة و املستفيدين من مراجعة تسجيلة إعا opac تسكناملستفيد وجمموعات املكتبة و 

 2:من خالل أربع أجيال opac تطورت
 : الجيل األول 

م اإلعارة أو ضاعتمدت يف الغالب على تسجيالت ت كانت الفهارس عبارة عن قوائم إجياد بسيطة
العناوين هارس كانت مقتصرة على املؤلفني و مارك البسيطة كما أن إمكانيات البحث يف هده الف تسجيالت

 .بدائية لدرجة كبريةيل تعتمد على قائمة االختيارات و وكانت واجهة هدا اجل
 
 
 

                                                           
 .21. مرجع سابق. ص.موالي، أحالم، حمرز، مسيحة -1
. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية. البيبليوجرافية القياسية المعاييرربية المتاحة على الخط المباشر و الفهارس الععبد اهلادي، حممد فتحي.  -2
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 الجيل الثاني: 
البولينية ومن ومت استخدام الروابط  بالكلمات املفتاحية أدخل فيه البحث شهد حتسينات يف الواجهة و 

الوصول املوضوعي للمواد باستخدام  وأيضا زاد عدد نقاط الوصول املتاحة للبحث ومت تسجيالت مارك كاملة
 .رؤوس املوضوعات

 الجيل الثالث:  
يف هدا اجليل أصبحت املساعدة متوفرة وأدوات الضبط متاحة أكثر مما أصبح استخدام الواجهات 
الرسومية وروابط لغات النصوص الفائقة إىل مكان عمل روابط بني التسجيالت البيليوغرافية املوجودة يف 

مكتبات أخرى حتتوي  كانت متاحة الكرتونية باإلضافة إىل البحث ضمن مواقع  إذاالفهرس والنصوص الكاملة 
 .مقتنيات هلا عالقة مبا يبحث عنه

 الجيل الرابع: 
 من التحسينات بنقاط ريجهات اجلديدة باعتباره أدخل الكثللوا أصبح هذا الشكل هو املسيطر 
العديد من التغريات ف و الذي يعود بالدرجة األوىل إىل الربجمية املستعملة وإىل اجلودة يف عملية التكشي اإلتاحة
 1.األخرى

 :تقنيات البحث 2.1.12
مات للمستفيد مستوياهتا هو تقدمي املعلو ت بكل فئاهتا و إن اهلدف األساسي الذي تسعى إليه املكتبا

الشكل املناسب فاحلاجة إىل املعلومات ال ختتلف من مستفيد إىل آخر يف الوقت املناسب وبالقدر املناسب و 
البحث  : البحث يف الفهارس يتم بطرقتني مهابالنسبة املستفيد و آلخر فحسب وإمنا ختتلف أيضا من وقت 

الشمول تمتع مبزايا عديدة منها السرعة و باملقارنة بينهما جند أن االسرتجاع باحلاسوب يالبحث اآليل و اليدوي و 
كذلك املرونة باستخدام اسرتاجتيات عداد كبرية من مصادر املعلومات و حيث يكون يف متناول الباحث أ

ك يكون اجلهد وبذل رفوفهاالبحث دون الرجوع إىل املكتبة و  إمكانيةحث ويف أي وقت يقوم بتغيريها و لبا
 .و عليه من عمليات البحث اليدوياملبذول أقل مما ه

ينبغي أن تكون الكلمات الصاحلة االسرتجاع حمددة مسبقا من النص للوثيقة نظرا لكون االسرتجاع 
 يكن هناك هذا التحديد لذا فقد عمدت معظم نظم إذا ملويال بإضافة إىل عدم صالحية يتطلب وقتا ط
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النص مع  عبارة عن كشاف حيتوي على كلمات من املقلوب" امللف"يسمى امللف وهذا  املعلومات إىل بناء ما
د استخدام السريع عن باالسرتجاعتضمن التسجيلة الواحدة للوثيقة حقوال حبيث يسمح تحيث بيان مواقعها 

ح السرتجاع يف لتص ادة باستبعاد الكلمات اليت اليتم بناء امللف املقلوب ع ،أي من الكلمات املخزونة فيه
وهذا بعين الكلمات الواردة يف النص صاحلة  (stop hist) امللف املقلوب وتسمى قائمة الكلمات املرفوضة

 : ديد هذه املصطلحات بإحدى الطرق التاليةلالسرتجاع ليست الكلمات املكونة هلا على انفراد ويتم حت
عرفها نظام املعلومات حتديد املصطلحات املركبة عند إدخال ويتم ذلك عن طريق حصرها بني حمددين ي -2

 .الصاحلة لالسرتجاعاملستخدم و 
إعداد قائمة باملصطلحات الصاحلة لالسرتجاع تكون هذه القائمة خمزنة باحلاسوب الذي يتوىل خلق  -2

املصطلحات الصاحلة لتكشف الوثيقة وفق القائمة وتعرف هذه القائمة باملكنز إال أهنا ليس مكنزا بنفس 
 .مى مكنز اللغة الطبيعيةيس يف الوثائق وهذا ما أصالاهليكلة املعروفة باملكنز وإمنا هي مصطلحات واردة 

وهي الوظيفة اليت ميكن من اسرتجاع الكلمات بينهما عدد حمدد  adjacency استخدام وظيفة التجاوز -1
 1.من الكلمات األخرى

 :Tructionالبتر  بأسلو 2.2.1.12
 تستخدم الكثري من قواعد البيانات اإللكرتونية أسلوب البرت ويقصد به استخدام جذر الكلمة أو جزء

بطة باملصطلحات يف كل تصريفاته وأزمنته رت باقي أجزائها للحصول على مجيع التسجيالت املرتبالكلمة و 
 .أشكاله عند استخدام اللغة الطبيعية يف البحثو 

ومن غري الضروري أن يكون أسلوب البرت متاحا كأسلوب يف مجيع نظم اسرتجاع املعلومات اليت 
حيث أنه يسمح  2.كثري من وقت الباحث وجيعل البحث أكثر مشوالتستخدمها إال أن استخدامه يوفر ال

اسرتجاع املواد املكشوفة حتتها ويف البحوث املعقدة قد يزيد عند باستخدام املصطلحات املرتادفة و  للباحث
،فعلى سبيل املثال إذا أراد الباحث اسرتجاع تسجيالت حول موضوع (أواملصطلحات اليت يتم ربطها بعالقة )
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 ،advertisements، Advertising  :(و)أ 1فإنه حيتاج إىل ربط املصطلحات اآلتية بعالقة اإلعالنات
advert، adverts، advertisiment 

كما أن االكتفاء مبصطلح  ،حثوال شك أن كتابة هذا الكم من املصطلحات يستغرق وقتا طويال من البا
برت يؤدي إىل توفري وقت الباحث البحث ،لذا فإن استخدام الأو اثنني سيؤدي إىل عدم مشولية نتائج  واحد

وإضافة إىل الرمز الدال على البرت  (بكتابة جذر الكلمة )مصطلح البحث حتقيق الشمول عن طريق االكتفاءو 
يف  أو النجمة )*( ،عالمة الدوالر )$( يف بعض النظم فقد يكون ،إىل آخر اسرتجاعالذي خيتلف من نظام 

حديد وتسمح بعض النظم بت ،أو الشارحة ):( يف األخرى ،غريها يف أو عالمة االستفهام )؟( ،البعض اآلخر
يف حني يقتصر استخدام البرت على هناية الكلمة يف بعض النظم األخرى ويتيح  ،البرت من أول كلمة أو آخرها

وذلك من شأنه التغلب على  ،حتديد عدد احلروف اليت يتم برتها تتيح بعض النظماألخرى، و  بعض النظم
 استخدام أسلوب البرت.  مشكالتبعض 

إال أنه يعيبه إمكانية اسرتجاع مواد مشرتكة يف جذر الكلمة، إال  ،على الرغم من مميزات هذا األسلوب
؟ catحيث أن استخدام رمز يف هنايتها cat لنأخذ على سبيل املثال كلمة قطعنها متاما يف املعىن و أهنا خمتلفة 

اجلمع إال انه سيضيف عليها كلمات أخرى اخلاصة بكل من صيغته املفرد و بغرض اسرتجاع مجيع التسجيالت 
بالتايل فإهنا و  Catalogue، cataract، cataract، catapult، catamaran:ال صلة هلا باملوضوع مثل

بعض النظم حتديد  إتاحةمن هنا فان و  ستؤدي إىل اسرتجاع البحث لكم كبري من التسجيالت غري الصاحلة.
حيث يقوم الباحث  عدد احلروف املبتورة من الكلمة قد يؤدي إىل التغلب على هذه املشكلة بدرجة كبرية،

األمر الذي يؤدي إىل اسرتجاع التسجيالت  cat?1 بتحديد الرقم املطلوب بعد احلذف على النحو اآليت
 .فقط دون غريمها cats و cat اخلاصة مبصطلح

 :Dean search البوليني أو المنطقي البحث1.2.1.12
أواسط القرن  "املنطق البوليين نوع من املنطق الرمزي، وصنعه العامل الرياضي االجنليزي " جورج بوول

، يف حبث بعنوان 3190متكن "بوول" من صياغة عدد من القواعد املنطقية، نشرها يف العام التاسع عشر، و 
يستخدم املنطق البوليين ، و علم املنطق من نطاق الفلسفة إىل نطاق الرياضيات "حبث يف قوانني التفكري" لينقل
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عالقات بني الكلمات  إلنشاء NOTو AND ، ORيسمى أيضا اجلرب املنطقي معامالت منطقية مثل الذي
 1.العبارات موضوع البحثو 

يف عبارة البحث بشكل صريح، فإن آالت البحث  بولينيةعندما ال تستخدم أية معامالت منطقية 
، تضيف تلقائيا املعامالت اليت حددها هلا مصمموها، فعندما ندخل كلمتني مفتاحيتني Google: مثل

بينهما مما يؤدي إىل استخراج الصفحات اليت حتتوي  OR فإن معظم آالت البحث تضع املعامل متتابعتني،
اليت ينبغي أخذها باالعتبار لدى البحث يف النصوص اإلجنليزية مسألة من اجلوانب على أي من الكلمتني، و 

حروف صغرية  باستخدامحساسية البحث حلالة حروف الكلمات املفتاحية. فإذا أدخلت هذه الكلمات 
فقط، يف فستحصل على الصفحات اليت حتتوي على تلك الكلمات بصرف النظر عن حالة حروفها صغرية  

 cat ستحصل على الصفحات اليت حتتوي على الكلمات على CAT الكلمة استخدامبكانت أم كبريه مثال 

الكبرية، فستحصل على تشكيلة من احلروف الصغرية و  باستخدامأما إذا أدخلت الكلمات  CAT أو
يف آلة البحث  CAT ، فمثال، عندما تدخلأدخلتهاالصفحات اليت حتتوي على الكلمات متاما كما 

ليس الصفحات اليت حتتوي على و  فقط، CAT اليت حتتوي على الكلماتفستحصل على الصفحات 
فعليك أن  Alta vista عند استخدام املستوى املتقدم آللة البحثألخرى احملتملة لكتابة الكلمة، و األشكال ا

يها اآللة كمعامالت منطقية، بل إال فلن تتعرف علاملعامالت البولينية حبروف كبرية، و حترص على كتابة 
تعتربها يف عداد الكلمات املفتاحية اليت تدخلها ويف مثل هذه احلالة سيكون مصري هذه املعامالت اإلمهال و 

 2.لو منها نصخيباعتبارها كلمات شائعة جدا، يكاد ال 

 االتجاهات الحديثة في الفهرسة: 9.12
نوعا يف كما و هو متاح منها على االنرتنت  خاصة ما  ،ايد مصادر املعلومات االلكرتونيةتز  إن

نشوء نشاط  إىلحدوث ثورة كبرية يف عملية الوصف بل أدى  إىلمل يؤدي التسعينات من القرن العشرين 
املقنن ملصادر االنرتنت  أومن أجل التمثيل املعياري  Meta dataسرعة فائقة هو امليتاداتا  بتطور جديد 
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هو ما ساعد عليه و  ،تليب احتياجاتنا للمعلوماتاليت  نفعا تلك األكثرحىت ميكن اكتشاف املعلومات املتاحة 
 شيوع استخدام مصطلح امليتاداتا للداللة على املعلومات عن مصدرها .

جمال املصطلحات العلمية املتداولة يف علم املكتبات  إىل 2991قد دخل املصطلح يف حدوث عام و  
كانت مبادرة دبلن  و  دبلن كور، ـاختصار ب اليت تعرفو  لدبلن األساسيةعلى استحداث جمموعة عناصر امليتاداتا 

 1.بني جمتمع املكتبات من الناحية ومن جمتمع الويب من ناحية أخرىمبثابة منطقة تفاعل  األوىلكور 
 : تعريف الميتاداتا2.9.12

ما بعد  ،ظهرت للداللة على امليتاداتا مثل: ما وراء البياناتالفكري مبفردات كثرية  اإلنتاجيزخر 
 امليتاداتا،البيانات اخللفية  ، البيانات الواصفة،واصفات البيانات البيانات، وظائف ،ما فوق البيانات ،البيانات

توجد العديد من التعاريف وقد شاركت كثري من  إمناالبيانات الفوقية وال يوجد تعريف واحد للميتاداتا، و 
 IFLA )د الدويل جلمعيات املكتبات يف وضع تعاريف للميتاداتا منها تعريف االحتا األفرادو املؤسسات 

أما  ،̏حتديد املصادر االلكرتونية يف بيئة الشبكات  بيانات يتم استخدامها يف وصف و  ̋حيث وصفها بأهنا  
ف  أن امليتاداتا معلومات مهيكلة تص ̏تعريف املنظمة الوطنية لتقييس املعلومات فقدمت تعريفا أكثر دقة وهو 

̋.إدارتهاستخدامه و من  السهل اسرتجاعه و مبعىن آخر جتعل  أو ،املعلوماتحتدد مصدر وتشرح و 
2 

عرفها ماريت  و  ،̏طقة رأس صفحات الويب نتلك املعلومات املوجودة يف م ̏بأهنا  "داين سوليفان"قد عرفها و 
حفظ تلك واستخدام وتقييم و  إجيادبأهنا عبارة عن مجل تصف مصادر املعلومات لكي متكننا من  ̋كورت 
جمموعة  بيانات مهيكلة تصف خصائص مصادر املعلومات من خالل ̏عرفها كريس تايلور بأهنا ،و ̏املصادر 

 .من العناصر املعدة مسبقا
هي غري و  إليهار املعلومات تيسر الوصول تكشف مصادامليتاداتا بيانات تصف و  نأ "فرتىكاليد"أما 

 3.من مصادر املعلومات االلكرتونية مرئية للمستفيد

                                                           
 .28. ص.1828القاهرة: الدارة املصرية اللبنانية، . الفهرسة في البيئة اإللكترونيةعبد اهلادي، حممد فتحي؛ مجعة، نبيلة خليفة.  -1

2- National Information Sstandars Organization(NISO). Understandig Metadata. Brthesda,(USA) : NISO 
Press.2004.p.(pdf).Disponible sur URL : www.niso.org. 

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية (. الرياض: مطبوعات (. الرقمي: دراسة تطبيقية 2 الميتاداتا ودورها في دعم الحتوىالعريب، أمحد عبادة -3
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أخرى ية هيكلية أي تشمل حقول أساسية و ات بنذامليتاداتا تقدم يف شكل بيانات الكرتونية  أنكما 
على شكل لغات  إنشاؤهاه وغالبا ما يتم نتستخدم منفصلة عمرتبطة باملصدر و  ( Tags)فرعية هبا تيجان 

كل لغة حسب ظهورها ومدى تطورها قدرات تلك   إمكانياتوختتلف  ( Html . SGML)خمتلفة مثل 
جزء هام من برامج معاجلة الكلمات، أما أكثر هذه  أصبحت إذتتميز بالبساطة   ( Html)، فلغة اللغات

الربط بني أجزاء امللف الواحد والوعاء  يف اإلمكانياتاليت تقدم الكثري من   (XML)اللغات تطورا فهي لغة 
 1.االنرتنتعلى شبكة  األخرى املواقعو  األخرىامللفات و 

 :أنواع الميتاداتا1.9.12
 ثالثة أنواع هي : إىلميكن تقسيم امليتاداتا 

 الميتاداتا الوصفية :Descriptive Meta data  

حلصول عليه من فهم ما مت امن خالهلا ميكن التعرف و و  إجراءاهتاهذه أشبه بالفهرسة الوصفية و و 
العنوان للمعلومات الرقمية من هو املسؤول عن  إعطاء، حيث يتم املعلومات الرقميةحمتويات املواقع ومصادر 

أو هيئة، حتديد املوضوع أو الكلمات املفتاحية الدالة، اللغة  )كشخص (، مؤلف مثال وإنشائها إجيادها
بالرغم من    (Format)الشكل الرقمي، الشكل املتوفر للمادة  إىلحتويلها املادة و  إعداد، تاريخ ةاملستخدم

املستفيدين التعامل احثني و لكن هناك مجلة من املواصفات الواجب ذكرها ملساعدة البكوهنا مادة رقمية و 
احلواسيب املستخدمة ومواصفاهتا، توفرها، نوع الربجميات الواجب استخدامها و  أو، مثال : الربجمة معها

 رقمي والسنوات املشمولة هذه العملية إىلول تشمل عدد الصفحات أو اجمللدات لألصل الورقي احملالتغطية و 
2خاصة بالنسبة ملقاالت الدوريات.

 

 الميتاداتا الهيكلية :Structural Meta data  

 إىل مت حتويلها من شكلها التقليدي يتيشمل هذا النوع وصفا متكامال للمواد ومصادر املعلومات الو  
الشكل احلاسب اجلديد، وأفضل مثال على ذلك الصفحات الورقية اليت متثل األصل للكتاب مث عدد 

                                                           
وإسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية  تنظيمعبد الرمحان، بن زايد.  -1

ماجستري: املعلومات اإللكرتونية: االفرتاضية واسرتاتيجية البحث عن املعلومات: قسنطينة،  تحليلية2: دراسة folksonomyالفلكسونومي
 . 22. ص.1821

 .282عليان، رحبي مصطفى، عارف، وصفي. مرجع سابق. ص. -2



  اإلطار النظري
 

  اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اآللية بالمكتبات الجامعية

56 

ألن التحول سيتغري  ( image)الشكل الرقمي وتعرف بالصور  إىلالصفحات اليت غريت الشكل الورقي 
 1الشكل الرقمي. إىلحتما بني أعداد الصفحات من الشكل الورقي 

  اإلداريةالميتاداتا :Administrative Meta data  

وحفظ املصادر الرقمية، وميكن أن تقدم املعلومات حول  اإلدارةو  اإلتاحةتتعلق بأسلوب  اإلداريةالبيانات 
حول كيف   (Reccords)توفر قيد أو تسجيلة أنحجم امللفات وكيفية فتحها واستخدامها،  كذلك ميكن 

 وعمل املعلومات الرقمية . إنشاءومىت مت 
بعرف بإدارة حقوق االستخدام بعد أن  أصبحما  إىل إضافةمعلومات حول توثيق هذه امللفات  كذلك

إىل  إضافةجمموعات املكتبة املستفيدين استخدام متطلبات و و  املكتبات الرقمية تتيح للباحثني أصبحت
تصل  إمناحمتوياهتا و ال تعد جزءا من ومات رقمية ال متتلكها املكتبة و استخدام مصادر معلالدخول و  إمكانية

 2من خالل خدمات املعلومات على اخلط املباشر للمكتبات ومؤسسات أخرى. إليها
 الميتاداتا:  وظائف2.6.32

هناك سبب مهم إلنشاء ما وراء البيانات الوصفية وهو سهيل اكتشاف املعلومات ذات الصلة، 
تساعد على تنظيم املصادر اإللكرتونية وتسهيل وراء البيانات أن  فباإلضافة إىل اكتشاف املصدر فبإمكان ما

 القابلية للتشغيل املتبادل وتعريف أو تشخيص رقمي ودعم عمليات أنشطة األرشفة واحلفظ.
 :اكتشاف المصدر 

وراء البيانات على خدمة الوظائف اكتشاف املصدر اليت تقوم هبا الفهرسة اجليدة من خالل  تعمل ما
معلومات عن يص وحتديد الغري متماثلة وإعطاء ر بواسطة معايري متاحة، وتشخإتاحة الفرصة الكتشاف املصاد

3الواقع.
 

 تنظيم المصادر االلكترونية: 
املداخل تعد مفيدة  أون جتمع املواقع إنية على شبكة الويب بشكل واضح فبينما ينمو عدد املصادر املب

على املوضوع. وميكن بناء مثل  أوبشكل متزايد يف تنظيم أدوات ربط املصادر املبنية على مجهور املستفيد 
ومواقع املرمزة يف صيغة لغة هتيئة النصوص الفائقة  أمساءالقوائم كصفحات شبكة ساكنة على الويب مع 

                                                           
 .292. ص. 1888نية، . الرياض: مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطالمكتبات الرقمية: بين التخطيط والتنفيذبامفلح، فاتن سعيد.  -1
 .1. ص. )سلسلة معلوماتية(؛ 1881. الرياض: مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، فهم ما وراء البياناتهودج، جيل.  -2
 .21سابق. ص. عبد الرمحان، بن زايد. مرجع  -3
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(HTML وعلى أية حال فإن األمر األكثر فعالية ،) أكثر شيوًعا بأن تبىن هذه الصفحات بشكل ديناميكي
من وراء البيانات وميكن استخدام أدوات متنوعة من الربجميات الستخالص وإعادة تشكيل املعلومات بطريقة 

 ذاتية آلية لتطبيقات شبكة الويب.

 :القابلية للتشغيل المتبادل 
واآليل بطرق ترتقي بالقابلية للتشغيل  وراء البيانات لفهم العنصر البشري يتيح وصف املصدر مع ما

 املتبادل هي قدرة األنظمة املتعددة مع أجهزة احلاسب اآليل وبراجمها املختلفة.

وبنية البيانات وواجهات التعامل من أجل تبادل بأقل خسارة ممكنة من احملتوى والفعاليات الوظيفية بني 
التحاما، وهناك طريقتان للوصول إىل فهم التشغيل اخلطط واملصادر عرب شبكة العمل بطرق أكثر اتصاال و 

هو شائع االستخدام  Z39.50انات، إن بروتوكول يوراء الب املتبادل مها: حبث نظام التهجني وجين مثرة ما
وراء البيانات، ولكنهم يرمسون خرائط  ال يشاركون يف ما Z39.50 لبحث نظام التهجني، إن منفذي مواصفة

 وفًقا جملموعة مشرتكة من خصائص البحث.قدراهتم البحثية 
  :الوصف الرقمي 

وراء البيانات عناصر مثل أعداد معيارية لوصف منفرد لعمل أو كائن تشري إليه  تشمل معظم خطط ما
وراء البيانات، وميكن كذلك وصف موقع كائن رقمي أيضا باستخدام اسم ملف، واحملدد املوحد ملواقع  ما

أو حمدد الكائن  PURL الثابت مل الوصف املستمرة مثل احملدد ملوقع املصدربعض عوا أو URLاملصادر 
 وتفضل عوامل التحديد املستمرة ألن مواقع الكائنات غالبا ما تتغري مما جيعل احملدد ملوقع املصدر   DOIالرقمي
URL ،وراء البيانات  جتميع ماوباإلضافة إىل العناصر احلقيقية الواقعية اليت تشري إىل املوضوع فيمكن  املعياري

1لتعمل كمجموعة حتديد بيانات متيز أحد املواضيع عن موضوع آخر من أجل أغراض إعطاء الصفة اجلديدة.
 

 :عملية األرشفة والحفظ 
وراء البيانات مفتاًحا لتأكيد حقيقة أن املصادر سوق تدوم وتتواصل حبيث ميكن الوصول إليها يف  ما تعد

األرشيف واحلفظ عناصر خاصة لتعقب خط سري أصل الكائن الرقمي من أجل املستقبل تتطلب عملية 
 وصف مساته الطبيعية وتوثيق سلوكه لكي حياكي التقنيات املستقبلية، عملت كثري من املنظمات على مستوى
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وراء البيانات من أجل احلفظ الرقمي ومشل ذلك املكتبة الوطنية يف أسرتاليا  عاملي تعريف وحتديد خطط ما
 1ومشروع سيدار الربيطاين النماذج األصلية يف األرشيفات الرقمية ومركز احلاسب اآليل.

 معيار دبلن كور كنموذج مقنن للميتاداتا :2262.2
تتعدد معايري امليتاداتا وأي مجاعة ميكنها الشروع بوضع معايري تتناسب مع وجهاهتا واهتماماهتا 
املتخصصة ومنها ما هو عام يتم تطبيقه على مجيع أشكال وجماالت املصادر الرقمية مثل معيار دبلن كور  

Dublin Core  ومنها ما هو متخصص مثل معيارEAD   شيفية. والذي خيتص باجملموعات األر 
هو معيار عاملي يدعم إنشاء الوصف البسيط ملصادر كور من أشهر معايري امليتاداتا و ويعد معيار دبلن  

عنصرا  37 م، مث3007عنصرا يف البداية عام  31يتكون من جمموعة من العناصر ة و املعلومات االلكرتوني
در على االنرتنت، لقد مت االتفاق متكررة، هدفها وصف املصاوهي عناصر اختيارية و  3009ابتداء من عام 

 جماالت خمتلفة يف احلاسب اآليل واملكتبات واملعلوماتعلى داللتها بإمجاع عاملي من قبل املختصني يف 
تعلق ختصصات أخرى ذات العالقة، كما مت تطوير املعيار يف السنوات الالحقة ليواملتاحف واألرشيف و 

 2.مبجاالت تطبيقية أكثر رحابة
 : Dublin Coreخصائص معيار دبلن كور 7.9.12

يف كونه أحد تطبيقات امليتاداتا املتخصصة يف وصف  Dublin Coreترجع األمهية املتنامية ملعيار 
 مصادر املعلومات اإللكرتونية إىل جانب متتعه بالعديد من اخلصائص واملميزات اليت من بينها: 

 البساطة:  -

" يف كونه أداة بسيطة وسهلة التطبيق واالستخدام Dublin Core" تكمن إحدى أهداف معيار
ملساعدة أصحاب احملتوى املوضوعي على حترير تسجيالت واصفة ملصادر املعلومات اخلاصة هبم، و ذلك وفقا 

 ملنهج مبسط يضمن إجراء عمليات البحث الفعال داخل هذه املصادر.
 
 

                                                           
 .21 السابق. ص. عبد الرمحان، بن زايد. املرجع 1
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 االمتدادية:  -

ية تتمتع بقدر من املرونة جملموع العناصر املتعلقة به، ظهر ملطوري معيار دبلن كور أمهية تطبيق آل
 1لتتناسب مع االحتياجات املتنوعة هبدف الوصول إىل املعلومات وإتاحتها.

 :)الرتابط الداليل(العالقات الداللية  -

من العوامل اليت تعوق عملية الوصول إىل املعلومات داخل الشبكة العاملية يأيت تنوع التقنيات 
بصرف املستخدمة، فكل عنصر من عناصر دبلن كور حيتفظ مبدلوله يف خمتلف القطاعات والعلوم واآلداب 

 .النظر عن التقنية املستخدمة

 التوافق على املستوى الدويل : -

ملعيار دبلن كور على يد جمموعة من اخلرباء واخلربات اجلماعية املتخصصة يف  ترجع البدايات األوىل
، األمر الذي أعطاه الصبغة الدولية منذ دولة 19االت والقطاعات واليت تضم ما يربو على العديد من اجمل

 .بداية نشأته
  :التعدد اللغوي -

لغة والعمل مازال مستمرا حنو إدماجه  19مت ترمجة العناصر اخلاصة مبعيار دبلن كور إىل ما يزيد على 
 وترمجته إىل العديد من اللغات األخرى.

  :املرونة -

كانت ترتكز بدايات معيار دبلن كور على مصادر املعلومات الرقمية، مث شرعت بعض اإلسهامات اليت 
الرابطة بني  عملت على توفري قدر املرونة الكافية للمعيار هبدف عرض مصادر املعلومات إىل جانب العالقات

 املصادر التقليدية املرتبطة.

  :املعايرة الشكلية -

 حظي معيار دبلن كور بتوصية للتطبيق من جانب
 IETF (Internet Engineering Task Force)   

 كما نال  توصية مماثلة من جانب 
NISO (National Information Standards Organization) 

 التبين من جانب معايري ملحقة:  -
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الذي و  ،Open eBook Publication Structure 1.0مت تبين معيار دبلن كور من جانب 
مساندة صناعة الكتب الرقمية على نطاق جتاري، إىل جانب امليتاداتا اخلاصة را موجها الستخدام و يعترب معيا

Visual Resources Association.1 
 البنية اإلدارية:  -

 )التنظيم اإلداري(ى أخد الطابع الرمسي للبناء اهليكلي اخلاص به عمل معيار دبلن كور منذ البداية عل
 وتطوير مواقع ويب بشكل متكامل، كذلك إنشاء قطاع واسع من القوائم الربيدية املفتوحة .

  خربات التطبيق واالستخدام: -

،  اجلامعاتاملكتبات و اإلدارات احلكومية و مت تطبيق دبلن كور يف قطاعات ونشاطات األرشيف وأعمال 
كذلك يف قطاعات موضوعية تتضمن الفنون واآلداب والبيبليوغرافيا واملال واألعمال والتعليم والبيئة 

واستوجبت هذه االستخدامات والتطبيقات تطويرا يف النماذج  اخل.... اوالرياضيات والطب والعلوم والتكنولوجي
 واالقرتاحات بالتطبيقات والربجميات.

 : رآلية التطور املستم -

مت العمل املتعلق مبشروع دبلن كور بواسطة جمموعات عمل مفتوحة هتتم كل جمموعة بإشكاليات 
 .ة لضمان التطوير املستمر للمعياروموضوعات حمددة، كما يتم هبذا العمل من خالل ورش العمل السنوي

 كور منها :باإلضافة إىل اخلصائص السابقة وجدت ميزات إىل انتشار و سهولة تطبيق معيار دبلن  
 إن مجيع العناصر اختيارية غري ملزمة. -

 إن مجيع العناصر قبلة للتكرار. -

 .إن مجيع عناصر املعيار تعتمد على اللغة الطبيعية اعتمادا مكثفا -

عناصره بعمومية التصميم و ذلك لعدم تقيدها بشكل أو نوع حمدد من مصادر يتمتع املعيار و  -
2املعلومات االلكرتونية.
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  :مكونات معيار دبلن كور9.9.12
اليت تستعمل لوصف املصادر االلكرتونية،  )حقال 37(يتكون معيار دبلن كور من جمموعة من احلقول 

مت حتديدها  )3(وميكن تقسيم هذه العناصر إىل ثالث فئات حتدد هوية العمل كما تتضح من اجلدول رقم 
حتياجات الباحثني واملستفيدين من قواعد املصادر بدقة وفقا لالستفسارات الشائعة من دراسات أجريت على ا

 االلكرتونية.
 العناصر في مقابل أسئلة الباحثين عناصر المعيار مكونات معيار دبلن كور
أوال عناصر تتعلق باملسؤولية 

 امللكية الفكريةو 
 النشأة                   .2

 عناصر جتيب على السؤال... من ؟
تتعلق باإلصدار  ثانيا عناصر

 )الوصف املادي (

 الناشر  .1
 املؤلف املساعد .2
 احلقوق.2
 التاريخ .1

 عناصر جتيب على السؤال...ماذا؟
ثالثا عناصر تتعلق باملضمون 

 )احملتوى(

 النوع .9
 الشكل املتاح.1
 احملدد.8
 العنوان.9

 احملتوى .28
 املوضوع.22
 املصدر .21
 اللغة.22
 العالقة  .22
 ؟مىتعنصر جييب على أسئلة...أين و  التغطية .21
 1عناصرهمكونات معيار دبلن كور و  )1(جدول رقم 
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   خالصة:
اليت يتم إيصاهلا هلم  ،مبا أن البيانات واملعلومات وخمتلف املراجع واملصادر اليت تقدمها املكتبة للمستفيدين

ة وفق معايري متفق جيب أن تكون مرتبة ومنظم الذيبطريق مرنة عرب خمتلف أدوات البحث املوجودة هبا 
  ىليعرف بالفهرسة فكانت يف البداية عبارة عن وصف قصري غري منهجي ملصادر املعلومات مث إ ، جاء ماعليها

ني. كل هذا يف كتبة املقتناة مرتبة وفق نظام معاململواد قائمة  تأن أصبح كتاب جتمع فيه أمساء الكتب إىل
تتضمن الفهارس اآللية  واليت،ة آليا وءقر املالفهرسة  جاءتة احلديثة ئالبي يف املقابل ومع ،البيئة التقليدية

هات ا، أما العنصر األخري فكان بعنوان اإلجتمتطورة حبثتقنيات وما تتيحه من لى اخلط املباشر والفهارس ع
الذي مشل امليتاداتا بيانات يتم إستخدامها يف وصف وحتديد املصادر اإللكرتونية يف بيئة  الفهرسة،احلديثة يف 

الشبكات، ومن أشهر معايريها معيار دبلن كور كونه بسيط وخمتصر الوصف للوثائق على شبكات املعلومات 
التقنيني الدويل األكثر إنتشارا وشيوعا يف وصف AACR2  تعد قواعد الفهرسة االجنلو أمريكية الدولية، كما

 .أنواعها اختالفمصادر املعلومات على 
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 تمهيد: 
القسم امليداين هو إكمال وتدعيم للجانب النظري للبحث، وذلك من خالل النتائج اليت يتم الوصول إليها، 

 املناسبة.بعد اختيار املنهج املالئم للظاهرة املدروسة وكذلك إستعمال أدوات مجع البيانات 

 .تقديم مكان الدراسة: 1
  بوالية قالمة : 1491ماي  8التعريف بجامعة 

فره من ختصصات ، وذلك ملا تو برز اجلامعات على املستوى الوطينمن أ 5491ماي  80تعترب جامعة 
على هيئة معهد وطين للتعليم العايل حسب  5401، حيث مت إنشاء هذه اجلامعة سنة علمية هامة وعديدة

-47سوم ، لتصبح بعد ذلك مركزا جامعيا مبوجب املر 5401املؤرخ يف أوت  27-01وم التنفيذي رقم املرس
، وبعد التوسع يف هياكلها القاعدية وإضافة ختصصات جديدة تأهل هذا 82/82/5447املؤرخ يف  744
 28يف املؤرخ  722-85، وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي 5491ماي  80اجلامعي ليصبح جامعة املركز 

 . 7885سبتمرب 
 وتضم اجلامعة العديد من التخصصات املوزعة على الكليات التالية:

 كلية العلوم والتكنولوجيا 
  علوم املادةكلية الرياضيات واإلعالم اآليل و 
 كلية العلوم الطبيعية وعلوم احلياة واألرض والكون 
 كلية االقتصاد وإدارة األعمال والعلوم اإلدارية 
 احلقوق والعلوم السياسية كلية 
  اللغاتكلية اآلداب و 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  :مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
بقاملة مبجرد  5491ماي  80اإلنسانية التابعة جلامعة مكتبة كلية العلوم االجتماعية و  مت افتتاح

خدماهتا املكتبية ملا يزيد عن ية اإلدارية عمادة الكلية وتقدم ، تتبع املكتبة من الناح7882الكلية سنة تدشني 
، تعينة يف ذلك برصيد وثائقي معتربطالب من مجيع  املستويات والتخصصات املدروسة بالكلية، مس 7288

عنوان باللغة  1712نسية وعنوان باللغة الفر 5721عنوان من بينها  2198حيث يتكون هذا الرصيد من 
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نسخة باللغة الفرنسية  9271نسخة من بينها  25705فر هذه العناوين على أكثر من ، إذ تتو العربية
 نسخة باللغة العربية، ويندرج هذا الرصيد الوثائقي يف التخصصات التالية : 71111و

 ، علم النفس، الفلسفة، التاريخ واآلثار، االتصال، علم املكتبات.علم االجتماع
منسجم مع اهليكلة اهلندسية العامة ويداين بومجعة ويعترب البناء متناسق و ملكتبة يف جممع ستقع ا :البناية*

الكلية، حماطة مبساحات خضراء،  حتتل املكتبة موقعا مميزا ضمن ²م5818للكلية، تبلغ مساحتها حوايل 
 أقسام الدراسة.واليسار عمارتني هبما مدرجات و  يقابلها رئاسة الكلية حيدها من اليمنيو 

  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: مكتبة كلية 
 51يف  5491ماي  80جلامعة  مت افتتاح مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

، وهي تابعة من الناحية اإلدارية لعمادة الكلية، تقدم خدماهتا للطلبة من مجيع املستويات 7881نوفمرب 
و عنوان باللغة العربية  1120نها: م عنوان 4522 ىحتتوي املكتبة علوالتخصصات املدروسة بالكلية، 

باإلضافة إىل جمموعة معتربة من املوسوعات  7للماسرت  مذكرة خترج 5845. واألجنبيةعنوان باللغة  5407
 4قاموس بالعربية و  28موسوعة باللغة الفرنسية أما عدد القواميس فهو  57موسوعة باللغة العربية و22
عنوانا باللغة 95وطنية ودولية اخلاصة بالعلوم االقتصادية منها جملة  11يس بالالتينية. باإلضافة إىل قوام

 عدد. 177عنوان بالعربية مبجموع  79الالتينية و
 عنوان. 2175الالتينية  للكتب فهي  موع الكلي للعناوين بالعربية و اجمل -
 .نسخة 15577فهي  الالتينية  للكتباجملموع الكلي للنسخ بالعربية و  -
 .7881ضف هلا سنة  5401إىل غاية  5417إضافة إىل اجلريدة الرمسية من سنة  -

 .كل هذه العناوين خاضعة لنظام سنجاب املقنن املعتمد حاليا جبامعتنا
منسجم مع اهليكلة اهلندسية العامة ملكتبة يف جممع سويداين بومجعة ويعترب البناء متناسق و تقع ا :البناية*  

الكلية، حماطة مبساحات خضراء،  حتتل املكتبة موقعا مميزا ضمن ²م5818للكلية، تبلغ مساحتها حوايل 
 أقسام الدراسة.واليسار عمارتني هبما مدرجات و  يقابلها رئاسة الكلية حيدها من اليمنيو 
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 .مجاالت الدراسة: 2
س اآللية يف املكتبات اجلامعية، واهلدف منها الفهار تناولنا يف هذه الدراسة اجتاهات املستفيدين حنو استخدام 

هو اإلجابة على التساؤالت املطروحة، كما هتتم يف جمملها بإلقاء الضوء على مدى إقبال الطلبة على هذا 
 وتتمثل هذه احلدود يف:  جماالت وحدود معينة توضح املعامل األساسية هلا الشكل من الفهارس، ولكل دراسة

 :المجال البشري 
البشرية لدراستنا يف مجيع املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة واملتمثلني يف أفراد عينة أخذت من  احلدودمتثلت 

اجملتمع األصلي من جمموع األشخاص الذين مشلتهم الدراسة وهم املستفيدين من الفهرس اآليل من طلبة ماسرت 
 جممع سويداين بومجعة.

   :المجال الزمني 
ستغرق يف الدراسة امليدانية من حتديد جماالهتا واختيار العينة إىل غاية اخلروج بنتائج الدراسة، ومتثل يف الوقت امل

 وقد استغرقت الدراسة مدة تقارب الثالثة أشهر وذلك من بداية شهر مارس إىل هناية شهر ماي.
 مكانيالمجال ال : 

تمثل يف مكان إجراء الدراسة امليدانية وبالنسبة لدراساتنا هذه فقد متت على مستوى جممع سويداين ي
  التسيري.العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم و  اإلنسانية،و العلوم االجتماعية مبكتبيت كلييت بومجعة 

 البحث: منهج.3
علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل املراد دراسته من خالل منهجية هو طريقة لوصف املوضوع 

 1.إليها على أشكال فنية معربة ميكن تفسريها
وبالنسبة للمنهج املتبع يف دراستنا هو املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف 

، وكذلك املنهج الوصفي هو 2كمياتعبريا   وأالواقع وحتليلها ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا 
أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو 
فرتات زمنية معينة وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع 

                                                           
. -نموذجا–دور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية: مكتبات جامعة منتوري قسنطينة ماضي، وديعة.  -1

 .55. ص. 7884ماجيسرت: نظم املعلومات وإدارة املعرفة. قسنطينة، 
. 5444. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 7.ط.مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش، عمار، حممد، حممود الذنيبات.  -2

 .524ص. 
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ائق اليت تساهم يف إثراء املوضوع مبعلومات إضافية جديد احلق استخالصاملعطيات الفعلية للظاهرة هبدف 
يقتصر على مجع البيانات وتبويبها فحسب وإمنا ميضي إىل أبعد من ذلك ألنه  للتوضيح إن البحث الوصفي ال

 .يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات
   عينة الدراسة:مجتمع و .9

مجع عليهم أدوات  تطبقين ذال املاسرت مبجمع سويداين بومجعة طلبةالدراسة من جمموع  جمتمعتكون ي
داخل اجملال املكاين وقد مشلت مجيع طلبة املاسرت جملمع سويداين بومجعة حيت كان العدد اإلمجايل هلم  البيانات
 تهنسبما طالب  588ـــ قدرت عينة الطلبة املبحوثني ب منهم منقطعني عن الدراسة، 51 طالب 5858

  .على جل التخصصات بطريقة عشوائية % تقريبا وكانت موزعة58
 .أدوات جمع البيانات: 1

 هي الوسيلة اليت يستخدمها الباحث لتحقيق أغراض حبثه، وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على املالحظة 
 واالستبيان.

 تجريبي: استبيان 
كان اهلدف منه  ،التخصصات جملمع سوداين بومجعةلف أفراد من خمت 81التجرييب على  االستبيانمت توزيع   

، وبعد الصياغة اللغوية وسهولة العباراتناحية الغموض احملتمل وقياس مدى وضوح األسئلة من  واستخراجهو رفع 
النقائص على مستوى األسئلة  استخراجواستناد ملا ورد من إجابات اليت عرب عنها املبحوثني مت  بياناتاالستمجع 

 االستماراتأما فيما خيص توزيع . وإعادة صياغتها من جديد وتبسيطها أكثر من أجل فهمها وسهولة اإلجابة عنها
إستمارة على خمتلف التخصصات ماسرت املوجودة يف جممع سويداين بومجعة 588على أفراد العينة فقد مت توزيع 

 .%588كلها بنسبة   اسرتجاعهاالطلبة مت  نا اجليدة معت،وحلسن حظنا وعالق
 :االستبيان 

، وهو وثيقة مكتوبة وتتضمن جمموعة من األسئلة واليت يرغب الباحث يعترب من أهم وسائل مجع البيانات
 .دراستهيف التعرف من خالهلا على إجابة لتساؤالت 

البيانات الشخصية كاجلنس واملستوى الدراسي و كذلك  مشلت استبيان استمارةوقد قمنا بتصميم  -
سؤال تنوعت بني األسئلة  50حماور تتماشى وفرضيات الدراسة حتتوي على  وثالثالتخصص، 

 . املغلقة واملفتوحة
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بعنوان مكانة الفهرس اآليل بالنسبة للطلبة يهدف إىل معرفة مدى  والذي :المحور األولجاء يف  -
 .أسئلة 81على  احتوىمن قبل املستفدين وقد  واستخدامه له التوجه

الطلبة وكان اهلدف من هذا احملور  احتياجاتبعنوان فاعلية الفهرس اآليل يف تلبية  الثاني:المحور  أما -
 82على  احتوىوالسرعة وكذلك نتائج البحث وقد  االعتمادمن حيث  اآليلمعرفة فاعلية الفهرس 

 .أسئلة
أسئلة من حيث  81حيث توزعت ضمنه  ،قبل الطلبةمشكالت الفهرس اآليل من  المحور الثالث: -

حات بشأن الفهارس اآللية واملكتبة اوالعوائق والرضا ويف األخري جمموعة من اإلقرت  االستخدام
 .اجلامعية

 :المالحظة 
من حيث مدى  ب على اجتاهات املستفيدين داخل املكتبة،ثعلى املالحظة للتعرف عن ك اعتمدنا

عتبارنا جزء من العينة املدروسة كوننا طلبة ختصص علم اوب .أفعاهلم وكذا ردود ،اآلليةتوجههم حنو الفهارس 
 .مكننا هذا من جتسيد خمتلف معارفنا القبلية يف حتليل هذه الدراسة 7املكتبات ماسرت 

 تحليل نتائج اإلستبيان: .6
  :اجلنس 

 

 

: يمثل جنس أفراد العينة22جدول رقم   

من أفراد العينة إناث يف حني ال متثل نسبة الذكور إال   %20من خالل اجلدول نالحظ آن نسبة 
وهذا يرجع رمبا يف األساس إىل تركيبة اجملتمع اجلزائري يف حد ذاته، حيث أن نسبة اإلناث تفوق   77%

الذكور كما أن هذا التفاوت الكبري يف النسبة يرجع ألسباب ذاتية بأن نسبة املتمدرسني باجلامعة ككل من 
 اجلامعة. جنس اإلناث وهذا طبعا أمر مالحظ وكذلك صربهن على استكمال طور املاسرت يف

 الجنس التكرار النسبة %
 ذكر 77 77 %
 أنثى 20 20 %

 المجموع 122 122 %
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 المحور األول: مكانة الفهرس اآللي بالنسبة للطلبة 
 هل تستخدم الفهرس اآليل؟:2س

 
من أفراد العينة يستخدمون الفهرس اآليل بشكل دائم، وذلك  %99يوضح أن نسبة  85الشكل رقم 

فيستخدمونه أحيانا كوهنم يستخدمون الفهرس  %90من أجل حتضري دروسهم وإثراء رصيدهم املعريف، أما 
نادرا ما يتجهون إليه يف  %0بينما نسبة  الورقي أيضا يف البحث عن مصادر املعلومات وإجناز حبوثهم،

وجمموع نسبة  ،حاالت اضطرارية إلجناز أعمال استثنائية كوهنم يعتمدون بصفة مستمرة على  شبكة االنرتنت
ة ودائمة أو منقطعة حيث أهنم جند أن أغلبية الطلبة يستخدمون الفهرس سواء بصفة مستمر  %90و % 99
 ون لذلك  أثناء إعدادهم وإجنازهم لدراسات وحبوث على فرتات منفصلة.يلجأ
ما هو السبب الذي جيعلك تعتمد على الفهرس اآليل كأداة حبث ؟:2س  

 االحتماالت التكرار النسبة %
احلصول على املعلوماتسرعة  97 %92.85  
 سهولة االستخدام 51 %56.32
 يتيح الكثري من اخليارات 59 %54.28
+سهولة سرعة 54 %59.32  
+يتيح الكثري من اخليارات سرعة 2 7.14 %  
 اجملموع 48 122 %

: سبب استخدام الفهرس اآللي23الجدول رقم   

%44 %48  
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يف عملية البحث واسرتجاع املعلومات نظرا للعديد  استخدامايعترب الفهرس اآليل من أكثر األدوات 
من اإلجيابيات اليت ميتاز هبا، ومن خالل البيانات املتحصل عليها حول األسباب اليت جتعلك تعتمد على 

سرعة احلصول على املعلومات كون  %97الفهرس اآليل كأداة حبث فقد جاءت النسبة الكربى واليت تقدر ب
لبة يف عملية البحث واسرتجاع املعلومات بطريقة أسرع وهدا يؤكد إتقان الطلبة الفهرس اآليل يساعد الط

تتمحور حول سهولة اإلستخدام باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت  %51ألساليب البحث ،بينما كانت نسبة 
ارات رجعت إىل أنه يتيح الكثري من اخلي %59يف متناول اجلميع وسهولة التعامل مع احلاسوب كما أنه نسبة 

حيث ميكن البحث فيه بالعنوان املرجع أو اسم املؤلف وكذلك باملواضيع وغريها من اخليارات املتاحة يف حني 
توزعت باقي النسبة يف أن هناك من يقدم لنا أكثر من إحتمال جيعله يعتمد على الفهرس اآليل كأداة حبث 

ستخدام وكذلك الكثري من اخليارات، واليت سبق ذكرها من سرعة يف احلصول على املعلومات وسهولة اإل
يف سرعة  %2ال تتمركز حول سرعة احلصول على املعلومات وسهولة اإلستخدام و %54فكانت نسبة 

 احلصول على املعلومات وكذلك أنه يتيح الكثري من اخليارات.
 ما مدى ضرورة وجود فهرس آيل يف املكتبة؟ : 6س

 
ن يرون أن وجود الفهرس اآليل ضروري يف املكتبة وذلك يوضح أن أغلبية املستفدي 87 رقم الشكل

إىل كونه شكل من أشكال الفهارس ووسيلة تكنولوجية حديثة يف املكتبة تساهم بشكل كبري   % 41بنسبة 
اإلجيابيات باإلضافة إىل املميزات و  يف الوصول إىل املصادر واملراجع املطلوبة بسرعة ودقة ختتصر الوقت واجلهد،

غري إلزامي  تقول بأن وجود فهرس آيل أمر % 89بينما جاءت نسبة  اليت ميتاز الفهرس اآليل،األخرى 

%96 

%04 

 ضرورة وجود فهرس آلي: 02الشكل رقم 

 ضروري

 غير ضروري
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ثل الفهرس الورقي، وذلك راجع أي أنه غري ضروري رمبا العتمادهم على أدوات أخرى للبحث مباملكتبة 
 تعاملهم مع احلواسيب وقلة خربهتم يف عملية البحث من خالل الفهرس اآليل .لنقص 

يعترب الفهرس اآليل؟  هل: 7س  

 
يوضح أن اهلدف من الفهرس هو الوصول إىل مصادر املعلومات املتاحة باملكتبة  82الشكل رقم 

حيث أن  واملرتبة حسب املؤلفني والعناوين أو الفهرس املصنف وغريها سواء بشكلها التقليدي أو اإللكرتوين،
الغرض منها إكمال وإشباع حاجات املستفدين إذن الفهرس اآليل هو بديل للفهرس الورقي  %11نسبة 

تام للتخلي عن الفهرس الورقي حيث  استعدادمن املستفدين وهم ليسوا على  %29ومكمل له بنسبة 
يعتربونه مرجعا البد منه يف املكتبة وال ضرر يف تدعيمه بالفهرس اآليل وميكن أن يستخدمان يف آن واحد 

 ولكل منهم مميزاته وهذا يقوم على تباين يف اجتاهات املستخدمني من حيث ميوالهتم من شكل إىل آخر .
 
 
 
 
 
 
 

%34 

%66 

 مرتبة الفهرس اآللي بالنسبة للورقي: 03الشكل رقم 

 مكمل للفهرس الورقي
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يغنيك عن الفهرس الورقي؟  هل استخدامك للفهرس اآليل:1س  

 

أردنا معرفة االجتاه احلقيقي للمستفيد حنو كل من الفهرس اآليل والفهرس  89رقم الشكلمن خالل 
ترى بأن الفهرس اآليل يغنيهم عن استخدام الفهرس   %19الورقي فكانت إجابات أفراد العينة كالتايل 

من أفراد العينة   %71أما  دائما ما تدنو من اجلديد واألسهل،ورمبا هذا راجع لطبيعة املستفيد اليت  الورقي،
ن أفادت أنه أحيانا الفهرس اآليل يغنيهم عن استخدام الفهرس الورقي لكوهنم مستفيدون متغريون ويبحثون ع

رأت أن الفهرس اآليل ال يغنيهم عن الفهرس الورقي   % 78وأخريا نسبة  ،مؤلفني حمددين أو عناوين معينة
حديثا وكذلك الصعوبات اليت تصادفهم يف إستخدام  ةذلك راجع إىل حاجتهم  للكتب املقتنا ورمبا

 التكنولوجيا ككل.
 .المحور الثاني: فاعلية الفهرس اآللي في تلبية احتياجات الطلبة

 على الفهرس اآليل يف عملية البحث ؟ ما مدى اعتمادكم: 4س

  %النسبة التكرار االحتماالت
  %15 15 الكلي االعتماد

  %94 94 االعتماد اجلزئي
  %122 122 المجموع

 : مدى االعتماد على الفهرس اآللي29الجدول رقم 
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من 51 % تبني لنا أن إجابات أفراد عينة الدراسة متقاربة جدا، حيث أن  81من خالل اجلدول رقم 
االسرتجاع وتقليص وقت املستفيد يف عملية املستفيدين يعتمدون كليا على الفهرس اآليل وهذا راجع إىل سرعة 

يعتمدون جزئيا على الفهرس اآليل وهذا العتمادهم على طرق أخرى يف   %94البحث. بينما كانت نسبة 
اسرتجاع مصادر املعلومات مثل: الفهرس الورقي واالنرتنيت واللذان يعتربان ضروريان للطالب احلايل يف اجناز 

تبار االنرتنيت متاحة يف كل مكان وحني دون الرتدد على املكتبة واالرتباط مبواعيد حبوثه واألعمال األخرى. باع
 فتحها.

 ما مدى سرعة الفهرس اآليل يف الوصول إىل املعلومات ؟ : 12س

 
والذي جييب عن مدى سرعة الفهرس اآليل يف الوصول إىل  81رقم  الشكليتضح من خالل 

أنه سريع يف الوصول إىل املعلومات وذلك ألن هذه النسبة متمكنة  ترى% 19املعلومات، حيث كانت نسبة 
فقد رأوا أن سرعة تقدمي   %92أما نسبة  جيات اليت يوفرها الفهرس اآليل،يمن عملية البحث واإلسرتات

اإلجابات تبقى متوسطة يف عملية البحث وهذا ألن املستفيد يصل إىل املعلومات بالرغم من الصعوبات اليت 
فقد رأت أن   %2يف استخدامه للفهرس وقد يرتبط ذلك  بالنظام، أما النسبة األقل واألضعف هي  يواجهها

بحث ال اسرتاتيجياتالفهرس اآليل بطيء وهذا ما يدل على أن هاته النسبة حتتاج إىل تدريب وتكوين يف 
 وكيفية استخدام الفهرس اآليل.
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  هل حتصل على نتائج؟بعملية البحث من خالل الفهرس اآليل عند قيامك: 11س

  % النسبة التكرار االحتماالت
 % 49 49 مفيدة

  %81 81 غري مفيدة
  %122 122 المجموع

 : نتائج البحث في الفهرس اآللي21الجدول رقم 

أن اإلجابات احملصل عليها من عملية البحث مقيدة كون هذه  % 49أمجعت عينة الدراسة بنسبة  
الفئة جتيد عملية البحث يف الفهرس اآليل سواء من خالل إدخال الكلمات املفتاحية املناسبة أو عنوان الوثيقة 

ربت أو اسم امللف باإلضافة إىل توفر املكتبة على الوثائق اليت تعرب عن احتياجاهتم البحثية بينما هناك فئة ع
عن عدم حصوهلا على نتائج مفيدة وهذا راجع إىل ضعف إمكانياهتم املتعلقة بالبحث يف الفهرس اآليل وأيضا 

 .  %81إىل نقص أوعية  املعلومات اليت ختدم ختصصاهتم، وتقدر هذه النسبة ب
ذي تتم فيه وجدير بالذكر هنا أن طريقة البحث يف الفهرس اآليل تقدم إجابات أفضل من الفهرس الورقي، ال

 التخصصات متداخلة وهذا ما الحظه املستفدين يف وجود كتب ختدمهم يف فهارس التخصصات األخرى.
 الفهرس اآليل يساعدكم يف أعمالكم والوصول إىل استفساراتكم البحثية؟: 12س

 

%90 
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 الفهرس اآللي يساعد في إنجاز األعمال: 06الشكل رقم 
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أمجع أغلبية املستفيدين باملوافقة على أن الفهرس اآليل يساعدهم يف إجناز أعماهلم والوصول 
من جمتمع الدراسة ،وهذا رمبا ألنه الوسيلة األوىل املعتمدة يف عملية   %48استفساراهتم البحثية وذلك بنسبة 

من  %58بينما مل توافق نسبة  البحث عن مصادر املعلومات يف املكتبة وهذا ملا يتيحه من خيارات متعددة،
و ضعف مهاراهتم البحثية يف هذا الشكل جمتمع الدراسة على الفكرة وذلك راجع إىل عدم اعتمادهم عليه أ

كما انه من خالل اجلدول تبني لنا أن الفهرس اآليل مهما  من الفهارس وتوجههم إىل وسائل وطرق أخرى،
 نظرا للمساعدة اليت يقدمها  للطلبة يف إجناز أعماهلم إال أهنم غري راضون متاما على حمدودية خدماته.

 هل نتائج البحث املتحصل عليها كافية؟عند إستخدامكم للفهرس اآليل :13س
  - أ

 اإلحتماالت التكرار النسبة
 نعم 12 %12
 ال 92 %92

 المجموع  122  %122
 : النتائج المتحصل عليها غير كافية26الجدول رقم 

من أفراد عينة الدراسة أن النتائج املتحصل عليها من عملية البحث غري كافية ودلك  %92رأت نسبة 
راجع إىل أن الفهرس اآليل يقدم لنا معلومات خمتصرة جدا حول املوضوع املراد ،كما أنه ال يعرف باملصادر 

ملصدر نظرا للضعف يف املتوفرة باملكتبة جيدا إضافة إىل دلك أن بعض العناوين مضللة كوهنا ال تعكس حمتوى ا
 .عملية التكشيف وإعداد املستخلصات

  -ب
 االحتماالت التكرار النسبة

 تعرف باملصادر جيدا 51 %28

 تقدم بيانات تفصيلية 57 %72

 تقدم بيانات خمتصرة 71 %92

 المجموع 13 %122

: النتائج المتحصل عليها كافية27الجدول رقم   
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 من أفراد عينة الدراسة بأن النتائج املتحصل عليها من عملية البحث كافية،  %12كانت إجابات 
فحسب رأيها فإن  % 28يدة أما بالنسبة  أنه يقدم بيانات خمتصرة لكنها مف منهم 92حيث رأت نسبة 

تؤكد على أن الفهرس   %72الفهرس اآليل يعرف باملصادر جيدا وخيدمهم يف حبوثهم وأعماهلم بينما نسبة 
 .بل التوجه إىل إقتنائها وإعارهتادم بيانات تفصيلية تساعدهم يف التعرف على املصادر بشكل كبري قيق
 ما هو تقييمك الستخدام الفهرس اآليل للمكتبة بشكل عام ؟: 19س

     % النسبة  التكرار االحتماالت
 %08 08 إجابات الطلبة

 %78 78 دون إجابة
 %122 122 المجموع

 : تقييم استخدام الفهرس اآللي28الجدول رقم 

حبيث  ،الفهرس اآليل جيد ونيعترب %08كانت النتائج املتحصل عليها كالتايل:   80من خالل اجلدول رقم 
، ويليب أغلب داخل املكتبة ومصادر املعلومات على خمتلف املراجع أنه يساعد الطلبة يف عملية البحث

مل جييبوا %78، أما نسبةغرايفبليو يعلى مستوى الضبط الب النقائص، لكنه يعاين من بعض البحثية جاهتمااحتي
 إىل آخر.  طالبعن السؤال وهذا يرجع ألسباب ذاتية ختتلف من 

 المحور الثالث: مشكالت استخدام الفهرس اآللي من قبل الطلبة 
هل الفهرس اآليل متاح كلما كانت احلاجة إليه؟ : 11س  
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يوضح مدى مالئمة وقت استخدام الفهرس اآليل مع ساعات الدراسة حيث  رأت  82 الشكل رقم
من أفراد عينة الدراسة أن الفهرس اآليل غري متاح كلما كانت احلاجة إليه وذلك نظرا لقلة  %17نسبة 

ها ألن احلواسيب وكثرة إقبال الطلبة عليه  وهذا راجع إىل التشابه يف أوقات الدوام الدراسي واليت هي نفس
الفرتة الصباحية غالبا ختصص للمحاضرات حيث يكون الطالب غري ملزم باحلضور، أما الفرتة املسائية فهي 
خاصة باألعمال املوجهة ويكون احلضور إجباري وهذا دليل على عدم التنسيق بني املكتبة والبيداغوجيا، بينما 

اهتم الدراسية القليلة وتفرغهم إلجناز رأت أنه متاح يف أوقات احلاجة وذلك بسبب ارتباط %20نسبة 
 املذكرات والبحوث وغريها.

 هل إستخدام الفهرس اآليل؟ :16س
 االحتماالت التكرار النسبة
 سهل اإلستخدام 01 %01
 معقد   07 %07
 حيتاج إىل تدريب 52 %52

 المجموع 122 %122
: استخدام الفهرس اآللي24الجدول رقم  

من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة أن إجراءات إستخدام الفهرس اآليل يبني لنا  7اجلدول رقم 
ألن أفراد العينة لديهم اخلربة الكافية يف التعامل   %01جاءت على النحو التايل: أنه سهل اإلستخدام بنسبة 

]مرحلة  مع الفهارس اآللية واإلسرتاتيجيات املهمة يف عملية البحث واملقدرة بسنوات تواجدهم يف اجلامعة
ليسانس ومرحلة املاسرت[ من خالل إجنازهم ملختلف البحوث وكذلك اإلعداد ملذكرة التخرج أما فيما خيص 

ويرجع ذلك إىل الصعوبات اليت يواجهوهنا يف   %52العينة الثانية قالت أنه حيتاج إىل تدريس وكانت بنسبة 
ترى بأنه معقد  0 %7ها ،ويف األخري كانت نسبة التعامل مع نظام الفهرس اآليل واخليارات البحثية اليت يقدم

أو أن املستفدين ال حيبذون إستخدام التكنولوجيا بصفة  وقد تكون الربجميات املستخدمة السبب يف ذلك،
 .رس الورقي يف البحث البيليوغرايفعامة، ويفضلون الفه
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  إذا واجهتك عوائق يف استخدام الفهرس اآليل كيف تتغلب عليها ؟: 17س

 
داخل املكتبة ومن إن الفهرس اآليل ضرورة حتمية كأداة يف عملية البحث عن خمتلف املراجع املتاحة 

خالل هذا التساؤل حاولنا معرفة حلول لعوائق استخدام الفهرس اآليل وكيفية التغلب عليها فكانت البيانات 
ن الطلبة ال يواجهون عوائق يف االحتكاك بالزمالء كو   %18املتحصل عليها كالتايل حيث النسبة األكرب 
من أفراد العينة الدراسة يعتمدون على   %70يف حني كان  التواصل فيما بينهم ومساعدة بعضهم البعض،

فيما كانت نسبة  املكتبني يف حال واجهتهم مشكلة ما كوهنم أكثر متكنا من الفهرس اآليل مقارنة بالطلبة،
وحسب ما الحظنا أن  ا تشرح طريقة البحث بشكل مفصل،تتطلع على األدلة املساعدة وهذا ألهن 57%

 .لتقليدي وعدم تشويه صورة املكتبةهذه األدلة كانت متوفرة ولكن مت سحبها وذلك للتخلص من الشكل ا
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 عند استخدامكم الفهرس اآليل تواجهون صعوبات خاصة بــ: : 18س
 %النسبة  التكرار االحتماالت

  %21 21 داخل املكتبةقلة احلواسيب املتوفرة 
  %82 20 صعوبات استخدامكم احلاسب اآليل

  %87 70 النظام املتبع بالفهرس اآليل
  %81 10 ظروف تواجد الفهرس اآليل

  %87 70 قلة احلواسيب + صعوبات استخدام احلاسب
  % 80 00 قلة احلواسيب + صعوبات استخدام احلاسب

  %82 20 اآليل قلة احلواسيب + ظروف تواجد الفهرس
  %122 122 المجموع

 تفيد عند استخدام الفهرس اآللي: الصعوبات التي تواجه المس12الجدول رقم 

من خالل البيانات املتحصل عليها، أكد لنا أفراد جمتمع الدراسة أنه أثناء إستخدامهم للفهرس اآليل 
%متثلت يف قلة احلواسيب املتواجدة 21يواجهون صعوبات متعددة وجاءت النسبة الكربى واليت قدرت بـــ 

يؤثر سلبا  باملكتبة وهذا راجع لكثرة الطلبة مقارنة باحلواسيب املتوفرة هبا، حيث أن هناك نقص واضح هذا مما
على املستفيدين يف إستخدامهم للفهرس اآليل، بينما توزعت النسب املتبقية على صعوبة اإلستخدام والنظام 

كما هو  % 58% و7أخريا ظروف تواجده داخل املكتبة بنسب متفاوتة تراوحت بني املتبع بالفهرس اآليل و 
 موضح يف اجلدول أعاله.

 هل أنت راضي عن الفهرس اآليل ؟: 14س

 

%87 

%13 

 رضا المستفيد عن الفهرس اآللي: 09الشكل رقم 

 راضي

 غير راضي
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هم راضني على الفهرس  توضح إجابات عينة الدراسة لنا أنا نسبة املبحوثني 55 من خالل اجلدول رقم
جاهتم البحثية وتلبية ا% وهذا راجع إىل أنه يساعدهم يف الوصول إىل إحتي02اآليل للمكتبة بنسبة تقدر ب

% وقد تكون نتيجة ألسباب ذاتية متعلقة 52 ـــرغباهتم الدراسية ،أما الفئة الغري راضية فكانت تقدر ب
 .صصهمباملستفيد أو نقص املراجع يف جمال دراستهم وخت

 ما هي إقرتاحاتكم بشأن الفهرس اآليل ؟ : 22س

 
 %22تبني لنا أن إقرتاحات الطلبة بشأن الفهرس اآليل كانت كالتايل  55من خالل الشكل رقم 

اقرتحوا زيادة عدد احلواسيب اخلاصة بالبحث البيبليوغرايف كون عددها قليل مقارنة بعدد الطلبة، أما نسبة 
فقد طالبت بضبط البيانات اخلاصة بالفهرس اآليل من خالل التحسني يف عمليات التكشيف  72%

كانت   %72من أجل مساعدة املستفيد يف الوصول إىل مصادر املعلومات املرادة، بينما نسبة واالستخالص 
اد عينة من أفر  %52إجاباهتم متعددة وختتلف من مستفيد آلخر وذلك راجع ألسباب ذاتية، وأخريا جند 

الدراسة اليت تركت السؤال دون إجابة وهذا رمبا راجع لكوهنم راضني عن الفهرس اآليل أو لعدم معرفتهم 
 بالنقائص اليت يعاين منها.
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 نتائج على ضوء الفرضيات: .7
 الفرضية األولى: 

عن مصادر بحث كان الفهرس اآليل ضروري بالنسبة للمستفيدين يف ال متثلت الفرضية األوىل يف إذا ما
، وحسب النتائج املتحصل عليها فقد حتققت هذه الفرضية، حيث توضح مؤشراهتا من املعلومات باملكتبة

من  اآليلباحملور األول والذي هلما عالقة كبرية بالفرضية املدروسة فاألول يعترب الفهرس  7و 5الشكل خالل 
ومات هلا بالعديد من املميزات أمهها سرعة األكثر األدوات املستخدمة يف عملية البحث واإلسرتجاع للمعل

% أما اجلدول التايل عن مدى ضرورة وجود فهرس آيل باملكتبة فكانت نسبة 97الوصول للمعلومات بنسبة 
 .ه باملكتبةة وحتمية وجود% وهي األغلبية ترى ضرور 41

 ة:الفرضية الثاني 
كان املستفيد من الفهارس اآللية تأثر باملوجة احلديثة للتكنولوجيا املعلومات، فإهنا إذا  كانت تدور حول  واليت  

الفهرس اآليل واحلاسوب  على واالعتماد الستخدامقد حتققت بنسبة كبرية وذلك من خالل توجهات الطالب 
اآليل  % تُِقر بأن إستخدام الفهرس19يؤكد صحة الفرضية حيت نسبة  9رقم  الشكل،كما أن بشكل عام

 ،داخل املكتبة االنرتنتالطلبة بإدراج الفهرس وإتاحته على شبكة  حاتااقرت يغنيك عن الورقي ،باإلضافة إىل 
وفعال على املكتبة بشكل عام  ايجيإ فكل هذا يربر على أن املوجة احلديثة لتكنولوجيا املعلومات هلا تأثري

 . واملستفيد بشكل خاص
 ثة:الفرضية الثال 

يسهل وصوهلم إىل مصادر املستفيدين و  احتياجاتيليب  اآليلما كان الفهرس  إذاحول  كانت تتمحور
حول  1فالشكل رقم يعكسه احملور الثاين وإجابات املستفيدين  ، فقد حتققت هذه الفرضية وهذا مااملعلومات

علومات % تقر بأن الوصول إىل امل19املعلومات فكانت نسبة  إىلمدى سرعة الفهرس اآليل يف الوصول 
يؤكد بأن الفهرس اآليل فإنه عند القيام بعملية للبحث من خالله فإن النتائج  1تكون بسرعة واجلدول رقم 

 اآليليؤكد بأن الفهرس  57% ويف األخري فإن اجلدول 49املتحصل عليها مفيد يف عملية البحث بنسبة 
فق على ذلك وهذا ت% ت48ة فكانت نسبة راهتم البحثياسيساعد الطلبة يف إجناز أعماهلم والوصول إىل استف

 .مصادر املعلومات إىلاملستفيدين ويسهل وصوهلم  احتياجاتيليب  اآليليؤكد ويربر على أن الفهرس  ما
 الفرضية الرابعة: 

كان إستخدام الفهرس اآليل يتناسب والقدرات البحثية للمستفيد فقد  حيث متثلت هذه الفرضية يف إذا ما
املستخدمة % من العينة 01بأن نسبة  9ومن ضمنها اجلدول  ثمؤشرات احملور الثالقت حيت توضح حتق

توجد عوائق يف التعامل معه وأنه يف متناول  أن الفهرس اآليل سهل اإلستخدام والبترى بأن الفهرس اآليل 
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يف تسري  يات املتبعةوجدت صعوبة فإهنا تكمن يف الربجم معظم الطلبة من حيث قدراهتم البحثية، وحىت إن
% وذلك يرجع إىل صعوبة يف إستخدام التقنية ككل أو الربجمية 1 تتعدى نسبة الفهرس اآليل لكنها ال

 .الوثائقية على وجه اخلصوص
 نتائج الدراسة الميدانية:.8

 ميدانيةدراسة قمنا ب اآلليةالفهارس  استخدامدين حنو ياملستف اجتاهاتمن خالل دراستنا ملوضوع 
  : يف متثلتمن ثالث حماور من خالل استمارة استبيان مكونة مبكتبات جممع سويداين بومجعة لطلبة املاسرت 

  مكانة الفهرس اآليل بالنسبة للطلبة. .5
  .الطلبة واإلجابة على استفساراهتم احتياجاتيف تلبية  اآليلفعالية الفهرس  .7
  .من قبل الطلبة اآليلالفهرس  استخداممشكالت  .3

 : ومن خالل حتليل معطيات الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية
  يستخدم بصفة مستمرة من طرف املستفيدين اآليلالفهرس. 
  كأداة حبث بنسبة   اآليلسرعة احلصول على املعلومات سبب جيعل املستفدين يعتمدون على الفهرس

  .متوسطة
 الدور اهلام كأداة حبث يف  يثبت املكتبة مامبدى ضرورة وجود فهرس آيل يف  أقر معظم أفراد العينة

 .املكتبة اجلامعية
  االجتاهبديل للفهرس الورقي و بأنه مكمل له ،يف إشارة إىل  اآليلأجابت نسب متقاربة بأن الفهرس 

 .اآلليةمن خدمات املكتبات أبرزها )الفهارس  لالستفادةالتكنولوجيات احلديثة  الستخداماحلديث 
 املستفدين  اجتاهيغنيك عن الفهرس الورقي متوسطة وهو  اآليلين بأن الفهرس وجهة نظر املستفد

 ككل.  التكنولوجيا باستخداماملرحبون 
 يف عملية  اآليلعلى الفهرس الورقي على الفهرس  اعتمادهممدى  قاربت أراء أفراد العينة حول مات

  .التقليدية البيبليوغرافيةالبحث وهذا دليل على قبول التكنولوجيا وعدم التفريط يف األدوات 
  املعلومات وذلك ألن معظم املستفيدين أمجعوا بأن عند  إىلسريع نسبيا يف الوصول  اآليلإن الفهرس

القيام بعملية البحث من خالل الفهرس األوىل فإنه يوفر خيارات متعددة والنتائج املتحصل عليها 
 .مفيدة كثريا
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  تعترب كافية يف إجناز  املتحصلفإن النتائج  اآليلالفهرس  ستخداماتباينت إجابات أفراد العينة بأن عند
  .أعماهلم البحثية

  وهذا راجع لبساطة الربجمة املعتمدة وممارساهتم  االستخدامسهل  اآليلأمجع معظم الطلبة بأن الفهرس
 اليومية للوسائل التكنولوجية.

  البحثية استفساراهتميساعدهم يف أعماهلم والوصول إىل  اآليلأغلب املستفيدين يوافقون بأن الفهرس 
  يلجأون إىل االحتكاك بالزمالء بنسبة  اآليلالفهرس  استخداماملستفيدين إذا واجهتهم عوائق يف

 .معتربة ألن أقرب شخص للمستفيد هو زميله يف الدراسة بسبب عدم وجود عوائق يف التواصل 
 تؤثرانت كبرية نسبيا هذا دليل على وجود عوامل عديدة للمكتبة ك اآليلمستخدمي الفهرس  ارض 

 ،،طبيعة الربجمة والعتاد املستخدممثل ظروف وموقع الفهرس  اآليلالفهرس  استخدامعلى 
 .اإلسرتاجتيات واخليارات اليت يوفرها الفهرس اآليل

 حلول ومقترحات:.4
دراستنا إىل جمموعة من احللول واملقرتحات واليت ميكن أن تساعد يف تطوير الفهارس اآللية  خلصت

 املتاحة باملكتبات اجلامعية ومتثلت فيما يلي: 
أمجع جمتمع الدراسة على أن املكتبة تعاين من نقص يف عدد احلواسيب لذلك جيب توفري املزيد من  -5

هلا ملعاجلة مشكل نقص احلواسيب  االنرتنتإتاحة الفهرس على  إىلاحلواسيب اخلاصة بعملية البحث باإلضافة 
 .وختفيف الضغط على املكتبة والطلبة

وخاصة طلبة سنة أوىل مع بداية املوسم الدراسي  اآليلم الفهرس إعداد دورات تدريبية من أجل استخدا -7
 .يف جمال الفهرسة والتكشيف استخداموتدعيمه مبطويات عن كيفية التعامل معه وأدلة 

 .وفق املعايري املعمول هبا والعمل على حتينه من وقت آلخر اآليلوتنظيم بيانات الفهرس  ضبط -2
 .لربجميات الوثائقية اليت تكون تعليماهتا ومصطلحاهتا واضحةمسايرة التطورات احلاصلة يف ا -9
  .على حدى من أجل تسهيل عملية البحث كل منها  فصل احلواسيب اخلاصة بالكتب واملذكرات -1



 

 

  

 

 
  خاتمة



  خاتمـــة

 

  الجامعية بالمكتبات اآللية الفهارس استخدام نحو المستفيدين اتجاهات

 

 : خاتمة

الطلبة  اعتمادومدى  الفهارس اآللية، استخداماملستفيدين حنو  اجتاهاتلية اتناولت الدراسة احل
اجنا  كتبة اجلامعية إلاجلامعيني عليها يف عملية  البحث عن البيانات الوصفية ملصادر املعلومات املتوفرة بامل

مواكبة تكنولوجيا املعلومات يف مجيع اجملاالت، والعمل على تغطية النقائص املؤثرة على لك ذوك ،حبوثهم
إستخدام الفهرس الورقي السيما السرعة يف الوصول إىل مصادر املعلومات، ومعرفة الطريقة املثلى يف كيفية 

يف التعامل مع  بوجمعةمجمع سويداني طلبة من معلومات، مث دراسة سلوكيات  حيتاجه من كل ما االستفادة
، باإلضافة إىل أننا حاولنا والتسيري االقتصاد، وعلوم واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية  يتملكتبيت كلي الفهرس اآليل

للمعلومات من ختال الفهرس اآليل،  اسرتجاعكشكتات اليت تصادفهم يف عملية املقدر املستطاع التعرف على 
نه حيق  ويلي أل الطلبة يف إستخدام الفهرس اآليل،أنه هناك تفاعل بني  نال عليها الحظوبعد النتائج املتحص

قلة  من انتعاني نيتأن املكتبعلى الرغم ابية عليه، جيرة إوهلم نظ ورغباهتم البحثية بنسبة كبرية، احتياجاهتم
مة فيه، املستخدد الطلبة، وأيضا القصور امللحوظ يف الربجمية والنظم دبحث مقارنة بعاملخصصة للاحلواسيب 

على وجه  اآليل لتحسني وتطوير املكتبة بصفة عامة والفهرس واالقرتاحاتوعة من التوصيات مجم تقدميوقد مت 
 اخلصوص. 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 قالمة 54ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
 

 واالتصال وعلم المكتبات                     تخصص: إدارة المؤسسات الوثائقية اإلعالمقسم: علوم 
 
 

 استمارة بحث حول:
 
 
 
 

هذا االستبيان الذي نضعه بني أيديكم يدخل يف إطار دراسة املوضوع املبين أعاله واملقدم ضمن متطلبات 
بكل البحث العلمي لنيل شهادة املاسرت. ويرجى منكم االطالع على أسئلة االستبيان واإلجابة عليها 

 يف املربع املناسب.× موضوعية وصراحة وذلك بوضع عالمة 
علما أن كل إجاباتكم ستؤخذ مأخذ اجلد العلمي واألكادميي ولن خترج عن إطاره وكل خصوصياتكم الذاتية 

 ستبقى سرية، كما أن مالحظاتكم ستلقى الرتحاب والصدر الرحب لألخذ هبا.
 لبحثكل الشكر والعرفان على مسامهتكم يف هذا ا

 من إعداد الطالبان:                                                             تحت إشراف:
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  اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اآللية بالمكتبات الجامعية

 

 الملخص: 
أدوات  ىحدإ اكوهن ،ةاآلليس ار الفه استخداماملستفيدين حنو  هاتاجتايف هذه الدراسة حاولنا إبراز 

اليت البارزة واملكانة األساسية  تهااجلامعية، وهذا راجع ألمهي كتباتبكثرة يف امل ةبليوغرايف املعتمديالبحث الب
هذا الشكل من الفهارس ومسامهته الفعالة يف خدمة وتسري الوصول من خالله إىل مصادر املعلومات حيتلها 

 .الوقت واختصار ،االستخداموخمتلف البيانات املوجودة باملكتبة اجلامعية، مع إمكانية سهولة 
 اجتاهات ثب علىواملالحظة للتعرف عن ك   الستبياناعلى  هذه الدراسة إجنازيف  اعتمدناكما 

أساسيني، األول  قسمنياجلانب النظري املتكون من  إىل ، باإلضافةةرس اآللياالفه استخدامدين حنو ياملستف
وأنواعه واملكونات األساسية له، كما تعرضنا إىل مفهوم املستفيد وفئاته وجمتمع  االجتاهيندرج حول ماهية 

عامة، أما فيما خيص الفصل الثاين فقد تضمن الفهرسة  املستفيد من املكتبة، وأساسيات املكتبة اجلامعية بصفة
 .ة للفهرسةثجتاهات ادحدياإل وصوال إىل اآلليةيف البيئة التقليدية والفهرسة 

جملمع  اآلليةالفهارس  استخدامحنو  ناملستفيدي اجتاهاتأما دراستنا امليدانية فقد متحورت حول 
ري، فقد يوالتس االقتصادوكذلك علوم التجارية وعلوم  واالجتماعيةسويداين بومجعة لٌكلييت العلوم اإلنسانية 

ادحصول  مكننا من ما، قد مت اختيارهم بطريقة عشوائية طالب ماسرت ملختلف التخصصات 011مشلت العينة 
تتوافق مع الفرضيات اليت حتققت بنسبة كبرية، أمهها متثلت يف ضرورة وجود فهرس آيل بالنسبة  نتائج،على 

 .البحثية جاهتمااحتيللمستفيدين وأنه يليب 
وميكن القول بأن الفهرس اآليل له أمهية كبرية ودور فعال يف مساعدة املستفدين يف الوصول إىل 

بقيمة مصادر املعلومات اليت يساهم  ةبطتر م استخدامهو حن ناملستفيدي اجتاهاتالبحثية، كما أن  احتياجاهتم
 .من أجل ادحفاظ على دميومته باستمرارجيب العمل على تطويره وحتينه  لذا، يف وصوهلم إليها
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  الملخص

 

  اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اآللية بالمكتبات الجامعية

 

Résumé:  

 

Dans cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence les tendances 

des usagers vers l'utilisation des catalogues automatisés, étant l'un des outils 

de recherche bibliographique largement adoptés dans les bibliothèques 

universitaires. Cela est dû à son importance, à la place essentielle occupée par 

ce forme des catalogues, à sa contribution effective au service des usagers et 

pour leur faciliter l'accès aux ressources d'informations et aux diverses 

données de la bibliothèque universitaire, avec la possibilité de l'utilisation 

facile et efficace dans des courts instants. 

Nous avons adopté dans la réalisation de cette étude sur l'enquête (le 

questionnaire) et l'observation pour en savoir de plus près les tendances des 

usagers face à l'utilisation des catalogues automatisés, en plus du côté 

théorique qui se compose de deux parties principales. Le premier concerne les 

tendances, ses types et ses composantes de base. Nous avons également 

présenté le concept des usagers, ses catégories et les fondements de la 

bibliothèque universitaire en général. En ce qui concerne le deuxième partie, 

inclus le catalogage dans l'environnement traditionnel et le catalogage 

automatisé pour atteindre les tendances modernes de catalogage. 

         L’étude  sur terrain a porté sur les tendances des usagers face à 

l'utilisation des catalogues automatisés du complexe universitaire « Souidani 

Boudjema'a » pour les facultés de "science humaines et sociales" ainsi que les 

"sciences commerciales, l'économie et la gestion" 

 L'échantillon comprenait 100 étudiants de Master de différentes 

spécialités, choisis au hasard, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats 

compatibles avec les hypothèses.  

Dont le plus important est la nécessité de l'existence d'un catalogue 

automatisé pour les usagers et qu'il répond à leurs besoins de recherches. 

 On peut dire que le catalogue automatisé a d’une grande importance et il 

a un rôle très efficace pour aider les usagers à atteindre leurs besoins de 

recherche, et les tendances des usagers vers l’utilisations liée à la valeur des 

sources d'informations qui devons donc travailler à le développer  sans cesse 

afin  de maintenir sa viabilité. 

 

Mots-clés: usagers, tendances, catalogue automatisé, recherche. 


