
 وزارة التعليم العايل البحث العلمي

 1945ماي 08جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 عالم واالتصال وعلم املكتباتقسم علوم اإل

 الرقم التسلسلي.........................

 املؤسسات الواثئقية دارة صص إ رسالة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علم املكتبات  

 ت عنوان: 

  

 

 :إشراف                                                                                         :إعداد

          .أ. شنيقل نزار                                                       بوشاهد فايزة 
                    زيتوين شهرزاد 

                                                     

 جلنة املناقشة

 الصفة عةاجلام الرتبة االسم واللقب
 مشرفا ومقررا 1945ماي 08جامعة أستاذ مساعد أ/شنيقل نزار

 رئيسا 1945ماي 08جامعة أستاذ مساعد أ/بن زايد عبد الرمحن
 مناقشا 1945ماي 08جامعة أستاذ مساعد أ/بن ضيف هللا نعيمة

 

 

 .2017-2016السنة اجلامعية:

 تكنولوجيا املعلومات ودورها يف أتهيل اختصاصي املعلومات ابملكتبات اجلامعية

 _العريب بن مهيدي البواقي _ دراسة ميدانية ابملكتبة املركزية ألم                       



 

 

 

 

 

 

 

 

22222222222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".احلكيم العليم ا علمتنا إنك أنت"قالوا سبحانك ال علم لنا إال م

 . (22يةصدق هللا العظيم.)سورة البقرة اآل



 

  

 

 

 

 باقتةةةةةدا بدايةةةةةة احلمةةةةةد باللةةةةةكر ي رف العةةةةةاريب الةةةةةال بذقنةةةةةا بنةةةةةور  ر  علةةةةة  إ مةةةةةا   ةةةةةا  ارا رة 
ذةةةةة  . ال يلةةةةةكر  هللا" سال يلةةةةةكر النةةةةةا ن"م:اللةةةةةري مبةةةةةا قالةةةةة  النةةةةةل صةةةةةل  هللا عليةةةةة  بسةةةةةلم   احلةةةةةدي  

 ر"نةةةةةةة ا لشةةةةةةةنيق":الفاضلخةةةةةةةب راةةةةةةة  عبةةةةةةةارات اللةةةةةةةكر بالتقةةةةةةةدير باالمتنةةةةةةةا  ل سةةةةةةةتا  أيسةةةةةةةع  إال أ  
شةةةةةا ات بالتو ي ةةةةةات بخةةةةةل علينةةةةةا ارعلومةةةةةات با ر يل مل اال ب الةةةةةال  ةةةةةا  خةةةةةا ارو ةةةةة  بارعةةةةةيب باررشةةةةةد

 ان  متام  اا العمل ذأ ام  هللا خبا.و ع ت لنا  انالقيمة اليت

ة " علةةةة  نهةةةةالح  بارعلومةةةةات ارقدمةةةةبةةةةن  ايةةةةد عبةةةةد الر ةةةةا ":  مةةةةا نتقةةةةدم اللةةةةكر ا ةةةةالب ل سةةةةتا 
 . ذج ا  هللا  ل خامن قبل     ل مرة تو  نا إلي 

 ىل  ل من ساعدان من قريب أب بعيد.إكتبات ب بنتو   اللكر بالتقدير إىل  ل أستا ة علم ار

بأخةةةةةةةاا نسةةةةةةةأ  هللا العلةةةةةةةف القةةةةةةةدير أ  نكةةةةةةةو  قةةةةةةةد بذقنةةةةةةةا   إعةةةةةةةدا   ةةةةةةةا  ارةةةةةةةا رة بمةةةةةةةن هللا العةةةةةةةو  
 بالتوذيق.

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 مةةةةا ربيةةةةا     ةةةةة بقةةةةل رف ار  مةةةةاإىل الةةةةال قةةةةا  ذي مةةةةا الةةةةر ن )بالفةةةةل  مةةةةا  نةةةةا  الةةةةا  مةةةةن الر 
 .صغاا(بالدل الكرمييب لفض ما هللا

إىل مةةةةةةن  للةةةةةة  هللا ا يبةةةةةةة بالوذةةةةةةا  إىل مةةةةةةن علمةةةةةة  الع ةةةةةةا  بةةةةةةدب  انتظةةةةةةار إىل مةةةةةةن أ ةةةةةةل ااةةةةةة  بكةةةةةةل 
اذتخةةةةةةار لكمةةةةةةيت بعلمةةةةةةف إىل أ   بللمةةةةةةف إىل الةةةةةةال  ةةةةةةا  يضةةةةةة  احلجةةةةةةر ذةةةةةةوق أخيةةةةةة  ليبةةةةةة    سةةةةةةلما 

 الدين أ  الغا  "السبيت ".يوصل  إىل األما  إىل من علم  أمور الدنيا ب 

أر ةةةةةو مةةةةةن هللا أ  ميةةةةةد   عمةةةةةرا لةةةةة ط لةةةةةارا قةةةةةد لةةةةةا  ق اذ ةةةةةا بعةةةةةد  ةةةةةو  انتظةةةةةار بسةةةةةتبق   لماتةةةةةك 
 ل هبا اليوم ب  الغد بإىل األبد.جنوم ا تد

إىل سةةةةةندل   باألمةةةةةل إىل الةةةةيت  ةةةةف  ةةةةل شةةةةةف    الو ةةةةو  بعةةةةد هللا برسةةةةول  بالتفةةةةا  إىل ينبةةةةوص الهةةةة  
إىل القلةةةةةةب   إىل رمةةةةةة  احلةةةةةةب ببلسةةةةةةم اللةةةةةةفا   بمةةةةةة  ل بعةةةةةةد هللا إىل أ  مةةةةةةن أرضةةةةةةعت  احلةةةةةةب باحلنةةةةةةا 

إليةةةةةك ا بسةةةةةمة احليةةةةةاة بسةةةةةر الو ةةةةةو  إليةةةةةك امةةةةةن  ةةةةةا  م  ةةةةةف   احليةةةةةاة   إليةةةةةك ا  الناصةةةةة  البيةةةةةا 
  عال ا سر جنالف بلناهنا بلسم  رالف أمف الغالية "لورية ".

أنفسةةةة م إىل مةةةةن علمةةةةو  علةةةةم احليةةةةاة إىل مةةةةن أة ةةةةربا   مةةةةا و أ ةةةةل مةةةةن احليةةةةاة ثةةةةرب  علةةةة  آإىل مةةةةن 
إىل رذقةةةةةا   ر  الةةةةةاين ت لعةةةةةوا لنجةةةةةالف بنظةةةةةرات األمةةةةةل إىل القلةةةةةوف ال ةةةةةا رة الرقيقةةةةةة بالنفةةةةةوس ال ي ةةةةةة 

 صليح "  ذيهل  إىل راليب ليايت إخويت "ذريد

ينبةةةةةوص الهةةةةةةدق الهةةةةةةا  إىل مةةةةةةن مع ةةةةةةا سةةةةةةعدت   بمتيةةةةةة ت الوذةةةةةةا  بالع ةةةةةةا  ا خةةةةةةا  إىل مةةةةةن  لةةةةةةت 
ببرذقت ةةةةةا    ربف احليةةةةةاة احللةةةةةوة باحل ينةةةةةة سةةةةةرت إىل مةةةةةن  انةةةةةت معةةةةةف علةةةةة   ريةةةةةق النجةةةةةا  با ةةةةةا إىل 
مةةةةن هبةةةةا أ ةةةة  بعلي ةةةةا اعتمةةةةد إىل يعةةةةة متقةةةةدة تنةةةةا ةلمةةةةة ليةةةةايت إىل مةةةةن بو و  ةةةةا ا تسةةةةب قةةةةوة ب بةةةةة 

  ب  ا سليم" أ ا  هللا   عمرمها. ة " صليحة ب اللدب   ا إىل من عرذت مع ا احلياة أخيت الع ي

 ذ يمة " ع م هللا هبم عل  ارو ة بالر ة بال اعة برض  هللا  إىل  ب ات إخويت " ميلة

 إىل  ل أذرا  عالليت من قريب أب من بعيد.



  ابر".  أسيل  م ا  سجو   إىل  تا يت العاللة "مارا

قةةةةو النجةةةةا  با بةةةةداص إىل مةةةةن لةةةةن ينسةةةةا م قلةةةةل صةةةةديقايت  إىل مةةةةن سةةةةران سةةةةوا بقةةةةن نلةةةةق ال ريةةةةق معةةةةا
 إميا  ".  ذاي ة  "ان ية

  ي  أساتاة  لبة علم اركتبات. بإىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرف اررسليب.أاحلمد ي رف العاريب باله ة بالس م عل  

 : دل  اا العملأ

  إىل سةةةةةندل   احليةةةةةاة   لتةةةةة  ب ةةةةةن علةةةةة  ب ةةةةةنم ا إىل الةةةةةيت إىل الةةةةةيت  رم ةةةةةا هللا اانةةةةةة  ةةةةةت أقةةةةةدا
األام صةةةةةة ا بشةةةةةةغلت البةةةةةةا  ذكةةةةةةرا برذعةةةةةةت  إىل الةةةةةةيت  ا ةةةةةةدت  إىل نةةةةةةور قلةةةةةةل برمةةةةةة  احلةةةةةةب بالهةةةةةةفا 

 بأيقنت اي أم  لر ية  اا اليوم السعيد لبيبيت أمف الغالية"لدة".  األا ل  عا ا

إىل الةةةةةةال أضةةةةةةا  يعةةةةةةة  ر  بعلمةةةةةة  أ  الهةةةةةة  بالعلةةةةةةم  ةةةةةةو   اةةةةةة  بكةةةةةةل ذخةةةةةةرإىل  ةةةةةةل مةةةةةةن أ ةةةةةةل ا
 سرالنجا  أ  الع ي  أ ا  هللا عمر .

 بأخةةةةةةةةةةوايت"  ذةةةةةةةةةةاتح  بةةةةةةةةةةوبكر  عةةةةةةةةةةا   منا":إخويت  م     ةةةةةةةةةةارا بارتقةةةةةةةةةةاجنةةةةةةةةةةالف ا إىل مةةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةةرب 
 ." جنيبة ان يةة جا نسيمة 

 ."مرمي  "مربة إا  نوربإىل صغار العاللة

 .لنا   سياآ إىل بنات خاليت:

  "منةةةةا صةةةةديقايت األع ا  ينسةةةةا م قلةةةةلإىل مةةةةن لةةةةن  النجةةةةا قو معةةةةا  ريةةةةق الإىل مةةةةن سةةةةران سةةةةوا نلةةةةق 
 .ش ر ا  إميا "  ان ية

 اركتبات. مإىل  ي  أساتاة علم قسم عل     

 



 

 أ
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 :مقدمة
صههههها   نههههها   ههههه     ههههه  اشهههههع     ههههه   زد هههههادو  يف تك   جيههههها  ا    ههههها   ي عههههها اسههههه     تطههههه    02مل يف   

مش هههههههها حي هههههههها  هههههههه  ح  ف هههههههه  ، حيههههههههأ اةههههههههت ا اد    هههههههه  ادو      صهههههههه   اع هههههههه  ،يف حجهههههههها  ا    هههههههها 
يهههها   عهههها ل ههههها   تتطهههها بكهههههج   هههها    ههههه د  و    ا يهههه   ههههه  اجههههج   هههههي    باإل  ههههه  مل و   اا ا  كهههها   نسهههههي 

 و  ط ق   ي  ي   .ب     لسا ي
 يعهههها  ي تيهههه  حاجاتهههه   هههه  إذ ا هههها تيههههيف    هههه د ف ةهههه     جهههه   إ اها هههه ات يههههك  اكيتهههها  بههههه ا   اعهههها   ف ههههو 

يج       ل خ   اآمت  ب   ذيي ع حبيأ اةت ا ش  ا   جمل،  ا    ا  يف حي ا  جملان   .ت
ههههه   هههههها   ههههه  ا ههههه     او  صههههه  جههههه ه ي واساسههههه كيتههههه    ا  يههههه  ن جمههههه د  حبيهههههأ مل ت ههههه ،  اكيتههههها  ت ههههه  ا

و  ههههههج ، ا و ههههههه هامنهههههها   نهههههها  يهههههه و  ا يف ا  يهههههه  ح ههههههك  ا    هههههها  و  ا يعههههههحيهههههها  ههههههك  إل يهههههها     كهههههه ي وإ
بأسههههه   و ههههها  ت ههههه ا خههههه  ا    عههههه    ا هههههي ي    ههههههاا  اكيتههههها    ا  يههههه  هههههه   هلههههه ا  لساسههههه   ههههه  إ

هههههههه  وإ هتا وز ههههههههاد      ين ي يهههههههه    هههههههه ت ههههههههاا  يف ت يهههههههه   هههههههه  ي هههههههها  اهههههههه  د   ي  ي يهههههههه   مب هههههههه  دها وجعهههههههه   ك
 حتصي عا       .

اةههههه     ههههه ابههههه   بههههههكج  تاشههههه  ا ههههه   اكيتههههه  و اكيههههه  ا ههههه   ك   جيههههه   يطههههه       ي ههههههذ ويف ظهههههج  
يهههههه    ي  ي  هههههه     كيتهههههه  ف ههههه  ا هههههه    هههههه ياتتطهههههه   يف ت ذي اهههههه ا بهههههه و حههههه     هههههه  ا   هههههه   هههههه   بالا ههههههال     

إ  خيصاةههههههه       هههههههها  خميهههههههه    ي ا هههههههج  ههههههههع حي ههههههها    سهههههههها ج   يك   جيهههههههه ،حيأ  نا  ع سههههههه  و إلاهههههههها  
اجهههههه  إ    ههههههذي  هههههه بي  عهههههه    ا ههههههي ي    خاةهههههه  يف هههههههذ   تي هههههه     نهههههه  اةههههههتف  لسهههههها   ههههههذ  بهههههه ز   

اسب   ظ وا و لويا     ه  يف ت ري   ي  . ني اب  عا    وخك   ج       ت
 ظههههه   اههههها  هههههيي ، )    ى    ا  ههههه ن  كا ههههه  حي  ههههه  و ع ههههه  هههههذ  حتيهههههج ا  يههههه  تأهيهههههج  خيصاةههههه   ا    ههههها 

  ههههههه ت ههههههه   و  يطههههههه      اي ا تههههههه   ييجههههههه  نسهههههههين ا  تك   جيههههههها  ا    ههههههها  باجملهههههههال  ههههههه    ي هههههههري      ههههههه    
هههههههه    حهههههههه ى   إ ظا  يطهههههههه     عهههههههها       خيصاةهههههههه   ا    هههههههها  وهتي يهههههههه    ي ااههههههههج  ههههههههع   يههههههههج     هههههههه   هههههههه

حاطيهههههههه  مبهههههههها   جهههههههه  ا هههههههه     ههههههههاح   هههههههه  تهههههههه  وتاو هههههههه  باا ههههههههيج       نهههههههه  وإخك  وحتهههههههه  أ،  ا    هههههههها 
  ي ري   هلا ة   مبجال ا   .

يس ا ههههههها     ههههههها    يف ههههههههذ  اةهههههههت ا بي ههههههه   ا    ههههههها  يف ههههههههذ      ههههههها   ههههههه  ه  بي ههههههه     ههههههه   و ههههههه  ههههههه  
يههههه     نههههه  وذ هههههخ  ههههه  خههههه ل  إل،  جعههههه  ههههههذ       هههههع    ن   طههههها  إ و  يطههههه     اعههههه  و  ي  هههههيا فهههههاد   ههههه    ي 
 .  ذ يت
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دو  تك   جيههههههها  ا    هههههها  يف تأهيههههههج    ههههههه ى    ا  هههههه  بااكيتههههههها  وا يهههههه ، جههههههاا  ههههههههذ      سهههههه   يههههههكز 
ههههههها بي  هههههههيا      سههههههه  إ  هههههههس ) خيصاةهههههههي   ا    ههههههها ن،  فصههههههه ل ت زاههههههها و إلحاطههههههه  ضهههههههذ   ا يههههههه     

:  ا          يا
عجيههههههه الفصـــــــ  ا   : ههههههها فيههههههه  إ ت يهههههههيف  إلجههههههه  ا    ا إشهههههههكا ي       سههههههه    ههههههه  خههههههه ل طههههههه   ،تط  

وحت  هههههههه  اسههههههههتاب  خييهههههههها    يهههههههه        سهههههههه  وا ييعهههههههها ، وويههههههههع ت ههههههههاغن       سهههههههه  وةههههههههيا       يههههههههيا 
هههههههها إ ،  اصههههههههط  ا وذنهههههههه  اههههههههها      سهههههههها     ههههههههاب   ا يهههههههه        سهههههههه   ههههههههع يههههههههتي ، واههههههههه  فعا مث تط  

هههههه حهههههه ود      سهههههه   اي   يهههههه     هههههه  خهههههه ل حت  هههههه  جهههههه  ا        سهههههه   اي   يهههههه إ عا      سهههههه  و   ي  ونههههههذ  ، هههههه
عا      س  و   ي  ا بي  يي   ض ا ا   اهاحت         . ادو    ع   تيا ا  واخري    

او ، فكهههههههههها  ح ل: تك   جيهههههههههها  ا    ههههههههها   الفصـــــــــ  ال ــــــــــ   : تك   جيهههههههههها فيههههههههه    عهههههههههه    ههههههههههاحيههههههههههأ ت
ههههههها إ خصههههههها   تك   جيههههههها ،    ههههههه و فع و  ا   يهههههههها ها و ك  اهتههههههها،  ا    ههههههها  وتط  هههههههها   يههههههها    ن ههههههها تط  

واخههههههههههري   ةبهههههههههها   التتهههههههههه  اهههههههههه   سههههههههههي     تك   جيهههههههههها ، ونههههههههههذ  ا ييعهههههههههها واههههههههههه  فعا،  ا    هههههههههها  ووظا  عهههههههههها
  ا    ا .

ههههه   :  جههههههاا ال  لــــــ :الفصـــــ    هههههها   ا حيههههههأ، ا  يعهههههها بيك   جيهههههها  ا    ههههها    ا  يههههه  و   اكيتهههههه  ب 
ههههههها إ ،  ووظا  عههههههها بههههههه ا  بي    عههههههها و ههههههههأهتا وا   اعههههههها ،نهههههههج ج   تعههههههها ههههههه    اكيتههههههه    ا  يههههههه  فيههههههه   ن ههههههها تط  

هههههه  ا   اكيتيهههههه    ا  يهههههه  باإليههههههاف  إ ،  هههههه  خهههههه ل ت   هههههها    هههههه   اكيتيهههههه  واههههههها  يط تاهتهههههها وا   اعهههههها  
واخهههههههري  ا  سهههههههي     ، و اههههههههك     ههههههه ت  جههههههه  تطتيههههههه   اكيتههههههها    ا  يههههههه اهههههههه  ا  اكيتههههههها    ا  يههههههه  

 .تأبري تك   جيا  ا    ا  ا    اكيتا    ا  ي 
ــــــــ :  ايهههههههه  و ا ههههههههي تج   خيصاةهههههههه   يهههههههه     هههههههها فيهههههههه حيههههههههأ اا الفصــــــــ  ال ا  ،  ا    هههههههها  بهههههههه   

هههههه   اكيتيهههههه  وتط  ههههههها   يهههههها    و لسههههههتاب   هههههه اد  إ   ي هههههه ل  هههههه   كيهههههه  إ    ط  هههههها  هههههه  ت   هههههها  اع
اف  ون أتههههههههه ،  خيصاةههههههههه       ههههههههها  ونهههههههههذ  ، باإليهههههههههاف  إ ت   ههههههههها  خيصاةههههههههه   ا    ههههههههها  و   فههههههههه  اةههههههههه

و   فههههههه  ، و عا  تههههههه   لدو    ا ههههههه ب  إ يههههههه  و ا  ةههههههه ا    ههههههه خمهههههههب ا   يصههههههها ضههههههها  خيصاةههههههه   ا    ههههههها 
ت   اها   يه   ا  و           .ا   يصا ضااة  ضذ  اع  و لخ  يا      

اةههههههه  باا اب ههههههه  و سهههههههي ا   يف الخـــــــ م :الفصـــــــ   ههههههها بي  يهههههههج   تيا ههههههها    ،  نسهههههههيتيا  ههههههههذ     صهههههههج   
ا إ يعا و   ى ت  ف عا  ع     ييا     ا ط حعا ساب ا. يا ا    ت ة   وت ييف   



دمةــــــمق   

 

 

4 

ههههها ب هههههد   ل حههههها    ههههه  هههههه  ت هههههاها  يف ت  يهههههج دو   خيصاةههههه   ا    ههههها   ي  ههههه  اد  هههههه  ن ههههها اد ج
اة  .  و  ي ااج  ع حي ا   يط       يك   جي   
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  :الدراسة شكاليةإ-1-1-1
ااااااام ي  ت ك  ااااااامت ظااااااام أد  أدت تكنولوجيااااااام ت إىلوظااااااامت كرت ين اااااااو    ااااااا  كلكااااااا    ج  ااااااا   غاااااااا ظاااااااا ظ

  قاااااااااا   طاااااااااا   اااااااااا   تل  ااااااااااو تت، مئف تلإاااااااااامظىلا ا ك  اااااااااامت ت مظإياااااااااا تغااااااااااا جاااااااااا      أد ت    ينااااااااااكرت 
ت  الحقاااااا    نااااااما تكنولوجياااااام ت إىلوظاااااامت أ  اااااام   ظتااااااا ليمت   ااااااا   ىلاااااا  تلإاااااامظىلا   ت ك  اااااامت ت مظإياااااا  

اااااا    غااااااا   كال  أن بإاااااام تلإاااااامظىلا ال تاااااا تا قاااااا  ت   ظاااااام تماااااا وج  ظوت  اااااا   اااااا   تل غاااااااتت تل كنولوجياااااا    
 ىلا   توينياااااااف  ااااااا   كرت أخ ااااااامئيا ظاااااااا ألخاااااااا   ظ نممااااااا   ظااااااام   ااااااا ت تل  اااااااو  ظااااااام أد  كرت ت قااااااام   ااااااا   ت

اااااام   ىلاااااا  مااااااا تلإ اااااا    اااااا ت  تجاااااام كرت  تل قنياااااامت  تماااااا ه تظ م  ظوتج اااااا  تل يياااااا  تل تخىلياااااا   تام جياااااا  لىل 
نقااااااه تل   ياااااا  لاااااا   تخ  ملااااااب ت إىلوظاااااامت لىل إمظاااااا  ظاااااام تل يياااااا  تل قنياااااا  ت    اااااا  أ   اااااا   ت ااااااو   تلاااااا تظ  

 .      تل ن ي إل  تد تلكوتد  تل ش    تلقمد    ىل  توينيف تل كنولوجيمت ت إمل
 اااااامج   ت قاااااا  كال أهناااااام  ،ت    اااااا ظااااااا أن ت ك  اااااامت ت مظإياااااا  ع اااااا    ت اااااا  تلاااااان   ت إىلوظمتياااااا    الاااااا غ 

مخ  ملاااااب ت إىلوظااااامت  ااااا،  اااااا تويني ااااام الشاااااك  ت  ىلاااااو  تلااااا   قااااا  و  ن ااااا  ظاااااا أ ااااا  تلإنملااااا  لااااا ت 
 .  إ  أظ ت   غم   تألمهي   أت يىليهجود ت ك    ت مظإي   ك  تد    

د تماااااا  ت وتناااااا   توجاااااا   ىلي اااااام ك اااااامد ،  كنولوجياااااام ت إىلوظااااامتل  اااااام وينيب ت ك  ااااا  ت مظإياااااا  أل  تل ااااااوتقب 
تلااااااااا  كا ظاااااااااا    ،تل كنولوجيااااااااامت تلال ظااااااااا تمااااااااا غالا تخ  ملاااااااااب ت إىلوظااااااااامت ظاااااااااا أجااااااااا  ت  إىلقااااااااا  ب   يااااااااا  

 :   ىل    ت تألممس ن  ح تإلشكما تل ميل، ل إمظ  ظإ مت
املعلومدددددددات ة املك عدددددددة ااامعيدددددددة أل  العدددددددوا ي ال عامدددددددل مددددددد  أي مددددددددع اخددددددد  ي  ا  صا دددددددي  إىل

ولوجيا  ؟ ههو أتثري هذ األ رية على أتهيل وما؟ املعلومات تك

 تخاؤالت الدراسة:-1-1-2 
م   ااااميكااااا ظااااا خال اااام تإلتل  ياااا  تلاااا   ظااااا تل تاااام التق ناااام ب اااا ح  ىلاااا  ،  ىلاااا  طااااو  تل تاااام ا تل ئيتااااب

 ي م  ىلب: نو د م، احمل و  تلإم  لىل  ث
 ؟ ف تكنولوجيم ت إىلوظمت   تقو  ت ك    ت مظإي  أل  تل وتقب ب ويني-1
ظاااااام  ااااااو ظتاااااا و  تخ  ملااااااب ت إىلوظاااااامت   تماااااا ه تظه ل كنولوجياااااامت ت إىلوظاااااامت ا ك  اااااا  ت مظإياااااا  -2

 ؟ أل  تل وتقب
 ؟ ظم  ب تل كنولوجيمت ت ت ه ظ    أت ي  تخ  ملب ت إىلوظمت-3
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 الدراسة:فرضيات -1-1-3
 جمب   ىل      تل تم الت مت ليمغ  ن و   ظا تل طيمت:لإل
 . تقو  ت ك    ت مظإي  أل  تل وتقب ب وينيف تكنولوجيم ت إىلوظمت-1
   يااااااااااا  تخ  ملاااااااااااب ت إىلوظااااااااااامت ا ك  ااااااااااا  ت مظإيااااااااااا  أل  تل اااااااااااوتقب  تااااااااااا و  جيااااااااااا    تمااااااااااا ه تظه -2

 . ل كنولوجيم ت إىلوظمت
تخ  ملاااااااااااب  ت تااااااااااا ه ظ  ا ك  ااااااااااا  ت مظإيااااااااااا  أل  تل اااااااااااوتقب ل   يااااااااااا ت   ااااااااااا  أ ااااااااااا  تل كنولوجيااااااااااامت -3

 .  قوت   تل يمانت  ش ك  تالن ن تآليل تإل ال  أج    ت إىلوظمت   
 أسعاب ا  يار املوضوع:- 1-1-4

إ  بنم ك  رت د تم    ت ت وطوع ظا بين م: نمك     أم م  د
 األسعاب الذاتية:

ااااا   تج نااااام ، ت ك  ااااامت  ت إىلوظااااامت  مااااان خ  تلإااااام  ت  ااااا  ااااام أننااااام مااااانكون    اااااا   ناااااما  إىلينااااام ظإ 
  تقااااااام  إىلوظااااااامت   تمااااااا  تكنولوجيااااااام تب نقااااااا ن    ك ،تأل رت    ااااااامح ا ال  جااااااا  تل منيااااااا   ك  ياااااااا ال  جااااااا  

خ ظااااااااا   ىلنااااااااام  تإ قااااااااا    ، ظتااااااااا ق ال وتئااااااااا   ظشاااااااااكالت  تاااااااااو  عااااااااا   ااااااااا   ،ا ك  ااااااااامتتمااااااااا ه تظ م 
ي   أدت  تلإ     م خملااااا   أهنااااا ت    ااااا  تل كنولوجيااااامت امااااا ه ت ،  ىلااااا  أ  ااااا   جاااااه ت ك  يااااا  ىليااااامتت تااااا 

 .   ت   ظت  ت
 األسعاب املوضوعية:

ي  ا  لكااااااااا  ناااااااامك ، توجاااااااا  د تماااااااامت تاااااااا  س تماااااااا ه تظمت تكنولوجياااااااام ت إىلوظاااااااامت ظااااااااا  اااااااا   ت تاااااااا 
 . ت إىلوظمتتل      ب   ي  تخ  ملب ت إىلوظمت  ىل  تم ه ت  تكنولوجيم   تممت نقه   تل

 . تل إ    ىل  م   تل ن ي  ت  ني  الخ  ملب ت إىلوظمت-
 . رت تكنولوجيم ت إىلوظمتظإ   ن    تخ  ملب ت إىلوظمت ك-
 . تتىليط تلضو   ىل  ت  م  تل   قو  هبم تخ  ملب ت إىلوظمت   ين  تكنولوجيم ت إىلوظمت-
 أمهية الدراسة:-1-1-5

  اااااو تكنولوجيااااام ت إىلوظااااامت  ،ت نااااام ا ظوطاااااو م ظاااااا ت وطاااااو مت تل ت نااااا تك اااااا أمهيااااا  تل  تمااااا     وهنااااام 
كالت تلاااااا  تإاااااام  ظن اااااام      أت ياااااا  تخ  ملااااااب ت إىلوظاااااامت ا ك  اااااامت ت مظإياااااا    اااااا     حاااااا  لىل شاااااا   د

تلقي ااااا  تلكااااا   ل كنولوجيااااام ت إىلوظااااامت  د   ااااام تل تئااااا    د ااااا   أت يااااا  تخ  ملاااااب أ ضااااام  ، ااااا   ت ك  ااااامت
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إيااااااا  ظ ااااااام تت تلااااااا   تىلإ اااااااه تكنولوجيااااااام ت إىلوظااااااامت    تاااااااا بااااااا ت  ظااااااا   تلااااااا    ك  ااااااا ت  . ت إىلوظااااااامت  ت
  أ ضم:، تخ  ملب ت إىلوظمت

م تت تلال ظ  الخ  ملب ت إىلوظمت   ين  تكنولوجيم ت إىلوظمت-  .      تلك
ايد  ت  ااااااااام   ت تاااااااااا ليمت ظاااااااااا خاااااااااالا   خ  ملاااااااااب ت إىلوظااااااااامت بشاااااااااك   ااااااااام    لااااااااا   تاااااااااا أدت  ت-

 . بهت نو   
 . تغا ظ  مت  أد ت  تخ  ملب ت إىلوظمت   ين  تكنولوجيم ت إىلوظمت-
 . وتجه تخ  ملب ت إىلوظمتتل إ    ىل  تل   ايت تل  ت-
 أهداف الدراسة:-1-1-6
ا تأل ااااا ت  تلااااا  ظاااااا بااااا   ،ن ت ااااا  أ  ظوطاااااوع لىل  تمااااا   إااااا   جاااااود  ااااا   أ ااااا ت  نتاااااإ  ل  قيق ااااامك

 لي م  ب:كمن م ا تلولوا 
اااااااه ىلااااااا  أ ااااااا  ت ااااااامتتاااااااىليط تلضاااااااو  - ا   ااااااام   ، الت تلااااااا    غااااااا  تخ  ملاااااااب ت إىلوظااااااامت تومااااااايم ظإم 

ي  ا  . حىلق   ل  با ت وتد ت ك  ي  تل قىلي     تلغا تل قىلي     ت ت 
اااااا  ظاااااا    تقاااااام تماااااا ه ت  تكنولوجياااااام ت إىلوظاااااامت تلوقااااااو   ىلاااااا  - ظااااااا  اااااا   ت ك  اااااامت ت مظإياااااا   ظإ 

 . أتثا م  ىل  أدت  تخ  ملب ت إىلوظمت
 .    ظا ت تا لا  تلإمظىلا أبمهي  تكنولوجيم ت إىلوظمتظإ   ظ     ب  -
 ناااااااااا  ،   ا ك  اااااااااا  ت مظإياااااااااا توتجااااااااااه تخ  ملااااااااااب ت إىلوظاااااااااامت أثناااااااااام  تلإ ااااااااااتلاااااااااا    لاااااااااا  ت شااااااااااكالت-
 . تظه ل كنولوجيم ت إىلوظمتتم ه 
اااااااااام ظااااااااااا ظتاااااااااا و  ت ناااااااااام   ت-  اااااااااا تد  ك، ل  تمااااااااااي  ل ىل ياااااااااا  تح يمجاااااااااامت تلإ اااااااااا  طاااااااااام ظق حاااااااااامت لىل 

 . تخ  ملب ظإىلوظمت ظا   لىل إمظ  ظم تكنولوجيم ت إىلوظمت
 الدراسات الخابقة:-1-1-7

 لىل  تماااااامت تلتاااااامبق  أمهياااااا  الغاااااا       اااااا  ظتاااااام  ت وطااااااوع ت اااااا تد د تماااااا ه  ظااااااا بااااااا  اااااا   تل  تماااااامت
 ع : تل  تنم ل    ت ت وطوع

ولوجيا املعلومات على األداء الوظي :" نوتن     : د تم األوىلالدراسة  في ابملك عات أثر اس خدا  تك
ة  ميد مهري 2ااامعية دراسة ميدانية جبامعة  خ ي ي  ظا ك  تد تل مل  ا خول  بو بيم ، ل ".ععد ا

.2016  ت  من    
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ب لىلإمظىلا  ا ك  مت جم ت تل  تم  لىلوقو   ىل  أث  تم ه ت  تكنولوجيم ت إىلوظمت  ىل  تألدت  تلويني
م   تألدت   م    تإلعم   تت ي  تلإ   ، حيث مت تل إ    ىل     ىلف ت مظإي    ل  ظا خالا  

ج  ق حمت ظنمم   أمه م   تل إوات تل  توتجه تخ  ملب ت إىلوظمت   ت  يقه ل كنولوجيم ت إىلوظمت لىله  
ا تإلظكمنيمت تلال ظ  ل  قي  تالم غالا تألظ   ل كنو لوجيم ت إىلوظمت .1  مي     ط     تل       تو

ولوجيدددددددا املعلومدددددددات ة تكدددددددوا  الثقافدددددددة اد تمااااااا   ااااااا   ناااااااوتن ": الثانيدددددددة الدراسدددددددة  :ملك عيدددددددةدور تك
ظإااااام   :تل ااااامل ا ظاااااا ك ااااا تد . دمدددددلي  يلدددددة املركزادددددة ااامعيدددددة ععدددددد الدددددر  دراسدددددة ميدانيدددددة ابملك عدددددة 

 . 2016من  ، أحال   لك    وث 
خىل ااااااااا   ااااااااا   تل  تمااااااااا  كرت أن تل كنولوجيااااااااام ت    ااااااااا  تتااااااااام   بشاااااااااك    اااااااااا    تاااااااااا تاااااااااا ظمت 

ي    اااااام أن ت ك اااااا   ت ااااااب   ااااااو  ،    قياااااا  تلتاااااا      أدت  ت  اااااام  ت ك  ياااااا  ظااااااا أجاااااا   تاااااا   طاااااام ت تاااااا 
اااااا   اااااا  ت ك  ياااااا    ب  اااااام ب  ااااااو     ىل اااااا   أن تماااااا ه ت  تكنولوجياااااام ت إىلوظاااااامت    اااااا  ظااااااا ظتاااااا و  تل قم تل قم

 2. تكنولوجيم ت إىلوظمت   ت ك  متت ك  ي  تألظ  تل   أ    ىل  ط      ح  ي  تم ه ت  
ااامعيدددددة ودورهدددددا ة ت دددددوار العيددددد  العلمدددددي ة العي دددددة  املك عدددددات» ناااااوتن:  :  ااااا الثالثدددددة اسدددددةالدر 

 . 2012 من  عميمور، سها ظا ك  تد تل مح  :، اإللكرتونية"
  ظاااااااا خاااااااالا  ااااااا   تل  تمااااااا  حم لااااااا  تل مح ااااااا  تتاااااااىليط تلضاااااااو   ىلااااااا  د   ت ك  ااااااامت ت مظإيااااااا    تل ييااااااا

اااااااا  ظاااااااا   ت   اااااااا ل ، تاللك  نياااااااا  مد  تل اااااااامح ا ظااااااااا  اااااااا   ت ك  اااااااامت  ظاااااااا   ظإ  يااااااااماااااااا  ث ت  إظتااااااااممه  م 
ااااا  تلتااااا   تلااااا  ظاااااا شااااا هنمتل  اااااث تلإىل اااااب  ت اااااو    اإل متكاااااا  ااااا   ت ك  ااااامت ظاااااا تحملم ااااا   طااااام  كرت ظإ 

 .  ىل  ظكمن  م  د   م   خ ظ  تل  ث تلإىل ب   تل يي  تاللك  ني 
ت ااااااو   أن ت ك  اااااامت ت مظإياااااا  تىلإاااااا  د  ت   ااااااات   ، م تل مح اااااا  ظااااااا بااااااا تلن اااااامئ  تلاااااا  تولااااااىل  كلي اااااا  

  لااااا  ظاااااا خاااااالا ظااااام  ق ظاااااه ، تل  اااااث تلإىل اااااب  أناااااه ال ميكاااااا تالمااااا غنم   ن ااااام   ينااااا  تل ييااااا  تاللك  نيااااا 

                                                           

ي ، خول  بو بيم، 1  ولوجيا املعلومات على األداء الوظيفي ابملك عات ااامعية دراسة.   ت ،ل ة  أثر اس خدا  تك  2ميدانية جبامعة  خ ي
ميد مهري ة، املك عات جامعة ماسرت: علمشهادة . ععد ا  .2016 خ ي

ولوجيا املعلومات: دراسة ميدانية  ك عة كلية  دمات املك عية ة ظل تك 1-ظإم ،أحال ، لك  ، وث . دور أ صائي املعلومات ة ت وار ا

  .العلو  اإلنخانية والعلو  االج ماعية. ش مد  ظمم :  ىل  ت ك  مت: جمظإ  قتن ين ، 2012 .     
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اااااااا   ا  . ت ك اااااااا  ظااااااااا خاااااااا ظمت لكااااااااا ذاااااااا   ىلاااااااا   اااااااا   ت ك  اااااااامت أن توت اااااااا  تل  ااااااااو تت ت ملااااااااىل   
 1. تإلب تع أظم  ت ك  يا  تكو ن    ىل  تم إ ما تكنولوجيم ت إىلوظمت

دددددددمات املك عيددددددة ة  اااااا   نااااااوتن " د تمااااا  :الرابعددددددةالدراسددددددة  دور أ صددددددائي املعلومددددددات ة ت ددددددوار ا
ولوجيددددا املعلومددددات ظااااا . دراسددددة ميدانيددددة  ك عددددة كليددددة العلددددو  اإلنخددددانية والعلددددو  االج ماعيددددة. ظددددل تك

 . 2012من  ، ك  تد بوظ خو  مم  
أال   اااااااب أخ ااااااامئب  ،إيااااااا تنم لااااااا  تل  تمااااااا  أحااااااا  تل  ااااااامئ  تألممماااااااي  تلااااااا  ت ااااااا   ىلي ااااااام ت ك  ااااااامت ت مظ

إااااا  أل  نشااااام  دتخىلااااابت إىلوظااااامت ا   ااااام     ااااام  ااااامن ت ك ااااا  ظوت  ااااام  ااااا ايت تل  اااااو  ت ملااااا  .    تلقاااااو  تل ت
  بيياااا    ىلااااه تنإكااااد  لاااا   ىلاااا  جااااود   ظتاااا و  تا ظاااا  تلاااا   قاااا ظ م  لإاااا  أ اااا  ت ااااو  ذإاااا  أخ اااامئب 

 . ت إىلوظمت       ظت     و تل كنولوجيم  ظت و  تومإ م
 خىل اااااااااا  تل  تماااااااااا  كرت أن أ  ااااااااااما ت ك  اااااااااا   مجاااااااااا  ظمماااااااااا  كرت تل كااااااااااو ا ت تاااااااااا     ال مااااااااااي م غااااااااااا 
ت ه  ااااااا    ىلاااااا  ت ك  اااااامت   اااااا ت ل  كياااااان   ظااااااا ظوتج اااااا   اااااا  تل ااااااإوات تلاااااا  تااااااوتج    بإاااااا  كدخااااااما 
ي  ا   ااااااا   تل كنولوجيااااااام كرت ت ك  ااااااا   ال اااااااميل تقااااااا   خااااااا ظمت  تت جاااااااود   مليااااااا  تىلااااااا  تح يمجااااااامت ت تااااااا 

 2.    طم    ق
امخدددددددة الدراسدددددددة املك عدددددددات  دا دددددددل دددددددي املعلومدددددددات ة إدارة املعرفدددددددة ا  صا دور" ناااااااوتن:  ااااااا   :ا
 . 2008من  .  د إ  ، ظمطب تل مح  :ك  تد  ظا . "ااامعية

ااااااا  حياااااااث ،  ااااااا    ااااااا   تل  تمااااااا  كرت تتاااااااىليط تلضاااااااو   ىلااااااا  تخ  ملاااااااب ت إىلوظااااااامت   ينااااااا  كدت   ت إ 
 ااااااا   ت  إىلااااااا   م ااااااا    تل اااااااوا تا تااااااا  تأل رت ت منااااااا  تلن،  اااااااواقتااااااا  ظوطاااااااوع تل  تمااااااا  كرت مااااااا   

اااااا اخ  ملااااااب ت إىلوظاااااامت  ه ااااااه لىل  تماااااا  ت ي تنياااااا.  كدت   ت إ    حيااااااث حم لاااااا  أظاااااام تل اااااا  تلتاااااامدس 
ماااااااا إ تد ت  ه  ااااااااا   ت ك  اااااااامت  ت إىلوظاااااااامت إلذاااااااامد ن اااااااام  إلدت     د تماااااااا  م تلكشااااااااف  ااااااااا ظاااااااا   ت

اااااا  دتخاااااا  ت ك  اااااا  ت مظإياااااا  اااااام تت ت  ااااااو     اااااام   تل ااااااإوات تلاااااا   ااااااوا  ت إ  اااااا    يإاااااا  ت ااااااوت د  تلك  ظإ 
 .  مأظم   قيق

                                                           

ااامعية اامعة دراسة ميدانية ابملك عات :املك عات ااامعية ودورها ة ت وار العي  العلمي ة ظل العي ة اإللكرتونية .م م ،   و   ي -1
 . 29. 28ص. 2012، جمظإ  ظن و  ، قتن ين .   ىل  ت ك  مت:ظمجت ا. جيجل

ولوجيا املعلومات ة تكوا  الثقافة املك عية  بوظ خو  ،مم   _2  دملي دراسة ميدانية ابملك عة املركزاة ااامعية ععد الر  : دور تك
 .2016 ىل  ت ك  مت :جمظإ  قتن ين ،   :ش مد  ظمم ،   يىل 
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مد ااااااام    تل مح ااااااا  قااااااا  تولاااااااىل ناااااااه   ينااااااا  غيااااااام  ميممااااااا    نيااااااا  لىل إىلوظااااااامت  تضااااااام  أكرت ن يجااااااا  ظ
لىل ك  اااااااامت  ال ميكااااااااا إنااااااااه ، اااااااام  ن اااااااام    اااااااا  لىل إىلوظاااااااامتكج ااااااااود  اااااااا  تلق م اااااااامت ت يو اااااااا  لىل اااااااا     

 أن ت ااااااو د تل شاااااا   .  كيااااااف ظاااااام ظ  ىل اااااامت ن  اااااام ت إىلوظاااااامت أ  تإلماااااا م    ك ماااااامئهلت  تئاااااا  ت مظإياااااا    ت
 1. له د   أمممب   كعمح ت امت  أ  ت ن    تل   إ   هبم

  ك ااااا تد:ظاااااا . "عيدددددةاملعلومدددددات وأثدددددر ة املك عدددددات ااام جم مددددد " ناااااوتن:   ااااا  :الخادسدددددة الدراسدددددة
 . 2008من . مراد، كرمي

، تل  تماااااا  مااااااىلط تل محااااااث تلضااااااو   ىلاااااا  تلوطاااااام تلاااااا ت ا لىل ك  اااااامت ت مظإياااااا  ت  تئ  اااااا  ظااااااا خااااااالا  اااااا  
  اااااا ح  ىلاااااا  ظااااااا تالق تحاااااامت لال تقاااااام  هباااااام كرت ظ اااااام  ت امتاااااامت تل وثيقياااااا  تل تقياااااا    ظ مظ اااااام   ينمئ اااااام 

 2.    ظت و  نو ي  تا ظمت تل  تق ظ م ل  تد م
" ظاااااااا . يةافرتاضدددددددرتو ااامعيدددددددة دا دددددددل العي دددددددة اإللك املك عدددددددات" ناااااااوتن:   ااااااا  :الخدددددددابعة الدراسدددددددة

 . 2006ل    من ، بولودت  ك  تد تل محث:بوشم  
ااااا  ظ ااااام م ا تل محاااااث ظاااااا خاااااالا  ااااا   تل  تمااااا  حياااااث حااااا   تطاااااي    نااااامالت أتثاااااا تل ييااااا  تاللك  كظإ 

تل كنولوجياااااااا  كرت ظاااااااا   ميكااااااااا  اااااااا   تألخااااااااا  أن تناااااااا ظ  دتخاااااااا   اااااااا   تل يياااااااا  ،  ىلاااااااا  ت ك  اااااااامت ت مظإياااااااا 
 . ت     

تل ييااااااااا  تإللك  ت تطاااااااااي  بقااااااااا   ظااااااااام تتااااااااام     ت اااااااااو   أن  أمه ااااااااام، ن ااااااااامئ لااااااااا  كرت  ااااااااا   و  قااااااااا  مت تل 
إهناااااام تاااااااد  كرت تطاااااا  ال م  جإىل اااااام  ىلاااااا  ،   تااااااا أدت   خاااااا ظمت ت ك  اااااامت ت مظإياااااا    حملاااااا  ت ني اااااام

 3. ت مظش   حمل  ح  ث تلإكد
ة ولوجيا املعلومات ة املك عات اازائراة بني" : نوتند تم      :الدراسة الثام  الربعة وال ييري تك
. 2004 ظا ك  تد:     ت مل  با تلت   من  "والصعوابت  

                                                           

ة.  دور ا  صا ي املعلومات  د إ ، ظمطب-1 ظمجت ا: ش مد   . -منوذجا-ة إدارة املعرفة دا ل املك عات ااامعية:مك عاجتامعة  خ ي
 . 2008، قتن ين  ت ك  مت: جمظإ   ىل 

ة م  املعلومات وأثر ة املك عات جم . ظ تد ،    -2 ة  خ ي  . 2008، ت ك  مت: جمظإ  قتن ين  د  و ت :  ىل ش مد  . منو جم ااامعية:مدا
:دراسة ميدانية ابملك عة ااامعية املركزاة  اامعة فرحات ععاس . املك عات ااامعية دا ل العي ة االلكرتوافراضية. لزهر، بوشم   بولودت -3
 . 2006، قتن ين  ت ك  مت: جمظإ  ظمجت ا:  ىل ش مد   -س يف–
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تنم ل      تل  تم  أمهي  تكنولوجيم ت إىلوظمت   ت ك  مت  ظ   ظتممه  م   ت و    ينمئ م  خ ظم م   م 
ظا حيث أت ي  ت وت د تل ش     ق   م تلإىل ي   ظ   ت مب  تألج     مت تل   ق كرت تل إوات  تلإ تقي 

، لكا ت ق   نمك دتئ م حمم الت ظ  ق  با ت ك  مت   ىل مت تلإ    تح يمجمت ت ك  متتإللك  ني  ظم ظ
ت أ  أن ت ك  مSyngeb أ ل  م ب    ب نيمت ل    حمىليم أ  ب   ي  ب انظ    ق نه أمت هت مظإي    

 .1ت مظإي   م ا تالم غالا تلإقال  ل كنولوجيم ت إىلوظمت  تإ ي  ت  يقم م  ىل  ظت و  ظ م  م 

 ضعط املص ليات-1-1-8   
ولوجيا:-1  مفهو  ال ك

 اااااااب تىلااااااا  تلوماااااااامئ   تألماااااااملي  تإللك  نيااااااا  ت تاااااااا ه ظ    خااااااا ن  ظإم ااااااا   تماااااااا جمع  باااااااث  نشاااااااا  
 2.    يت إىلوظمت ب ال ظا تلوممئ  تل قىل

 مفهو  املعلومات:-2
م ي  اااااام اإلنتاااااامن أ  ت ممااااااو  أ    ىلااااااف  ماااااامئ  تل وثياااااا   ت إىلوظاااااامت   ااااااب بياااااامانت حماااااا د  تاااااا ت ط ظ

 3أ   ظو ت أ   ىل مت.  ،   ب ميكا أن تكون أ قمظم

ولوجيدددددددا -3 ب ااااااا ت ت ظاااااااا أج ااااااا   تلك  ياااااااوت    مااااااامئ  تالت اااااااما كظاااااااا  خىلااااااايط املعلومدددددددات:مفهدددددددو  تك
ىل ي تألليم  تلضوئي  كرت تألق م  تل نم ي   تقنيمت ت  غ تت   4 تالم نتمخ.  تل

جإااااااا  ت ك ااااااا  ل  اااااااه تلقااااااا     تاااااااا     ناااااااما   ىلاااااااه  لإااااااا  ظاااااااا أمااااااا م    اااااااو ال أهيدددددددل:مفهدددددددو   -4
 . ت إىلوظمت   تل   ي   و تم إ ما تكنولوجيم ت  تمبه لىله  

تلشااااااهه تلاااااا     ىلقاااااا  تإىلي اااااام  ىلاااااا  ظتاااااا و   ااااااما ألدت  تلإ اااااا    ااااااو املعلومددددددات:ا  صا ددددددي  -5
 5.  امتمت  ظ ت  ت إىلوظمت  ىل  تخ ال  أنوت  م

                                                           

تلإىل ي  . نىل  ت إىلوظمت كنولوجيم ت إىلوظمت   ت ك  مت ت  تئ    با تل غ    تل غيا  تل إواتتبا تلت  ،     ت مل .  -1 
 .1،2004.،ع14 تل قني .ظ .

ب ت ك    تلو ني  ت  تئ    حنو تم ه ت  تكنولوجيم. تل بيم د ظا، بي تن، ظيمن- 2 نىل  د تممت  أ مث   ت إىلوظمت . ت إىلوظمت ت م مت ظوين
 .2013، 01. ع.  01.  ظ. . تل وثي  تلإىل ب  تل كنولوجب

ولوجيا املعلومات على  م  ش مد  ،تاو  -3 ادي والعشرا . تك  22ص .  1998 ، دظش  :دت  تل طم لىلك  يوت .أع اب القرن ا
يق ، لي  ، ىل و -4 ولوجياال لعة اس خدا  .  وح ،  داثة دا ل املك عات ااامعية لل ك مري ظي تني   ك    أمح       : جمظإ  تأل دراسة :ا

  14ص .  2016 ، : قتن ين   متت كأ   ح  ظمم  : ىل  .  تإلمالظي ععد القادر للعلو  
ظك    تل ت  تلإ بي  لىلك م  . تلقم    .  ة اإلعداد املهين والععليوبراة واملعلومات واملعلومات: دراسة ملك عاتت.     ت مد   ، حم     ب-5
  . 21.  20ص . ت[. ]د. 
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لىلجمظإاااااا  أ  ظىل قاااااا  هباااااام  قاااااا  تكااااااون  بإاااااا     ماااااا   ىلياااااام أ   ظك  اااااا   بإاااااا   ااااااب ااامعيددددددة:املك عددددددة -6
 1.    ت تلنوع ظا ت ك  مت ظوجه ا ظ  تل إىلي  تلإميل  تل  ث تلإىل ب، ظإ    ما

 إجراءات الدراسة امليدانية:-1-2
 جماالت الدراسة امليدانية:-1-2-1

دود  -1-2-1-1 يه تل  تم  ت ي تني   ت        ت ك    ت       أل    و اايرافية:ا ت كمن تل   أج  نم 
 . تل وتقب)تلإ يب با ظ ي  (

 نعذة اترخيية ع  جامعة أ  العوا ي:_1

    1983ظم   07   خ تل  ميد (   ام  ت   م  تلإىليم لألممتENS  بنم ت  ىل  ت  مو )

ي    ق    مت بنم ت  18/08/84ليو   204/84مث ألغب بق ت   07/05/83ب م  خ  314/83تل ن

ي    ق    . 18/08/84ب م  خ  205/84 ىليه أتميد ت إ   تلو   تلإميل   ت يكمني  ا  مو  تل ن

  مظإب أل  تل وتقب ت كون ظا أ بم ظإم     ب:أتميد ت     ت 

 . * ظإ   تلإىلو  تل قيق       

  * ظإ    ىلو  تل  يإ        

 * ظإ   ت يكمني        

 * ظإ   تإللك   تق       

   ي    ق  . 10/05/97ب م  خ  97/ 185بنم ت  ىل  ت  مو  تل ن

    حي   تم  تلش ي  تلإ يب با ظ ي   أل   ت     ت مظإب 1999ب  ت ظا أ ا نو . 

                                                           

ك  تلإ يبتلقم   . أث  م تل قم ، تالج  م ب، تل إىلي ب اتعاملك . مإي  أمح   ، حتا-1  .24ص .  1991 ،:دت  تل
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  ي    ق    5أتميد جمظإ  أ  تل وتقب ت كون  ظا  09/06 ىليمت  ظإ   بنم ت  ىل  ت  مو  تل ن

ي    ق   04/01/2009ب م  خ   2013أ     15ب م  خ  13/164 بنم   ىل  ت  مو  تل ن

 .ظإم   3 ىليمت    7 ىل  وتقب   و  ت إ ا  ت ك   لىل  مو  تلتمب  أل    جمظإ  أ  تل 

 _أ خا  املك عة املركزاة أل  العوا ي:2

 :د    ،  و   ىل  ظك   ت      تل  تش    ىل  تتيا    ي  ت ك    بك  حمجيم م اإلدارة       

ا ظا خالا   ض حمجيم   . أظمن  ت ك     تت ي    ىلي  تالت ما با ت       تل ىل    ت وين

 مش   با ظو ع تلك م   اقب تلكىليمت ظا أج  تق نم  تلك م  ت مظإب تل    ىل    بط تلإالق  ت 

ي  ا ظا  ىل   أ  أممت   أ  اح ا  .  يم  غ مت  تح يمجمت ت ت 

 . تل   تقو  بك  ظم   ت ط اإل ال  تآليل تآليل  قمب  ظك   ت      ظك     ن م  تإل ال     

 س قعال وال وجيه:الا

   يه     تق  قو   ىليه   حت  خت  ه أ  حت   غ  ه، ب مق  تلقم ئ ل وجي ه كرت ت كمن ت  غو  

من لالم ق ما  تل وجيه.   ظوين

ولوجيا املعلومات واالتصال:  فضاء تك

ضم  لىل ىل   ام ه تج ب مق  تلقم ئ ت غنم يتي  من .  تم   ظك   تم ق ما   ت تل   ش    ىليه ظوين

 .  حج  تألظم ا لىل  تد  توجي   تتجي  ، د  مهم تالم ق ما

ا خم اللاي و  حوتمي  ن    ب ني  ت م   5ىل  حي و    ت ت نمح   ،:   م خ ه جنمح لىل ك

 ق  د     ت تلقت  ظاخ ت  ك    لوتي   ، ت تل   م أنه ج   ب مبإ ا،  تلنم ق  الىلغ ا تلإ بي   تل نتي 
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تل نتي   تالعىلي      ش    ىل    ت تلقت    تإىل  تلىلغ ا ، يل تإل ال  تآل ، تإلمالظيمت،   تألد 

ظ  ىل  تلإ مد  . ظوينف  وجه   تم   تل ىل    حيم

اح  اص ابملعارض واالسرتاحة:  -4  ج

  تل إ    ىل  بإم ت ق نيمت ت      ظا تلك   ،  ق  خ ه ل    لىلج تئ  الإ بي  أ  تل نتي 

ظم كطم     ،  و  15 تكون ظ   تلإ ض  د     ظن   شمش  تلإ ض تإ   بشك   ا      

 . ج   

اح  اص ابألطروحات والرسائل واملذكرات:2  __ج

يه ظك   تالم ق ما  تل وجيه  حي و   ىل   خمل  هب ت  (JETONS)حوتمي   ظتكو مت  4ع  

ظ تلن م ، ت نمح  ظقإ ت.  80 ىل   تش     . ت ض ا  ق  تل م ل  تل    وجه كلي م تل مل  ظا أج  ح

اح  اص ابلخمعي العصري  3-1-7،   :(MULTIMEDIA)ج
  حي و   ىل  أش     ىل ي  ظك ىل  لىل  مط تت   تل ه  مت تل ملي :   

 ىلو  ، ت ن م  ت إ م   ، تتيا تل قنيمت ت ضم   ، تل ايط ،  ىلو  كنتمني   تج  م ي ، حقوق ، ىلو  تق  مد  
  ض  م حي و  ت نمح  ىل  ج م   ،  تلإىلو  تل   يقي ، جيولوجيم،  ىلو  دقيق ، تأل ض

(DATASHOW) ، 15  م  ظم قم ئ  . (CASQUEج م  تالم  مع )   DVDج م  تىل

 ظ ت ط بش ك  ، (OPAC)حمموا  إ   بن م   15ظ  د با  _مصلية العي  العيعليوبراة:3

ي    ىلي  تل  ث  ا تأل  ي  ت إىلوظمتي   قو  ، تالت ما شا نه ظوينف   ه  تم       ىل  ت   لىل ت 

ي  ا   ىلي   . تل  ث تل ي ىليوغ ت  لىل ت 

دود العشراة-1-2-1-2 حيث .     يم تأل تد تل  ذ  أن متت   تل  تم   تل  ا     الق   وطوع تل  ث: ا

 .ظىل   ا ك   مت  تل  تم  ظم  يم ت ك  ا ا ك    ت       أل  تل وتقب اإلطم  كرت كج ت  ظقمبىل  ظم 
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دود -2-2-1-3 يةا     تل  تم  ظن  تخ يم  ت وطوع،  عم   تلوق  تل   تم غ ق إل ت     :الزم
تالم  يمن  تم جم  م  ت  غ م  لوال  ىلي  تلن مئ        ت ما  تلإين   أد تت  م تل يمانت  ط ط تم  م   

ب  .2017كرت غم   ش   جوتن  2017 ط   م،   من  ل  ظا تل   ت      ظا ش  جمن

هج الدراسة امليدانية:-1-2-2  م
تلاااا      إ ااااام   ااااو تل   قااااا  ،  إاااا  تخ يااااام  ت اااان   ظاااااا أ اااا  تلإنملااااا  ت تاااام      كعااااام  تل  ااااوث تلإىل يااااا 

 . 1د تم ه لىل شكىل  ال  شم  ت قيق  تل محث  
ب ت   اااااااا ان   د تماااااااا ن  يااااااااث تماااااااا ه   تلولااااااااف   ت مناااااااا   ،تل  ىليىلاااااااابم  اااااااا    ىلاااااااا  ت اااااااان   تلولاااااااا

تلن ااااااااا   ظاااااااااا خاااااااااالا تل إ  اااااااااف ب كنولوجيااااااااام ت إىلوظااااااااامت  تخ  ملاااااااااب ت إىلوظااااااااامت   الق   ااااااااام ا ك  ااااااااامت 
ي جىلااااا    ، ت مظإيااااا  تالمااااا  يمن مث  ىليااااا  ت إىلوظااااامت ت  إااااا  ظاااااا خاللاااااه بغيااااا  تلولاااااوا  ت  ااااا أظااااام تل  ىليااااا  
 .  وث  تأل  ت  تل    ظب كلي م ت ن   ت   م  ط ه  ىلينم   يإ  ت وطوع ت   ، كرت ن مئ 

ة الدراسة:-1-2-3  عي
ي ااااام  تل محاااااث  تلااااا  ينااااا  تل  تمااااا   تحااااا   ظاااااا تإلجااااا ت تت تأل ليااااا  تلااااا   قاااااو  هبااااام  خ يااااام  إااااا  ت تااااا  ك  

 2كرت تل   تل ظني  تحمل د  الن  م  تل  تم .  بش    كطم      وتظ  ظمد  ، 
ااااااا    ااااااا ل  ت إااااااا    ىلااااااا  أهنااااااام:" جااااااا   ظاااااااا ن  ااااااام تل  اااااااث تأللاااااااىلب   م  ااااااام تل محاااااااث ألماااااااملي    ىل

 3 تض    دت ظا تأل تد ظا ت   م تأللىلب ".
ت ك  ياااااا حيااااث متااااا   ااااا   تل  تماااا   ىلااااا   يااااام ، ق ااااا   تل   ااااا   تل  تماااا   ىلااااا  تلإينااااا   ت   ااااا ان قاااا  

  اااااا   ،ظك اااااا 47 ظااااااا ألاااااا    اااااا ظك42كرت   اااااا   اااااا د   اتلإاااااامظىلا ا ك  اااااا  ت     اااااا  أل  تل ااااااوتقب  تلاااااا  
  ىلب:   م  ظو  ون

 

                                                           

اهجهب  ، أمح . -1  . 35. ص1992تأل مدميي ،  تلقم   : ت ك   . أ ول العي  العلمي وم
ظراة ال  عيق العملي أساليب غني . ظ    حم   ىليمن،   ب -2  م ،العي  العلمي: األسس ال  .160.ص 2008.  من:دت  تل 
لىلنش  .  من:دت  ت تا  ونيةوااللكرت العي  العملي واس خدا  مصادر املعلومات ال قليداة  . ي كب ت  قن  ىلجب،    -3 

 .165.ص2013 تل و  م،
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عون تقين  الرتعة
ابملك عات 
 ااامعية

مخاعد 
ابملك عات 
 ااامعية

 ابملك عاتمليق 
ااامعية مخ وع 

 أول

ااامعية مليق ابملك عات 
 مخ وع اثين

 اجملموع

 41 22 01 07 11 العدد
 . (:توزا  املك عيني حخب الرتب01جدول ر م )

   العوا ي حخب رتعهم:املك عيني ة املك عة املركزاة أل(اوضح توزا    01والشكل ر م )

 
مت تو  إ م ،  م  تم  يمن 47تم  م   تم  يمن ظا أل   41مت تخ يم  تلإين  تلق     حيث مت تم جمع ظنه  

 تم  م تت لضيم  م  ميكا توطي   ل  ظا خالا ت   ا تل ميل: 06تم  إ ت 

خعة امل واة ال كرارات االح ماالت  ال
 %87 41 االس مارات املخرتجعة

 %13 06 االس مارات الضائعة
 %100 47 اجملموع

 . الضائعة(:ميثل عدد االس مارات  املخرتجعة واالس مارات 20اادول ر م) 

ق  ق تن تالم  م تت بنت   %87مت تم جمع تالم  م تت بنت    ظنه   ميكا توطي   ل  ظا  13% 
 خالا تلشك  تل ميل: 

2%

54%

17%

27%

44%

ملحق بالمكتبا الجامعي مستوى أول

نيملحق بالمكتبا الجامعي مستوى ثا

مساعد بالمكتبا الجامعي

عون تقني بالمكتبا الجامعي
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 (:عدد االس مارات املخرتجعة والضائعة02الشكل ر م)

 أدوات مج  العياانت:-2-4- 1

 ظا ، كرت ن مئ  أ    دق   ظوطو ي حي مج تل محث دتئ م كرت بإم تألد تت   ممئ  تل  ث   ل  لىلولوا 
 با     تألد تت ظم  ىلب:

 ب ظا تل قنيمت ت ت إ ىل  ،  ب ظشم    تل م    حم  تل  تم    ك م  م تامصالحظة: امل-1-2-4-1
ظا تلوممئ  تل   إ  تل محث أ    تق تا ظا تل م    أ  ت مل  ت    م  حىت    كا  ألهنم ت ي تني   تل  تم  

 1.  ت   اإلد تك ت تب أ  ت وتس ت  د  ،ظا تتجي  ظالح مته    يإ م الم هالص ت اش تت ظن م

ت قمبىل  أدت  أمممي  ظك ىل  لىل  وا  ىل  ت إىلوظمت  تل يمانت تل     تإ   املقابلة:-1-2-4-2
ق  أج  نم ظقمبىل  ظم ظ ىل   ت إم   تل قني   نت  م تلولوا كلي م  ا      تم  م   تالم  يمن   ىليه 

 . ماتا ظقنا  ظإ  ظا ق   21  من ن وع تألميىل   و ، لىل  تجم

ظالئ   لىل  وا  ىل  ت إىلوظمت  تل يمانت أ  ت قمئ   ت أد"أنه:  ىل    إ   االس عيان:-1-2-4-3
  ق     شك    د ظا تألميىل    ىل  تإلجمب   ىلي م ظا ق     د ظا تأل تد  تت ، ت  ت    بوتقم ظإا

 2. "لىل   وطوع تل  تم 

                                                           

هجية العي  العلمي ة العلو  اإلج ماعية. ظو  د، ع س-1  . 202ص. 2006،  [:دت  تلق   ، د[. م
 . 131ص. 2005، دت  ن ال   لىلنش   تل و  م   من:. دو ان ععد الر ان. العي  العلمي،   ي تت-2

87%

13%

االستمارا المسترجع

االستمارا الضائع
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تم  م   تالم  يمن اإلطم  كرت تألد تت تألخ     دت    م تل يمانت لىل  تم   ه ت ق نم ام 
 يث ،  م تل يمانت  ت  غ م   ىليىل م  و  ت     ىلي ، ت ي تني   ونه تألدت  تل  ت نمم  ظم د تم نم

ق     بىلغ  بتي    ظ وظ   ت    ان     ىلي  يىل  ت غىلق   تألميىل  ت  وح  ت    ان  ىل  تألم تل و  م ظ ت
 . ني  ل  ىلي  ظقمل  أميىل  تالم  يمن

 ماتال ظو      م  ىلب: 24ق  تض ن  تم  م   تالم  يمن   
  ش      ت تحملو   ىل  تألميىل  تا ت  تأل رت  هن   ظا شخصية  األول: بياانتاحملور -1

 . منوتت تا   لىل ك  يا  ، تل ت   ت  ني ، ت ت و  تل إىلي ب، خال م كرت تل إ    ىل  ت ند
، 13رت غم   تلتاتاك 06ظا تلتاتا  ب  ت ت(أميىل  08 ىل  ) تح و    ت تحملو احملور الثاين: -2

 . ت إىلوظمت حيث هن   كرت تل إ    ىل  ظ   ت  ي  ت مظإي  أل  تل وتقب ل كنولوجيم
(ماتال ظا 11ت إىلوظمت   ين  تكنولوجيم ت إىلوظمت    ض ا ) تخ  ملب الثال :احملور -3

 . 24كرت غم   تلتاتا 14تلتاتا 
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 : متهيد

تعترب املكتبات اجلامعية واحدة من املؤسسات التعليمية التثقيفية اليت تؤثر يف احمليط الذي ختدمه  وتتهرثر 
 هههذل التتهههلات الهههيت مبختلهههل التتهههلات والتاهههلةات ا اسهههلة يلهههد مسهههتلا احملهههيط الهههدا ل  وا هههاة   ومهههن   ههه  

ههاو تكدللل يهها املعللمههات يههرب  تلههل املراحههج  ههد ا  حاولههه  ههذل املكتبههات اةسههتفااة مدمهها التقههدل ا اسههج يف 
وسههلة للبههب املباوههر سههلا  مههن  ههلو وههبكات املعللمههات لميههة مههروةا  تكدللل يهها ا لاسههي   مههن املرههترات الفي

 ههذل التقديههات حاولههه املكتبههات اجلامعيههة اةسههتفااة مدمهها مههن  الدا ليههة  و ا اة يههة يوةتيعههة  عاليههة  اسههتخدل
و ثمهها للمسههتفيدان  وسههد اوو يف  ههذا   معاجلتمهها ختنادمهها ههلو تيسههل ةراقههة التعامههج مهه  املعللمههات مههن حيههب 

 يالفرج تقدمي  عض العداسر املتعلقة  تكدللل يا املعللمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تكنولوجيا املعلومات                                                 اين:                     الفصل الث  

 

 

22 

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات -1_2

مليههة مههن ا اوات تسههايدع يلههد   دههاع يههدة تعههاةال لتكدللل يهها املعللمههات  ههالبعض اعر مهها يلههد  وهها س
 1يسالعمج م  املعللمات ومعاجلتما 

تخدل للسههل ريثههل مههن ا  هها ات اسهه مرههال سأبهنااا: يعاا ا الاادكأود بدااد ناادد تكنولوجيااا املعلومااات  كمااا
او ا اسبات واةتراةت واة  2س رتايات التكدللل ية  رلسا يف 

 " Informationالقاااااموش ال ااااادا لعلااااوم املكأتااااات جاملعلومااااات تكنولوجيااااا املعلومااااات  هااااايع ف

Technology"املعللمهات وا تناوها  واس  اتضهمن اةاسهة وترهمي  وتاهلار وايه  و ااةة ومعاجلهة او :أبهنا
ياهتا لدي  تلك اجللاة ستعاةة اب اسبات اآلليوةقلما و اتحتما للمستفيدان ابة سرت ايماومحااتما وا  .3ة و ر

 تلههل االهههاةت وبلههك ة تكهههاة   ن تكدللل يههها املعللمههات  هه  تابيههه  التقديههات ا داثهههة يف جمناامي نكاااو القااو 
 ي و ختنادما  و التعامج معما  و التلاسج هبااملعللمات 

 املعلوماتتطود تكنولوجيا -2-2

 لقد مرت تكدللل يا املعللمات مبراحج تالة مرتا اة تد رر خبمس مراحج  ساسية و  :

ةترهههاةت ا تهههدا ا مهههن وتتمثهههج  ثهههلةة املعللمهههات وا املعلوماااات :تكنولوجياااا  امل احااال ايجليااار لأطاااود2-2-1
 هههرتال ا اسهههلت  والتهههناو   ههه  ة املعللمهههات املسهههملية واملر يهههة وا هههرتال الكتا هههة والابايهههة و تلهههل  ةهههلال مرهههااا

عللمههات ترههاةت املختلفههة ا ةههلال والتاههلةات وسههلة    وههبكة املا اسههبات املتاههلةة وتكدللل يهها اة تكدللل يهها
 ةرتةه ياملختلفة ويف  مقدمتما اة

هههاوةت  دههها ومتتهههد املأوساااطر:امل احااال 2-2-2 و هههدا ت     ا اسهههلت واجليهههج ا وو لل اسهههباتمدهههذ  وا هههج 
مرحلههة تدا ههج املعللمههات يههرب ا  مههاة الرههدايية   واجليههج الثههال لل اسههبات  ومرحلههة  ر ههات ا اسههلت املرههترة 

Computer Output Microforms (COM). 
                                                           

 1الرراارل    الد يبدل يالكايف يف مفاهيم علوم املكأتات جاملعلومات ييمان :ااة ريدل  املعر ة العلمية للدشر والتل  ا   2010 يص 89 ي

 ي33يصت[ يالر ض:ااة املراخ ]ااملوضوعير االدتتاطاتت جاملعلومات:دداسات يف نظ ايت علم املكأتا دة  محدي-2
3-السل   سر  تراسالدشر   يبد املعا  .القاموش ال ادا يف علوم املكأتات جاملعلومات ا ليني –يريب يالقا ر ة :ااة الكتات ا داب   

ي 199يص  2009  
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الهههدا  احملليهههة وتبتهههدجل ابجليههج الثالهههب لل اسهههبات و دهها   امل احاال ايديثااار للأطاااودات الأكنولوجيااار : 2-2-3
الههدوا ر ا لكرتوةيههة املتكاملههة  واجليههج الرا هه  لل اسههبات والههذي متيههن ابلتاههلةات الكبههلة  سهه والههيت  ةلهه  يليمهها ا

يات وظملة املعاجلات املااكرواة )اجلن ية() وةاه  الب هب يف (Micro Processorsللمكلانت املاااة والرب
ههة  ترههاو املباوههر  واجليههج ا ههامس لل اسههبات الههذي اتميههن  تاههلة ا اسههبات املااكرواههةاة  وةاهه  ا  ههراص املد

Compact Disk ) )ةرتةه والتالةات ا  را يواة 

 : 1الأطود الأادخيي لأكنولوجيا املعلومات كما هو موضح ابجلدج  اآليتجيوجز قنديلجي جالسام ائي 

 طود الأادخيي لأكنولوجيا املعلومات أال

 تصا د الأادخيي يف جما  املعلومات جاالالأطو  الأاديخ
  رتال الكتا ة املسماةاة يف  لا وااي الرا دان من  بج السلمرا يا قيل 3500

 ريتشاف الاباية املعدةية املت ررية من  بج ريلتدربغ يف  ملاةيا يا  1450
لة وريان بلك يف  ملاةيا ي 1594  ظملة  وو 
 . Machine MechanicalAddingريتشاف  وو مارييدة للعد وا سات ا  1642

و ل و وو (Samuel B.Morse)ريتشاف التلتراف  من  بج ساملاج ملةس ا  1837
 تراو ة م   عيد يةاال ا

    مداديت ابةاس وليلن ي(Fax) د ت  دمة  وو انسلخ/ اريس  1865
 ستخدال  وو  ط  اتف   عيد املدا يف اللة ت املت دة يا 1881
يف الهلة ت املت هدة  Facsimileستخدال تكدللل يا الداسلخ /الفهاريس مله  /ا 1921

 ا مراكية ي
 Electro Mechanical–ميكهاةيك   –ريتشهاف  وو حاسهلت  لكهرتول ا  1944

 ي(Mark1)1ابس  ماةع
 يف  مراكا (Teansistor )ريتشاف الرتاةنستلةا  1947
  وو مكاملة  اتفية مباورة  عيدة املدا  من اون تلسط البدالة ي 1951
 يWORD PROCESSOR))يرض معاجل الكلمات  1964
والهيت رياةهه ةههلاة  ((Arpanetسهه  املعللمههات احملسهل ية  املعرو هة اب ةشها  وهبكة  1969

 اةةرتةه  يما  عد ي
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 يف اللة ت املت دة ا مراكية ي ((Videotext دااة  دمة الفدالتكسه 1973
هة  1982  Compact) وو يرض لل اسلت الدقاو  و احململو وظملة لأل راص املد

Disc)ترههههههاةت و ةههههههلق القمههههههر الرههههههداي  ا وةيب لل  و ا  ههههههراص املضههههههتلةة
 و غراض متعداة ي

يرضا لاسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي  املدضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههداة لللسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ط املتعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههداة  1993
 ي(DesktopComputersMultimedia)/امللتيمد 

رع الب ب  لت 1996  ةرتةه ييلد اة  (Hot Bot) لت   ةل  
 – Internet .Telephone)ةرتةه تراةت ااهاتفية يرب اةظملة  دمة اة 1997

to Telephone Serves)ي 
 ي(Digital HD TV) دااة  ب التلفنالن الر م   1998
 ي(Windows XP) ةلقه مااكروسل ه ةاال  2001
 ما اله التالةات املتلحقة ي 2002

 .ا  فاضلإنالسام ائي،،إن اهيم عام   قنديلجي ،املصدد:

لظف  سههلاة مثههج تههل رة والاراقههة الههيت اعمههج  يمهها املههولقههد  ثههر تاههلة التكدللل يهها ريثههلا يلههد سههرية املعللمههات امل
ه واحملااثههة الرههلتية والرههلةاة  و ههل ةرتةهه و الرباههد ا لكههرتول  و  دمههة اة س  ةسههاو الرسهها جا ههرتال ةلههة الفههاري

يهههات  سهههبليية للمهههلظف   تماا  قهههد يقهههدت املؤسسهههة، Wal-Martمثهههاو يلهههد بلهههك مؤسسهههة ووو مهههاةت 
دايية لكهه  تترريههد مههن  ن ريههج وههخ  يف املؤسسههة  رههج يلههد ةفههس سههتخدال اةترههاةت يههرب ا  مههاة الرههاب

 1ياملعللمات و دفس الل ه

سهتعماو وتاهلار تابيقهات تكدللل يها ثل من مدامهات ا يمهاو تسهعد    ايلد  ن الك  ا د ةاويويلي  اؤريد 
املعللمههات لههداما هبههدف الت ههلو     يلههة ا يمههاو ا لكرتوةيههة  واللسههلو    تكدللل يهها متقدمههة تلهه  ا ا ههات 

ذا االههاو  وتسههتثمر يف سههتخدال وتلاريهه  التقههدل املتسههاةل يف  ههراا واملسههتخدم  وتعههن  يمليههات اةاملتنااههدة لأل هه
  هج ققيه  الكفها ة املالل هة يف  هذل العمليهة ات هت  يلهد  هذل اجلمهات  ملاةا ها ومهنسبيج بلك  دةا ريبلا مهن 

                                                           

 
 يمان :مؤسسة اللةاق للدشر والتل ا  ي تكنولوجيا املعلومات جتطتيقاهتا ي اضج   ميان لسامرا   ا    را ي يامر   ددالع   -1
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لتاهلار تكدللل يها املعللمهات لرسه  الرااهة املسهتقبلية الره ي ة لعمليهة التاهلة  اةسرتاتيع اللعل     التخايط 
 ي1التخايط لتالار  يماو الشررية  وققي  التكامج  يدما و   يملية 

 تكنولوجيا املعلومات انأ ادالدجافع جداء -3-3

ملية من الدوا   ةل ن ا  يما  ال  :  داع 

 كيفا مو بمثلأها :املوادد املادير جالطتيعير كما ،زايدة اإلنأاجير: جيقصد هبا تنمير 2-3-1

 املراة ي*   اة  ةتا ية يماو 

 املكات ي*   اة  ةتا ية يماو 

 التعلي ي*   اة  ةتا ية ةا  

 وملاةا امليال والثروة ا يلاةية (ي *   اة  ةتا ية امللاةا الابيعية )ريا ةاض  النةايية

 وتل ل وا هدمات مهن  هلو تقليهج العمالهة لقد  ثبته تكدللل يا املعللمات  دةة  ا قة يلد تقليج ريلفهة ا ةتها 
سهههتتلو الاا هههة   ن تكدللل يههها املعللمهههات  ههه  اللسهههيلة الفعالهههة املهههلاا اللسهههياة وتقليهههج الفا هههد يف املهههلاا ا هههال وا

لت قي  ا متتة الشاملة   م  حلقة اللسج اليت تر ط    مااله  السهلق و ةشهاة الترهمي  وا ةتها  والتل اه  يف 
ا ااةة يلد  اا  العمالهة وضهبط  مدالمة متكاملة من  اة  ة ر  قد سايدت ةا  املعللمات يلد   اة ة ا ة

  لاة ا ةتا  ي

 Office Auto)املكاته    متته يمهاو املكاته   يتضه  بلهك مهن  هلو ظمهلة  ةتا ية  ما  يما خي    اة 

Mation )وريهههذلك   كاتههه  و ههه  مراريهههن ا ااةة والفهههرولوبلهههك هبهههدف   اة  ايليهههة التلاسهههج  ههه  مهههلظف  امل
 يستخرا  الكشلف ويمج التقاةاروضبط يمليات حفظ السعلت واسرية  ةتا  اللاث   وتباااها وتسميج 

 قهههد ريهههان الهههدا    هههل يعهههن اللسههها ج التقليداهههة مللا مهههة   تعلههه   هههن اة  ةتا يهههة ةاههه  التعلهههي  مههها اجلاةههه  الهههذي ا
 ملالل ة يا قا  املماةات الذ ديةتيمية و  اة تعقد ا وريذلك تدلل واة التضخ  ااها ج يف املااة التعل
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 مجال أبن تكدللل يا املعللمات  هد لعبهه اوةاة وك  ي   ن  داع اتفاق واب  مما :اخلدماتسني  2-3-2
ههاةت   بههج  وبلههكسههت داخ  ههدمات  داههدة م تكههن متههلا رة مههن امسهها يف قسهه  ا ههدمات القا مههة واح يف 

   ر  ا:يدادة من 

م اكهههن وةا  بلهههك  هههل   اة ة ا يهههة ةالههه  ا هههدمات  والرههه ة ترهههاةت واة امللاسهههلتاملرهههاةف   هههدمات 
وتسهميج يمهج مقههدمما  قهدة مهها  هل  رهلة اللسهها ج التقليداهة يف الل هها  ابملااله  املتنااهدة ريدتيعههة لتسهاةل   قهها  

 و ااةة املستشهفيات يف املراةف وةا  ا عهن اآلي  متت مثاة  دا ما  ات  لي   يل اهتا  واكف ا ياة وتشا ك 
 تقدمي ا دمات املالل ة  شكج  سرل و رلةة   ضج ي

ةتيعههة للتاههلةات السههراعة واملتلحقههة الههيت ياوههتما وتعيشههما االتمعههات اآلن الساايط ة علاات الأعقيااد :2-3-3
تمعهههات اليهههلل تب هههب يهههن  ااة  و وسهههيلة لفهههك  هههذا   سهههب  التعقيهههد واحهههدا مهههن   ههه  مساهتههها   ولهههذلك  هههد ت 
التعقيههد  و ثبتههه ريهههج املعايههات  ن تكدللل يهها املعللمهههات  هه    ضهههج و مضههد سههل  تشهههمدل  البشههراة يف و ههه  
ظهههها رة التعقههههد الشههههداد الههههذي ابت اعههههرتي مجيهههه  ماهههها ر ا يههههاة ا داثههههة   ههههذا التعقيههههد وليههههد التقههههدل ا ضههههاةي 

 يداههدة يلههد مجيهه  املسههتل ت ةتقا مهها  واتعلههد  ههذا التعقههد يف سههلة  ك العل ههات وتدههلل غهها ت البشههر واوتشهها
 ترهههاااة الهههيت تتعامهههج مههه  العداهههد مهههن احملهههداات والقيهههلا واملتتهههلات واملشهههاريج البيليهههة  ومهههن  مثلتههه   اا  الهههدا  اة

 رياملتتلات املدا ية اليت قتا     التعامج م  ري   ا ج من البياانت سراعة التتل واملدتشرة مرااة ا  ترا يا ي

ا داثههة   ههلن الب ههب يههن الل هه  اآل ههر  و  اةههه مسههة التعقههد  هه  ظهها رة للمعتمعههات: با ريامل جناار -2-3-4
اولهههة  حهههداخ التتيهههل  البهههدا ج لهههذلك   هههل  حهههد متالبهههات  هههذل االتمعهههات  مهههن   هههج  هههك التعقهههد والتهههدا ج و

ملههة  يمهها السهرا  تالهه  ا مههر  ضههفا  يدرهر املروةههة يلههد وا هه  ا يهاة اجلداههدة  ب  ن املروةههة  هه  الل ه  اآل ههر للع
الههيت ارههع  التدبههؤ هبهها يامههج  عللمههاتخيهه  ظهها رة التعقههد وسههرية التتههل   فهه   ضهه   ههذا الكهه  ااها ههج مههن امل

 ساسههيا لضههمان سههرية تكييههل الههدا  وملاوهبهها مهه  املتتههلات واملاالهه  العداههدة اهههذا السههب    الههذي اعتههرب  املروةههة
قيهه  املروةههة املالل ههة لتلبيههة ماالهه  السههلق املتتههلة ةاهه  ا ةتهها  يلههد سههبيج املثههاو  ههل ق  متتهه ريههان  حههد   ههداف 

 وملا مة املتتلات احملتملة يف ةليية امللاا ا ال املستخدمة  و  اا  ةةت ا ةتا ي

روةههة اختههاب القههراةات   ههج ميتههد  اضهها ليشههمج م يلههد ةاهه  ا ةتهها  وتقههدمي ا ههدمات مالهه  املروةههة لههيس مقرههلةا
ا حههههداخ اجلاةاههههة والاههههروف املتتههههلة  ههههج ووسههههج ا مههههر    اسههههتخدال ةاهههه    ترههههاااة   ا   ههههااةالسياسههههية واة
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جل مههههههههن  سههههههههراة  ايههههههههة السههههههههرا ة املعللمههههههههات لتههههههههل ل مروةههههههههة  يلههههههههد يف  ههههههههرا ة الدرههههههههلص حهههههههه  ات ههههههههدا القهههههههها
(Linearity)الذي  رض  يلي  املؤلل ه 

لدا  ن ةت هدخ يهن العلامهج الهيت رياةهه سهببا   ق تلك رياةه الدوا   الر يسية وةا  اةتشاة تكدللل يا املعللمات 
مممهها يف تلسههي  اا ههرة تابيقههات تكدللل يهها املعللمههات يف ةههلاح  ا يههاة املتعههداة وا هه  العلامههج الههيت سههايد يلههد 

 بلك:

ختهههنان البيهههاانت  مل قهههات  الهههذاريرة  وسههها ج املرريناهههة  وحهههدةخنفهههاض ااها هههج يف تهههن العتهههاا )وحهههدة املعاجلهههة اة-ب
  را  (ها ا او وا 

ة و سالي  التعامج م  ةا  املعللمات ه تسهيل-ب  يمليات الرب

ة ه سمللة-ج  استبداو العداسر امليكاةيكية والكمراب ية  لسا ج ميكرو  لكرتوةية و ر

 1حدة التدا س الدوي والتعاةي ه   اة-ه

 املعلومات:مكوانت تكنولوجيا -2-4

أبن  ي تكدللل يهههها املعللمههههات  ساسههههيات وايهههها   تقههههلل يليمهههها مههههن   ههههج  ارههههاو وتههههل ل  ههههدمات  ة وههههك
 داما هستفيمل

سهههرت ال املعللمههههات ة ختههههنان واو ساسهههيات تكدللل يههها املعللمههههات تتمثهههج يف ا اسهههلت ريعدرههههر ة يسههه  يف يمليههه
 مدما: تسمياهتا املختلفة واليت ةذرير 

يتماا ههها مهههن  بهههج املدامهههة العر يهههة للملاسهههفات  ههه  ريلمهههة اسهههتقرت يف ا ب هههان  عهههد ا اياساااوب:-2-4-1
سهههتخدال ريمبيهههلتر والهههيت تسهههتخدل يف لتتدههها  اضههها ه  كلمهههة  ديهههة الشههها عة اةيقا هههج الكلمهههة اللتواملقهههاايس والهههيت ت

سههتخدمه مرههال ات يداههدة للدةلههة يلههد ة اوههتقه مههن الفعههج  سه  واعههد و ههد اناههي ل هه  ريلمههة ا ريمبيهلتر
 ا لكرتول ه اآلي  ا اس الكمبيلتر مثج ا اس  

                                                           

 ي143-137يص2012ا  املستقبج للدشر والتل   اةاييمان:تكنولوجيا املعلومات جتطتيقاهتاحسن   عفري-1
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مليههة مههن اللحههدات تههؤاي ريههج مدمهها وظيفتمهها املسههتقلة وتعمههج  يمهها  يدمهها مههن  يههرف ا اسههلت أبةهه  يبههاةة يههن 
يات ةاال ا اسلت ه يات لذا تشكج ا  منة والرب   لو الرب

ا اسهه    مهمهها:  سهه ة يههن حاسهه   و ةلههة ريمبيههلتر و ههل اتههرلل مههن يههدة   سههال ريمهها اعههرف ريههذلك أبةهه  يبههاة 
والدههاة   وحههدة الههت ك  واملرا بههة وحههدة املنامدههة  وحههدة ا ههنن  و الههذاريرة الدا ليههة وحههدات ا ا ههاو وا  ههرا  

 اكلن ا اس  أبحعال  تلفة و ل  ااة تستاي  تقبج املعللمات ومعاجلتما و سداة الدتا ج ه

مليهههة سهههب  بريهههرل اتضههه  لدههها  ن الكمبيهههلتر   و مهههامهههن  هههل و ا اسههه   هههل ةلهههة  لكرتوةيهههة حاسهههبة مكلةهههة مهههن 
 وحدات ول   دةة ريبلة يلد ختنان املعايات ومعاجلتما ه

 دهههاع يهههدة يلامهههج ميكهههن  ن تسهههايدان يلهههد يمهههج الترهههديفات املختلفهههة   مهههنة  بناااواحل ايواساااي  :2-4-2
الكمبيلتر و ذل العلامج    :ريمية الذاريرة الر يسية  سرية معاجلة املعللمات  مث يدا ا ضا ات الهيت ميكهن  ن 

 :تكلن مترلة جبما  الكمبيلتر ويلد  ذا  لة  ال د ثلثة  ةلال ة يسية من   منة الكمبيلتر و   

   ن ريميههة التخههنان الر يسههية  و الههذاريرة الههيت ميتلكمهها الكمبيههلتر اعههرب يدمهها مبرههال   الكتاا :الكمتيااوت 
اديد سالبااه س واترلل من تاةية س يه سو ه   سهتر وحهدة مهن املعللمهات ميكهن للكمبيهلتر  اةبتمها 

 ة    يلمههة حههرف)وميكههن القههلو أبن البااههه اللاحههد ميكههن  ن خيههنن ةمههن واحههد مههن املعللمههات اههديد 
  تر ي  (ه

    40 حيهاان مهن  وضهخمة  ترهج ن الكمبيلتر الكبل  هذا اسهتعمج مهن  بهج  انس  ه  لا هة لقهلة ريمبيلتراهة 
ميعااباههه و هه   حههد  سههر الكمبيههلترات املتههل رة ولههداما القههدةة يلههد  بههلو العداههد مههن املعههدات ا ضهها ية  50

الهذي ميكهن  ن اتفهلق يلهد الكمبيهلتر الكبهل يف سهعة الهذاريرة وسهرية الكمبيلتر اللحيهد  ابلكمبيلتر   ناملتعلقة 
 معاجلة املعللمات  ل سل ر ريمبيلتر واستعمج  ذا اجلما  يف العااة لألغراض العلمية ه

 :  خيتلهل  هذا الكمبيهلتر يهن الكمبيهلتر الكبهل أبن باريرته   سهتر حعمها و هل   اهر  الكمتيوت  الصغ
الر يسههية ترههج ةا تمهها    يف سههرية معاجلههة املعللمههات و  ههج  بههلة للمعههدات ا ضهها ية ووحههدة التخههنان 
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تر الكبهههل يهههن سو هههدل يف املؤسسهههات التعاةاهههة والرت لاهههة واعمهههج ابلتدسهههي  مههه  الكمبيهههل  ااباههههميتيهههدة س
 1ةاال ارل      ةرا 

  :  لتر الشخرههه   حيهههاان ومههه  متين ههها أبوههها   هههج  هههدةة مهههن سههه  الكمبيهههاالههه  يليههه  االكمتياااوت  الااادقي
الكمبيههلترات ا  ههرا مههن حيههب سههرية معاجلتمهها للمعللمههات ويههدا املعههدات املسههايدة الههيت ميكههن  ن 

ا  مهنة ريهر منة مسهتقلة  و تناو   منة  لاة وتسهتعمج  هذل  السج هبا اجلما  وسعة ختنادما  ة  وا ة
 د تكلن مترلة  شبكة م    منة ريمبيلتر   را وتتشاةع معا يف  هذل ا الهة يف سهعة الهذاريرة و عهض 
املعههههدات ا  ههههرا املسههههايدة والههههيت  ن السههههج هبهههها اجلمهههها  ريالاا عههههة وميكههههن  ن متتهههها  يههههن غل هههها مههههن 

ا  هبعض   ا  مهنة الكمبيلتراهة  عضهمالكمبيلترات السها قة الهذرير يف ريلوها  وها تعمهج يلهد  ارهاو مجيه
 2هبذل الشبكةي

ظمهههرت تكدللل يههها املرهههترات الفيلميهههة  و الترهههلار املرهههتر حهههداثا ريروييهههة املصاااغ ات الفيلميااار :-3- 4-2
ههج اللاث هه  وامللفههات ا سههلية وابلتههاي  مهه  تلعهه  اوةا ريبههلا يف التتلهه  يلههد   فههظ املعللمههات و سههب ه قههج 
مشههكلة تنااههد املعللمههات   مرههال  املرههترات الفيلميههة اسههتخدل للوههاةة     ي وههكج لتسههعيج مرههتر سههلا  

 ههيل  مسها   و ملفههلف  و يلههد وةق ه وابلتههاي  املرههترات الفيلميهة سميكههرو يل  س هه  انتهج يمليههة الترههلار يهن 
ابلعههه  االهههراة لهههذا الهههنل تكبل ههها   را هتهههاالفلتهههلغرايف املرهههتر و ههه   اضههها متثهههيل مبعللمهههات ةرهههية وةمسيهههة ارهههع  

الهد ي   و املرهتر الهذي  تها     ممهاةة مهن الترهلار  املميهن لاساة   مهنة  اسهة ريمها تعهرف أبوها بلهك الدهلل 
يليه  ابلعه   و ا رهلو يلهد ةسهخ وة يهة  اةةهلل اسة يف الترلار والت ميض والابه  ي ي ي ي ا  وة ميكهن 

 ي3 اسة     ة  لاساة   منة  را ة وةبايةمد

لتلسههيج سهه   سههالاةة الرههلة و ههل اعتههرب ةاههال مرههم  واالهه  يليهه  ا(:الفااديوتك) رقاا ف الفيااديو-4-2-4
 معللمههههات  و  يههههاانت  و ةسههههلمات  و غل هههها    مكاتهههه   و  يههههلت املشههههرري   تكههههاليل  ليلههههة ةسههههبيا وللداههههال

 ستخدال وسا ط  ب  تلفة ه مكاةيات متدلية ميكن تلسيلما اب

                                                           

ضي ،نجم ،-1 ن ،رحيم . ن نس : املعلومات يف تعليم املعاقنيتطتيقات تكنولوجيا قيط ع المكتب :قسنطين .ليس
 .7.ص،
، خال-2  .. .ص 99الكندي ، .األردن :دار بساسيات يف الكومتيوت  الأعليميلطفي .طي
ملا  -3  ي 57  ص 1996يالقا رة :ااة يرمد للدشر والتل ا    تقنير املعلومات جمكأتر املسأقتلااهلش    ل كر 
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    مههنة دالتكس ريههذلك أبةهه  ةاههال متفايههج اههر ط  دههلع معللمههات ريبههلة ةسههبيا تعمههج اب اسههلت مههواعههرف الفيهه
لههج سههتخاتفيههة و ههل اعتمههد  شههكج  ساسهه  يلههد اترههاةت  مههن  ههلو وههبكة ا التلفناههلن دال  مهها  تلفناههلل 
ريمهها  ن الفيههدالتكس اتميههن يههن وههراط الفيههدال  عههدا مههن املميههنات 1ل  ههاص مترههج جبمهها  التلفناههلن ةمههل  مههلا

لسههلو السههرا     ال ملههال ريمهها ميكههنة للعههرض لرريههات  تلفههة السههرية واة مهمهها  ن تسههعيلت  ياليههة اجلههلاة و ا لهه
 يالرلةة املالل ة

 داةتهه   هثبهه  ومدهه  ةسههتدتج  ن الفيههدالتكس2ةيههة  مهها مههن   ههر  ييل هه   مههل يههدل  مكاةيههة التسههعيج يليهه  مههرة اث
 سرت ال املعللمات هةت  يف ختنان واو د

مليهههة مهههن ا وامهههر املتتاليهههة وااهيكليهههةت: الربجمياااا-4-2-5 سهههتتلو يف واملتكاملهههة احملللهههة    ةاهههال اة  ههه  
 ا اسلت ومن  لل      تلل ا  منة املرريناة وبلك من   ج تدفيذ املمال احملداة ابلرتتي  املاللت ه

واقههلل املسههتعمج  الهه  الههربانمج التابيقهه  املداسهه  لدلييههة يمليههات املعاجلههة الههيت اراههد القيههال هبهها أباههة ةراقههة مههن 
 ههههلو ا اسههههلت املههههل ل  و ابللعههههل      ةامههههة التشههههتيج املخنةههههة يلههههد ا  ههههراص اللينةاههههة  و  الاههههرق سههههلا  مههههن

 3ا  راص املرةة ه

ة و رامج تابيقية اريما ظمرت  حرتا ية ريراوات لت قيه  التابيقهات املل مهة و ه  تتضهمن سهرية   اضا لتات  ر
دفيهههذ التابيقهههات والهههربانمج التابيقههه   ههههذا ريبهههلة ويف الل هههه ةفسههه  تقهههدل حراهههة ريبهههلة ابلدسههههبة    ا سهههالي  لت

 قداب  ملفههههات ي ي ي يا  ت يف سههههلة و وههههكاو  تلفههههة )تسههههااةتسههههيمكن املسههههتعمج مههههن  ا ههههاو املعايهههها
 (حس  الشروط املالل ة اليت ميليما الداال ه

 والداورهه ه ه ه   العدهلان  مثل تتشكج ملفات الربانمج التابيق  اللاث ق  من ة ه  اجلهرا   ة ه  الترهديل   املؤلهل
 ا  

                                                           

 املكتبات   يل:ي ةسالة اريتلةال اولة  تكنولوجيا املعلومات بنواعها جدجدها يف دعم الأوثي  جالتحث العلمي ن السبيت   يبد املالك ي-1
 ي170 ص ي2002سدايدة     : امعة 
هيزاهتا الرليف ي  يبد اللايل 2  ي202يص1992يالقا رة : ااة املراخ  املأطلتات ايديثر : متانيها .
مد ي3 يالقا رة :املكتبة ا ريااميية  جاملكأتات توجيهات توظيف تكنولوجيا املعلومات جاالتصاالت املأقدمر يف م اف  املعلوماتمد ااهااي  
 ي81 ص 2004ي
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يف حياتدهههههها العلميههههههة والثقا يههههههة ةال هههههها مههههههن ا مهيههههههة الكبههههههلة للمعللمههههههات ا :املعلوماااااااتشااااااتكات -4-2-5
 تماييههههة والههههيت تعتههههرب مههههن   هههه  مرههههااة ة واةا يف ايهههه  الب ههههلخ العلميههههة والثقا يهههه تماييههههة واملتمثلههههة  ساسههههواة

 مهيهة املعللمهات يف يهة مبختلهل  وهكااها اب ضها ة    التدم املعللمات اجلدادة واليت اها اوة ريبل يف   ا   اط
سد  القراةات يلد  تلل املستل ت يف و  االاةت     اة  اوة ا يف تالار  دةات الفرا واالتمه  و  ها  

 1 تراااة وما وا   بلك هالعلمية والثقا ية والرت لاة واةالدشاةات واملشاةا  يف ريا ة االاةت 

بليلغرا يههة يالعداههد مههن  ههدمات املعللمههات الههيت ميكههن لشههبكات املعللمههات تقههدميما ومدمهها : ا ههدمات البو دههاع 
املختلفة و دمات ا حاةة اجلاةاة وا ةواا واملدتف  ابلدرلص الكاملة لللاث   يدهد ا ا هة وتنواهدل ابملعللمهات 

ت ا حرههههها ية وتقهههههدمي الهههههرا يلهههههد الل مهههههة يهههههن مشهههههرويات الب هههههلخ اجلاةاهههههة و هههههذا  ضهههههل يهههههن تقهههههدمي البيهههههاان
 2ستفساةات وا سللةاة

 و وههبكات املعللمههات الههيت تشههكج ةقههاط  تل ههد  دههاع يههدة  ةههلال مههن  :املعلومااات بنااواحل ال ااتكات
سهههتخدمة يف بلهههك ا لاسهههي  ووسههها ج مترهههاو وتتشهههاةر املرهههااة هههاوة تترهههج  يمههها  يدمههها  قدهههلات ا

 :ا ةلال    داثة واملتالةة و ذلتراو التكدللل ية ا اة
ترههاةت السههلكية واللسههلكية مالبهها  ساسههيا لدعهها   عههد تههل ر وههبكات اة :تصاااالتالشااتكات ا-

اتههل ر يلههد  ي مرا هه   وههبكات املعللمههات ا داثههة واجلههدار ابلههذرير  ههل  ن  ههذا الدههلل مههن الشههبكات ة
 لعمليات  نن املعللمات ومعاجلتما ه

مليهة مهن :شتكات ايواسي -  عضهما  هبعض  تهرض تهل ل  مكاةيهة  ا لاسهي  املرتباهةو ه  يبهاةة يهن 
هة ا سههرت ال الهدا  والتابيقهات و مكاةيهة ا تسهال الل هه وريهذا تهل ل باريهرة التخهنان ا ضهايف اب ضها ة     ر

 املعللمات ه

                                                           

 1- ن السبيت  يبد املالك ياملر   السا   يص180ي

مد  ت   ي يبد2  ي209ي210يالقا رة :اةا غرا   ص مقدمر يف علم املعلوماتااهااي  
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السها قت  الهذرير و ه  ماااهة واهت  ثده  لدلل من الشبكات ميثهج الشهبكت  اة ذا ا :االدتتاطيرال تكات -
ةتباةية و   تشكج  ةاةا مر عيها ميكهن حمللهج ةرا  الشبكات ا لشكج ا  ضج ين ابستخدال املعللمات ا

 1الدا   ن استخدمما  ثدا  مرحلة ترمي  يمل  ه

   ثهههههلخ  ياريهههههج  ساسهههههية مسهههههتخدمة يف الل هههههه ا اضهههههر لبدههههها   وهههههكاو   دهههههاع ال اااااتكات:بشاااااكا
 الشبكات:

وتهت   يف مرريهن التبهداج املرريهني احملاهة الدعميهة  لاسهاة وسهلة مباوهرةريج وهبكة يف   ترتبطالنجمير: ال تكر -   
اة و  را يف الشبكة من تراةاة ات  الهت ك   يه  مهن مرريهن الت لاهج  لو الت لاج الدا ل  والذي ت    

 الر يس  للشبكة ه

ملية من ا  منة تعرف ابلهراااةات تهرتبط  يمها  يدمها  لاسهاة حلقهة متلقهة  و  :ال تكر ايلقير-  تترلل من 
تهدوة البيهاانت يلهد  يلهة ة ل    يمها  ي مرريهن للتبهداج  ي للت لاهجمقفلة من اللسلت مترلة املدا ذ وة ال هد 

اهة  هب املعللمهات  لوها تدتاهر حه   حلو ا لقة اليت تض  اللسلت اللا عهة  ه  ةاااةات  تلفهة ويدهدما تراهد 
 أييت اوة ا للض  ة مة البياانت يف حلقة ه

احمللهه  و كههذا سههتدتا  البيههاانت اا ههج التخههنان  احملاههة الدما يههة تقههلل الدقاههة ابوحيدمهها ترههج البيههاانت املرسههلة   
ل ةهههلل مهههن (يف الهههدوةان املسهههتمر حههه  تر ههه     مقر ههها يف ةقاهههة البدااهههة و ههه   هههذلك تقهههدمتضههه  الر مهههة )امللهههل

 ا وعاة )التدبي  (  لسلو املعللمات ه

ترتبط مجي  احملاات  يما  يدما يرب وسيط  ب  ا  مباوهر وة تل هد هبها   مهنة تبهداج  و  :ال تكر املأأالير-
اهههة مجيههه  احملاهههات ا  هههرا يف الشهههبكة ا وإبمكهههان’Direct accèsLةاااةات  سهههتقباو  ي  هههب اهههرا مهههن 

 2معيدة

                                                           

 ي 549ي550  ص ي1998يا ةان :ااة الشروق   امل جع يف علم املكأتات جاملعلوماتمرافد يليان   ةل  ي   محد محد مهشري --1
 
 

 ي210ي209مد ياملر   السا   يص   مد ااهااي -2
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تعهههرف أبوههها يمليههههة تدا هههج املعللمههههات واملعهههاةف وتباااههههها مهههن املرسههههج     االتصاااااالت: تكنولوجياااا-2-4-6
املستقبج وبلك ابستخدال اللسا ج التكدللل ية املتاحة ويلد  ذا ا ساس  هلن  دهاع يهدا مهن اللسها ج القدميهة 

لية  رابة  و  عيدةه  وا داثة املستخدمة يف اةتراو سلا  رياةه اةتراةت 

 :ميكن يرض وسا ج اةتراو ا داثة و يما ال 

 راهلااااتفTèlèphone ): اعهههد ااههههاتل مهههن   هههدل و  ههه  وسههها ج اةترهههاو الرهههليت واقهههلل غالبههها الدقهههج
الفههههلةي للمعللمههههات سهههههلا  رياةههههه سهههههلتية  و  ياةيههههة  و مر يهههههة وااهههههاتل  ااة مل مهههههة للمكتبيهههه  لدقهههههج 

املر عيهههة واملعللمهههات ا ااةاهههة وةلبهههات واسهههتقباو املعللمهههات  تكهههاليل متخررهههة ةسهههبيا مثهههج ا سهههللة 
 ملداد ا ياةة ريذلك ة ط  ريثر من وخ   لاساة مكاملة  اتفية ه

 (الاااألك(Tèlexe):مراب يهههة  و  لكرتوةيهههة   مههه   هههل  مههها  للكتا هههة يهههن  عهههد اتكهههلن مهههن ةلهههة ريتا هههة ري
ريهها الط  ةسههاو واسهتقباو و هذل تهرتبط  هدوة ا جبمهها  للةسهاو يهن  عهد  وظيفيهة ومهن  مها   ملمهس

يههن ةةت ريتا يههة سههاس ريلوهها وهها ت اترههالية ولههيس يبههاةة ااهاتفيههة وتسههتخدل اآللههة الكاتبههة  دهها يلههد  
ياااة يدد  ةساو و دا  يلد ةل  ليدتقج يف الل ه ةفس      املستقبج  يدما يدد املرسهج  اضها سهلةة 

 باة واستقبااها همابلية من  ذا الد  واتمين التلكس  قدةت  يلد  ةساو مجي   ةلال ا  
 (الفياااديوتكVidéotex) :) بات الاراههه  الثدههها   (املعتمهههدة  هههل مرهههال  وهههامج للهههدا  التفايليهههة(

يلد التلفلن واستخدال   منة التلفنالن يف يرض املعللمات ااهعا ية الر مية والحهظ  ن الفيهدالتكس 
ةاههال تفههايل  حيههب اههت   هه  املشهها د و هه  اجلمهها  حههلاة  يلههد  يلههة  سههللة و  ل ههة تامههر تبعهها يلههد 

تها  مبقدةته  يلهد تقهدمي املعللمهات  و ه  مقهدةة الشاوة   واستخدل املشا د و قا لهربانمج معه  ريمها مي
مسهتمرة تدقههج املعللمههات يههرب وههبكة  سهلع تتكههلن مدمهها  دههاة اا مههة ولهيس مههن  لاههها  ةسههاو تلفناههلل 

ترههرف املشههرتع ولسهه  يههداا  لكههرتول تكههاليل ا دمههة الههيت وابلتههاي  قايههدة البيههاانت تكههلن قههه 
 حرج يليما السا ج  عل ه

 ر (الأيليفااكTelefax) : ههذا الداههال اعه  وسههج ةةت الترههلار لبهب الرههلة اب  ههيض وا سههلا  ي 
 ن الفاريس اع   ب املثيلت الر مية للدسهخ لللة يهة يهرب ا اهلط ااهاتفيهة و هل ةقهج سهلةة وة يهة معيدهة 

 همن مردة ا ا سل      مة   را 
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 الفيديو كاست رVidéocassette :) اهات و ل تالار ملسعج الفيهدال تيه  الهذي اسهتخدل يف 
 ما  الفيدال رياسيه املدني وميكهن التسهعيج يليه   Sonny ةتعه وررية  1970التلفنالن ويف يال 

   Vidéo home systemولكههن وههررية ماتسههل تشههيتا  ةتعههه  مهها   يههدال مدههني ملههدة سههاية 
اتمين     ذا اجلمها   هل  مكاةيهة التسهعيج ملهدة سهايت  ويف بات  وريان     ما VHSاملعروف  داال 

مكهههان الفهههرا  ن اقهههلل و هههد  سهههب  إب  VCRةااممههها املعهههروف  Fillipsتقرابههها  امهههه وهههررية الل هههه 
هههة  ضهههل يهههن  مكاةيهههة التسهههعيج يف  هههرانمج  هههداة يهههن ةراههه  الرب  تسهههعيج  هههرامج معيدهههة يف  و هههات 

 مشا دة  رانمج ة ر ه
  ر الفيااااديو ديسااااVidéodisc :)ااسههههك ابلفلتههههلغراف وبلههههك ةن املههههااة  الفيههههدال ميكههههن مقاةةههههة

سهههالاانت الرهههلت وتهههداة يلهههد  مههها  مشههها   وتسهههتخدل للعهههرض  قهههط ولهههيس ريراملسهههعلة تهههت  يلهههد  
 لسهة و ه   12-4وابلغ  اهر  سهالاةة الفيهدال للتسعيج والسج  ذا اجلما  جبما  التلفنالن العااي 

ااسهههك  ةههه  تسهههتاي   ن  اللهههلن متاهههاة ابلبلسهههتيك وميهههنة الفيهههدال مرهههدلية مهههن مهههااة ياريسهههة  ضهههية
 1تسعج يلي  ا  لل والرلة الثا تة والكلمات املكتل ة  دفس السمللة ه

  نرتناتايشاتكر (Internet):هاو للشهك أبن اةترهاو  هدا  اة ةرتةهه املتعهداة واملتدليهة م ابقهد 
سهههيكلن العامهههج ا وو يف  دههها  يهههام التهههد و هههل ا مهههر الهههذي  اا ابلعداهههد مهههن الهههدوو ابملدهههاااة  شهههبكة 

 تعاةال متعداة ةذرير مدما : لألةرتةهالشبكات ولقد  ياد 

        وتسههههايد يلههههد   ههههرا  يمليههههة اترههههاو  هههه  ا  ههههراا ريلهههه   ةههههه  هههه  وههههبكة اترههههاةت تههههر ط العههههام ن اةةرت      
 مكاةيهة اةسهتفااة مهن  كتبهات  مه  تضهايل مهنملديهة والتقديهة  مها ابلدسهبة لعله  اواجلمايات  تبااو ا ربات املم

مرااة املعللمات املتل رة يلد ا لاسي  املرتباة هبا ليب ختدل اةستفساةات املر عيهة لهذا ميكهن ايتبهاة وهبكة 
  ي2ه ل  دةان  م  متشبعة اة تراساتةرتةه مكتبة يايمة ا ع  اة

 

 

                                                           

 
 -211السا  يصياملر   .ان  اضج ميالسامرا      را ي  يامر   ددالع   1
مد ياملر   السا   يص -2  ي331مد ااهااي  
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 خصائص تكنولوجيا املعلومات-2-5

تتي  وسا ج التخنان اليت تستلي  حعما  ا ل من املعللمات املخنةة واليت ميكن اللسلو :تقليص املكا -1
  ليما  سرية وسمللة ه

  ممها  ه  الباحهب وةاهال الهذريا  الرهداي ةتيعهة حهدوخ التفايهج وا هلاة  اآللار:اقأسام املهام الفك ير ماع -2
جيعههههج تكدللل يهههها املعللمههههات تسهههها   يف تاههههلار املعر ههههة وتقلاههههة  ههههرص تكههههلان املسههههتخدم  مههههن   ههههج الشههههمللية 

 ا ةتا يوالت ك  يف يملية 

ملية التعمينات املستددة يلهد تكدللل يها املعللمهات مهن   هج تشهكيج  دتل االتصا : تكويو شتكات -3
اناد من تد   املعللمات  ه  املسهتعمل  والرهدايي  وريهذا مدتعه  اآلةت واسهم   و ذا ما اةتراو وبكات 

 1 را يو املعللمات م   قية الدشاةات اة تباا

اكلن مسهتقبج ومرسهج يف ةفهس الل هه    املشهاةري   ي  ن املستعمج اهذل التكدللل يا ميكن  ن  :الأفاعلير-4
   ةلل من التفايج    ا ةشاة يف يملية اةتراو استايعلن تبااو ا اواة و ل ما اسم  خبل

وتعهههه   مكاةيههههة اسههههتقباو الرسههههالة يف  ي و ههههه اداسهههه  املسههههتخدل  املشههههاةري  غههههل ماهههههالب   :الالتزامنياااار5_
 ابستخدال الداال يف ةفس الل ه ه

اةترههاةت    اةةرتةههه مههثل تتمتهه   و ابسههتقللية تكدللل يهها املعللمههات و هه   اسههية تسههم  :  لالم كزياارا-6
 ابستمراةاة يملما يف ريج ا حلاو  ل ميكن  ي  مة  ن تعاج اةةرتةه يلد مستلا العام أبريمل  ه

وتع   مكاةية الر ط    ا  منة اةترالية املتدلية الرد   ي  تض الدار ين الشهررية  و  الأوصيل : قانلير-7
 البلد الذي مت  ي  الرد  ي

 ي  ة  ميكن للمستخدل  ن استفيد من  دماهتا  ثدا  تدقلته   ي مهن  ي مكهان  قانلير الأح ك جاي كير :8_
  ااهاتل الدقاو ه ي ي ي ا   قاوين ةرا  وسا ج اتراو ريثلة مثج ا اس  اآلي الد

                                                           

لةال قميتكنولوجيا املعلومات جاالتصاالت جبث ها يف الن اط االقأصادي جظهود االقأصاد  ةا  العياو ي -1 اة تراا  ي 
 ي220ي219صواالتم ي
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و    مكاةية ةقج املعللمهات مهن وسهيط      هر  ريت لاهج الرسهالة املسهملية    ةسهالة  : لقانلير الأحوي- 9
 مابلية  و مقرو ة ه

وتعهههه   مكاةيههههة تل يهههه  الرسههههالة اةترههههالية     ههههرا واحههههد  و مجايههههة معيدههههة  ههههدو تل يممهههها  : الالمجاه ياااار-10
 ابلضروةة    مجا ل ضخمة و ذا اع   مكاةية الت ك   يما حيب ترج مباورة من املدتج    املستملك ي

هدو  جاالنأ اد:ال يوحل -11 اة مهن العهام و ل  ا لية  ذل الشبكة للتلس  لتشمج  ريثر  رريثر مسهاحات غهل 
 ليب تكتس   لهتا من  ذا اةةتشاة املدمع  لدماما املرن ه

و هههل احملهههيط الهههذي تدشهههط  يههه   هههذل التكدللل يهههات حيهههب   هههذ املعللمهههات مسهههاةات  جالكونيااار: العامليااار-12
 1 لكرتوةياي تلفة ومعقدة تدشر يرب  تلل مداة  العام و   تسم  لر س املاو أبن اتد   

 املعلومات:جظائف تكنولوجيا -2-6

 ت:علقة واملتل تكدللل يا املعللمات الر يسية     وظا الدليم (و))الرباغ  و(سان واة ريل من الباحث  )

مههن  ههلو تكههداس البيههاانت للتعامههج معمهها ةحقهها للمدامههة  و  التياااانت: جتكااو ايصااو  علاات -2-6-1
 الفرا ه

و هه  قلاههج  وههكاو البيههاانت واملعللمههات وقليلمهها ةتيعههة اةتباةمهها مهه  ا اسههلت وتشههمج  :املعاجلاار-2-6-2
 :يدة يمليات ومدمااملعاجلة يلد 

 وقلالما    معللمات بات  ا دة ه (ةسا ج   ة ال  ال )ةمل  معاجلر التياانت :-2-6-2-1

 تلفهههة  ريثهههر تفرهههيل  مهههن املعللمهههات     وهههكاو وهههكج و ههه  قلاهههج  ي املعلوماااات:معاجلااار -2-6-2-2
  ب تكلن معللمات وا ية واض ة و اا ة ه  وتدليا وا ة

سهههياغة واث ههه  ةرهههية مثهههج التقهههاةار والدشهههرات ا  باةاهههة واملراسهههلت  وتعههه النصاااوف: معاجلااار -2-6-2-3
 وتعمج ةا  معاجلة الدرلص ابملسايدة يف  ا او البياانت والدرلص وا وكاو ويرضما  رلةة  ذا ة ه

                                                           

مد الفيلم  يتصميم جت غيل املعلومات يا سكددةاة :ااة ا وعال للدشر ]ايت[ يص88ي  1- محد حس   
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وههمدت  ههذل املعاجلههات تاههلةا ةلييهها  الرههلتية   بمعاجلههة املعللمههات  واعهه ايصااوات: معاجلاار -2-6-2-3
داة ه ولتدفيذ قد و دت ةاما تسم  لأل راا ابلت دخ مباورة    ةاال ا اسلت لتل يم      را ات 

املعللمههههات املر يههههة والرسههههلل والرههههلة     وههههكاو ميكههههن  ااةهتهههها ضههههمن  قلاههههجالصااااودة: معاجلاااار -2-6-2-4
 قلالما    ا  راا وا لاسي  ا  را ه ا اسلت  و

تكدللل يهها املعللمههات اا مهها  لهه  املعللمههات مههن  ههلو  تسههتخدل املعلومااات:جتوليااد  خلاا 5- -2-6-2
  ة هههال   واملعللمهههات اعههه  معاجلهههة البيهههاانت وتداهههي  املعللمهههات  شهههكج مفيهههد سهههلا  يلهههد وهههكج  املعاجلهههة  و لههه 

 يههااة تلليههد املعللمههات  شههكج  سههل  ويف  حيههان   ههرا جيههري تلليهههد ا   سههلات  و حيههاانةرههلص  و سههلة  و 
  شكج  داد ه

نة  لاسهي   و ا  مهمن  لو  نن البياانت واملعللمهات قها ظ اخز  التياانت جاملعلومات :6--2-6-2
ستخدامما يف و هه ةحه    ن البيهاانت واملعللمهات املخنوةهة تلضه  يف اللسهط ا  را لتكدللل يا املعللمات ة

ههة (الههيت ة اسههتاي  ا اسههلت  را تمهها يدههد ا ا ههة  ليمهها واقههلل  للخههنن مثههج )ا  ههراص املمتداههة  و ا  ههراص املد
    مهههثل املعللمهههات  سهههيتة   هههذ حيهههنا  سهههتر مهههن املرهههدة ا سهههلا اسهههلت  ت لاهههج البيهههاانت واملعللمهههات   

ةعر مهها ولكههن  رههيتة وههفرة   ههذ حيههنا   ههج واسههتاي  ا اسههلت التعامههج الرههلتية ة ختههنن  شههكج  سههلات ريههاليت 
 معما ه

واعهه  وضهه  واسههتدتا  البيههاانت واملعللمههات مههن   ههج معاجلههة مسههتقبلية  و لدقلمهها  االساارتجاحل :7--2-6-2
   مسهههتخدل ة هههر واههههذا جيههه  يلهههد مسهههتخدل ا اسهههلت  ن  هههتفظ  عدهههاوان ا وسهههاط الهههيت  نةهههه املعللمهههات 

 يليما و علما  ا نة للسرت ال واملعاجلة ه

و ههه   ةسهههاو املعللمهههات مههن مل ههه     ة هههر  علهههد سههبيج املثهههاو اقهههلل  مههها  ااههههاتل  و  النقاال:8--2-6-2
يتمهههاا بلهههك مهههن  هههلو ا ة هههر واهههت مل ههه     ا اسهههلت املر هههلط مههه  الشهههبكة  دقهههج احملهههاااثت واملعللمهههات مهههن 

 1 وساط  تلفة ريا  ماة الردايية وا لياف الضل ية ه ي ييا  

 
                                                           

لة ا ااةة  سني مسأوى بداء اخلدمر الفندقير:دداسر تطتيقير يف  فندق السدار :  مديتكنولوجيا املعلومات أتث ها يف  1-حس   اسرا 

 واة تراا   امعة  تداا  لي85  2010   ص327 ي328 ي
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 ملعلومات:ابمهير جبهداا تكنولوجيا -2-7

 :بمهير تكنولوجيا املعلومات-ب

 ن تكدللل يها املعللمهات ليسهه مسهرلة  ديهة   سه  ولكدمهها مسهرلة حضهاةاة وثقا يهة  مه  تهرتبط  تتيهل  ههي  
اولههة  ثبههات  مهيههة تكدللل يهها املعللمههات جيهه   ن اسههبقما   ههراة  ومفهها ي  ويههااات سهها دة يف االتمهه   و ن  ي 

 ن  ريمههها  املعللمهههات هههة  دههها  ثبهههات  لا هههد وة تهههديل ا ا1مهههن التكدللل يههها  قهههدة ريبهههل أبن املعللمهههة  ريثهههر  مهيهههة 
ساةع  القراةات يف  ة ا  اللةن اكثرون ترااهد ريلمهة معللمهات يف ريهج مهرة ات هدثلن  يمها يهن التدميهة والتاهلار 

ا داثهههة الهههيت  ياهههه  اا املعللمهههات  مهيهههة  ههه  تلهههك اللسههها ج التكدللل يهههة  ولعهههج مههها2يف القاايهههات املختلفهههة ه
ههههاو معاجلههههة وختههههنان وتلسههههيج املعللمههههات  سههههب  الفرههههج  هههه   املعللمههههات  عههههدا ة ههههر   ومهههه  التاههههلة التقهههه  يف 

 املعللمات والتكدللل يا غل ممكن ه

  ههج  ن  مهيتمهها تههنااا المهها  عههد اههلل    تقترههر  مهيتمهها يلههد يرههر اون ة رريمهها  ن تكدللل يهها املعللمههات ة
تمهه  ا ملعللمههات  سههب  حقيقههة ململسههة   وتؤريههد حقهها   تاههلة الشههعلت  ن تكدللل يهها املعللمههات  اسههة و ن 

  و ااة  ايلة للتفلق العامل  مثله يدرر حيلي للدمل واة ا اة 

تمعهات تقديهة  ثهرت  هدوة ا ري ما  ات التقدية    تتيل االتمعهات التقليداهة يف الهدوو الرهدايية ا داثهة    
ريمهها  ثههرت  قههلة  تالةاهتهها 3التمهه  ويلههد التداههي  السياسهه  هلأل ههراا   ويلههد ا ااةة ويلههد ا يف السههللع ا ةسههال

املعللمهات مه  ختفهيض التكهاليل  املتلحقة  ليب   ذت ا لاسي  وتكدللل يا املعللمات يف املعاجلهة وتلسهيج
  لة  ريرب و مكاانت  ضخ  ه 4

الهذي تلعبه  يف  اةسهرتاتيع ومما ة وك  ن تكدللل يا املعللمات قتج اليلل مل   الرداةة مهن حيهب الهدوة 
 اةسههههرتاتيعيةمهيههههة ا  ن  ا  ههههرا  واللا هههه يههههدا متدههههام  مههههن  ههههدمات ا تماييههههة و اايههههات العمههههج والتشههههتيج 

                                                           

 ي10يص 2002يلبدان :مكتبة لبدان   :ن انمج الأطوي  الذايتاالسأخدام الفعا  لأكنولوجيا املعلومات ةع    رس ي ال 1
ملا  محد ي2  ي42 ص1993ييف االلة العر ية للمعللمات يتلةس    إاتحر املعلومات العلمير يف الوطو الع يب ات    
دايت العوملر :تكنولوجيا املعلومات يف املكأتات جم اكز املعلومات الع ن كر ي ااهلش    ل3 يو ا   املؤمتر  ير نني الواقع جاملسأقتلالع ب ج

 ي 23:اةقاا العريب للمكتبات واملعللمات يص  1997ةل مرب  4-1العريب الثامن للمعللمات يالقا رة  
4Rayan ,sararefrence service for the internet community:a case study of internet public refrennce division and 

information science research 18n 3 (summer)1996.p.241. 
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للمههة والتتيههل التدايمهه  واملدا سههة لتكدللل يهها املعللمههات  ههد تعههن ت  فضههج  ههلا  ساسههية اا عههة يف مقههدمتما املع
 1ثفة وثلةة التكدللل يا ةفسما هاملك

وابلتاي  لن  ذل ا مهية البالتة اليت تدالي يليما تكدللل يها املعللمهات ومها ارتته  يلهد اوة ها مهن متتهلات 
  لكهج  لهد مبفهرال ثر ها املباوهر يلهد املسهتلا احملله   العهامل   تعكهسو  عاا  سرتاتيعية ومسهتقبلية يلهد املسهتلا 

مما جيعج مدما مممة حيلاة اتعذة اون الدملض هبا للقيال ابلتدمية اللةدية املر لة وملاريبة التالةات اجلاةاهة يلهد 
و ههههه   هههههذلك تكهههههلن حهههههل لكثهههههل مهههههن  املعاسهههههر وققيههههه  مقلمهههههات التفايهههههج يف  ةهههههاة العهههههام  العهههههامل  املسهههههتلا 

 2امللضليات املتعلقة اب ا ة    املعللمات

 املعلومات:بهداا تكنولوجيا -ب

 ال  : ا ولراحتم  وميكن ا تراة ا  يماقق  التكدللل يا   داف تعمج يلد ة ا ية املستخدم  اه

   عهن يف وهمر  سهب  اد التقليداهة تكدللل يها لسرية اة ا   يما ريان ات    ها ل يف يهال اب تع  :الوقتتوف
 ا قيق  لتل ل الل ه املتا  للةسان ين معدل  الابيع  هو ذلك  لن املعىن   ابلتكدللل يا املعاسرة

ومههن  دهها  ههلن التكدللل يهها تههل ر الل ههه املتهها  للةسههان مبهها اسههم  لهه   ت قيهه    هها ات  ريههرب  ههلو 
 ةحلة حيات  العملية ه

   اضههرة  ا اا يههة   يسههتاي  للةسههان  و دةتهه  ههل   اة ةا ههة  تههل ل اجلمههد  اجلهااد:تااوف احملاضههر  ن القهه  
اشهها د ا معاهه    ههراا االتمهه  ومههن  دهها  ههلن اجلمههد الههذي اسههتبدل  يف  مههثل  يسههمعمايههن ةراهه  التلفناههلن 

 يهههااة احملاضهههرة سهههيذ رل ريم اضهههرات   هههرا و كهههذا  هههلن تكدللل يههها املعللمهههات  ياهههه ا ةسهههان  مهههدا 
   املناد من اة ا ات ه ضا يا ين السعة احملدواة جلمدل الابيع  مما اسم  ل   ت قي

   واقرههد  هه  تههديي   مكاةيههات ا ةسههان اة ترههاااة وتههل ل التكههاليل  ههل الدتيعههة ا تميههة  الأكاااليف:تااوف
 3لتل ل اجلمد والل ه 

                                                           

 ي 295يص  2002ييمان :اللةاق للدشر والتل ا   تكنولوجيا املعلومات يف ايعما  :مدخل ت ويقي  . تطتيقات شلالعلق  1
يتلةس :اةقاا العريب للمكتبات  .دؤير مسأقتلير  لدجد اخأصاصي املعلومات يف إدادة املعلومات يف التيئر ال قمير لو ويف   ةعيمة حسن 2

 ي 274يص ي 2003واملعللمات   
اضرات ن السبيت  يبد 3  ي 18يص  2004 سدايدة :مابعة  امعة مدتلةي  املعلومات.تكنولوجيا  املالكي 



تكنولوجيا املعلومات                                                 اين:                     الفصل الث  

 

 

40 

 تكنولوجيا املعلومات اسأخدامباثد -2-8   

تقدم  تكدللل يا املعللمات من منا   ة  ة  ة جي  الدار  ليما يلد  وا  ل  هال   هج يلهد  ةغ  ما
العكهس مهن بلهك يف  عهض اجللاةه  و هذا مها سهيتعلد لدها مهن  هلو  هذا املاله  يف  ةهاة ا هداب يههن اآلاثة 

 ةستخدامما:اةجيا ية والسلبية 

 االجيانير:اثد اآل-2-8-1

مهههن وهههعلة  هلقد  اات التعهههاةة  اةترهههاةت التعلهههي   الاههه  ا هههدمات الهههيت تقهههدمما وهههبكة اةةرتةهههه يف -1
  يلا  اقال النمن ه   لاريلد  ا ةسان اب راة وةمه ي

سههامهه اةةرتةهههه يف تعناههن العمههج ا ريههاامي  اجلهههامع  و ت ههه   ا هها  داههدة  مهههال    مهها يف االههاو العلمهه -2
اةت  ه   الب ب العلم  يف  تلل 

هههاةت ا يهههاة ةاا غديهههة وتهههل ر اتكدللل يههها املعللمهههات مهههل  تقهههدل-3  لسهههفر  والسهههياحةريا  ملعللمهههات يف  تلهههل 
 تشعي  التفايج والتلاسج    البشر هيف  ضل ين مدتد ت ا لاة والدقاش اةلكرتوةية اليت تسا   

تسههايد القههلا املعاةضههة يف التلاسههج  اههها  ريمههاةامههة وا كلمههات والتدايمههات التا عههة اةةرتةههه ا  تسههايد-4
 وتداي  ةفسما ه

لثهههلةة املعللمهههات  ثهههر ريبهههل يلهههد الدشهههاط التعهههاةي ملختلهههل الشهههرريات واملؤسسهههات التعاةاهههة   دمهههه  ريهههان-5
 التعاةة اةلكرتوةية وو رت  اتحة السل  وا دمات للعمملة الكبل ه

 تؤاي الر ا ة اةلكرتوةية يف يرر املعللماتية اوةا يف ةشر املعللمات والتدلار والتلاسج    الشعلت ه-6

وتسهايد يف اةةهلل يلهد ا ا يهات الهيت   و يه   تلهل  ةهلال الكته وبكة اةةرتةه يلهد الهرتواج  تسا  -7
 قضر ا  عض ا كلمات ه
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 السلتير: داثاآل-2-8-2

و لا التفاوت اة تمهاي  واملعهريف  ه  الدهاس سهلا  اا هج الدولهة اللاحهدة  و  ه  الهدوو وو هلا  استمراة-1 
 لههات املممشهه  ا ميهه  مههن يههام ثههلةة املعللمههات  رسههب دا ةسههم   فقههرا  و غديهها  املعللمههات يف يرههر 

 املعللمات ه

اسهم  للمدتفعه  واملسهتثمران    ه  اة رتاضه تكدللل يها املعللمهات يف حيهاة البشهر مها اسهمد ابللا  ا له-2
 اهذل الثلةة  ن اتليبلا م  ا قا   التاةخيية ه

 ثل وبكة اةةرتةه يلهد ا ةفهاو وةشهرهت   هج ويلهد الكبهاة  اضها  هاجلللس لسهايات ةلالهة  مهال وهبكة -3
 مهههناةةرتةهههه واةةتقهههاو مهههن مل ههه  آل هههر  عيهههدا يهههن العهههام الهههلا ع  الهههذي اعيشهههلن  يههه  والكههه  ااها هههج 

 فر  ضتلةا ةفسية ويربية يليم  هاملعللمات اليت  رللن يليما ا

ا وخاص والتدايمهات يهن ةراه  الهد لو يف ملفهاهت  ا اسهة هبه  ومعر هة  اق التفاسهيج يهن حنمة   رق-4
 الراسا  والشخريات الباة ة ه ات  د تااو يف  عض ا حيان ح  حياهت  ا اسة  ذل اة رتا

 يما البعض  وا هتدادا لألمن القلم  للهدوو واالتمعهات  ضهل يهن تدوهيدما ةهلل  داهد مهن ا هروت  ارا-5
 املعللماتية ه   حروت املعللماتية حيب ظمر ةلل  داد من اجلرا       را   

اههها  اثة سههلبية يلههد سهه ة ا  ههراا ريمههرض  التكدللل يهها املل ههات الكمرومتداةيسههية الههيت تدشههر ا  ههذل   ن-6
لهذا جيه   ن تهل ل يمليهة اسهتخدامما مه    يهن ااهلاتهل الدقالهة ه ي ي ي ا يرات والسرةان الدهاتج ا 

  رتات ة ضية وس ية ه

 حقلق املؤلل والداور  ب تنااا يمليات الدسخ والتقليد ه مسرلة-7

 وغل اييج اةتشاة الدشاةات ااهدامة والسلبية مثج ملاةة املخدةات  سايدت-8

املعللمهات م ققه  وهيلا اهذرير لهدي  الدميقراةيهة   يلهد ا  هج حه  اآلن ابلهرغ  مهن الليهلا  هدي   ن ثلةة  -9
 يمليهات املشههاةرية اجلما لاههة مههن  هلو اللسهها ج ا لكرتوةيههة الههيت ققه  الفلةاههة والتفايليههة وا لاةاههة ومهها

ابو   حه  اآلن اقاو ين اة تمايات اةلكرتوةية من  لو وهبكات اةترهاو   م  هدخ وه   بو 
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تمعههات املعللمههات  ن وت مههن  %33شههل اسههتاليات الههر ي الههيت   راههه يف الههدوو الههيت ترههدل  وهها 
املهههرا ق  م اكهههن مبقهههدةهت  قداهههد  مسههها  ممثلهههيم  يف االهههالس التشهههراعية ريمههها  ن ثهههلةة املعللمهههات   قهههه 

الكمبيهلترات مهن ملهلاثت ريمها  ةه  يلهد قدثه  سهداية  تدملا  ااحا مبلاةا البيلهة الابيعيهة لهيس   لمها مها
 ي1ااا الدقيض من القلو أبن اةلكرتوةيات سلف تقلج من اللةق  لن الال  ان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-العتي   ينانة يبد الرمحن .بث  اسأخدام تكنولوجيا املعلومات علت بداء املوادد الت  ير :دداسر ميدانير علت ايكادميية الدجلير ايسرتالير 

ي 31ي 30يص  2010ي]ايل [:]اين[   
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 اخلالصر :

واملكتبههات و ااةهتهها  سههب ه تكدللل يهها املعللمههات  تههؤاي اوةا متميههنا يف تعبلههة مههلاةا مراريههن املعللمههات 
مههن   لمهها  ةشههله  و هه  تههل ل حا ههة املسههتخدم  للمعللمههات  سههرية   فايليههة وريفهها ة لت قيهه  ا  ههداف الههيت

متدا يههة  و ههد رياةههه التاههلةات ا داثههة يف تكدللل يهها املعللمههات  ثههر ابة  يف   اة  ةتا يههة القههلا العاملههة املمديههة 
ةستدسهاخ اترهج مدمها اب وا ااةاة  و د  سب  من الشا   اليلل يف  ريثر املكتبهات ومراريهن املعللمهات و اسهة مها

و يهههااة ا ةتههها  والترهههلار املرهههتر وتابيقهههات الكمبيهههلتر  يف التخهههنان واةسهههرت ال وتابيقهههات اةترهههاو يف ةقهههج 
املعللمهههات سهههلا  مهههن  هههلو وهههبكات الكمبيهههلتر احملليهههة  و املدتشهههرة يلهههد مسههها ات  ترا يهههة واسهههعة  و هههد ريهههان 

مرسهة والتنواهد و دولهة  ةشهاة ا اا  واملرا عهات والفلذلك  ثلا  جيا يا يلد  سهالي  وةاه  ا فهظ واةسهرت ال 
الروتيديههة ه ه ه ها  و يدمهها تهههل ر  ههذل التاههلةات التكدللل يهههة قسههيدات ململسهههة يف ةاهه  يمهههج املكتبههات ومراريهههن 
املعللمههات   ويلههد الههرغ  مههن ريههج بلههك  لةهه  تل ههد مههنا  يداههدة مههن اسههتخدال تكدللل يهها املعللمههات يف مراريههن 

 ي  واملكتبات حيب  وا :املعللمات والتلث

 تناد من مقداة ومعدو   ا  ا يماو و ذلك تقلج من وحدة العمج    حد ريبل ه -

 قس  ا ة وتكامج امللفات ه -
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 :تمهيد

دااملمعيع داايا أددعاا ع د عايد ايامل ددإاملمعيعدا   أ دإااسدد مل ابد ايتعةددااياي ودااتسدهات ددعس ااذتعد املكتب  جيع دعا ا
ددد امللعلعددهاتحت يدداامل بع  تسدد ا يددعاجيعل ددعات ددع اتتيددعالب دد  ااملمعيعدداايدد احتدد اا ددةامللععل دداامللبعل ع ددااتملل

ددد امللعلعددهاات أددع ا ددع ا ددامليتاتيأدداجلملمامللبوككددعماملمعيع ددااتادداملاملل أ ددإا حتدد يع عااعددعاتا لددعالل حتددع ا ا
ااجعيع ااالاتليباملحب عجعماي بل    ع. ااي احت ااملخل يعماملكأ يااللاتملتاألةهاالا عئ ةاي ايتب املكتب

اات اظ ات  جلاتت  ل ج عاملكعل يعماتاااا مل دبال ااملككدعتجلاتملكاملجد اي املالةلحتعجلاملكعا اتتشدب املكعل يدعماتودع 
ددااملمعيع ا تادداملاردد لاودد جلةاملل  ددعئ امللبأل   دداارلدد اتأدد ساحتدد يعمايبع دد ةاللع ددبل     مايدد ا املكبدد  اةا املكتب اودد

ددد امللعلعددهاا دداات دد جلاملل ددناتت  ل ج ددعاملكعل يددعمالبل ددااملحب عجددعماملك ددبل    املكب مل دد ةاتي ملا ددال اامللضدداتجلتات ت
د احتل ااتياا ملاةش عا ارعل عماحلظاملكعل يعماتت ظ ع عاتةشاسعارل املك ب ىاملمعيعه. ااو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا
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 :اجلامعية املكتبات تعريف-3-1

ددااملمع ددعاااحدد ىاملكس  ددعماملليأع  دداامللددواتددستتاتتجلملارلع ددعاسعيددعاسددها :"يع دداافكل دد لامللعلعددهامل دد   املكتب  ا
دددهاا ددداايس  ددداارلع دددااااامه بددداسددداملامللددد تجلاا ااأددد مللبعلددد  امللعدددعي اتالا  تضددداتجلتهاارددد ااتاتتجلااحتدددااوتددد ااةاتأددد لا

ا1.ا"احتاىاتملحت املحمل طاملمعيعه

ع رددداااتاةظدددعلايددد اأبهناااا:   للمصاااال ات املكتبياااة ماملعل مااااتعي عرفهاااا املعااااو امل  ااا  كماااا   - ددداااتا يتب
لددااملالحب عجددعماملكعل يعت دداالل  ددعمات شددتهاتت رعددهاتتدد  املاجعيعددااكأع ددامليتالملكتب ددااتس تدداامللبدد جل   ااعددعات ددعة ا

عثااتملخل يعم".مللب  ا2جل  اتملأل

عداامعيعب دع ااأبهنا:   يعرفها القام س الشارح يف عل م املكتبات ماملعل مات- دعمامللبع ع عايد املكتب اااتا يتب
 3أ إااس مل  عاي احت ااتأ و عاخل يعماملكعل يعما بع املك بل    اي  ع."اتت ر 

يس  دااقأع  داارلع داا :هنااأب الساع فية خادمات املكتباات اجلامعياة_كما يعرفها حسا  اداداف فيصا  يف كتا ا  
بعدد ايدد ا ب ت دد س افكعل يددعمتععدد ارلدد احت يدداا عحية تذلدد ا ددااتملأل ددعتاةاتملل مللددواابعج  ددعا اتجلمل ددع  ااملل ل

كا اااتت    امل بو ملي  .مللتببااتملل تجلايماتملك  رعماملألحتاى  ضع اا اتارععهل اي   4"ىلاملك ملتاملل عع اااتملل

جاللحتعيعددااميعتااا الاادكت ر عاا يف عبااد اللايااف املكتبااات اجلامعيااة- ترأل ددعاملكلتدداات دد ل عا دد ا:"امللألددباملل ددع
د بع املكعل يعم." امللعلعها تو اتضع اتت  ل ج عاملإلت   ااملل عمارل اطا إا ار لاتملالتكعااساملاملكتب

سهايس  اارلع ااتا  اا ا   ا ىلامج املككعتجلاتت ظ ع عات  ا دب عاتتكد  ل عاتتأد و عااممن  فاملكتبة اجلامعية
ااتفحية تذل اأب اعاتو اتج  اممت  ة بع املك بل    ااي اا عتاةاتا اطل

 

 

                                                           

املس  -1 ا.212.ص2009مللعل اتملإلوعة اتملجل:مللأعساة.أخصائي املكتبات  ني املهنة مالر الةملل ع  .ايربتك  
ااملكل ا   املل ط  ا .املكتبات اجلامعية السع فيةخدمات ح  امل  ملت   ك ار اهللا.-2 ا.83.ص2003مللاايض:يتب
ا.164.ص1988مللاايض:تملجلاملكا خالل شا املعاو امل   عي ملصال ات املكتبات ماملعل مات.هللا.اع ؛ملل    ح بامللشعيه امح -3
إا.صياملت ااس4  .79. ا.املكاج املل ع
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 نشأة املكتبات اجلامعية:-3-2

ددااتالظ دعات   اسدعاكد ا ا د ااملال ددبلعتةااالحظ دعااةذملايع  دااملمعيع داارلد اا ددعاملكتدعةامللداتاجيعد املكدعتةاملكتب  ملكتب
ددعما دد اتياملادد امللبعل  تمل ددبعاماملكتب ددعماودد اةشدداماا املل مل دداا اق قددااايت ا:مللأكدد جلاتملكعع ي  ددع ا دد ااةاملكتب

عةاي ب  1ألااابل امللواةعا  عاملل  ل.يات ااهباملاملأليعا الأاتةاط  لااو ااةات بأ ا اي

ددعماملمعي ددعماملمعيع دداامللددواتشددع ايتب ددعماظ  جلمل ألةددهاعددعماتمللتل ددعماتملكععسدد  ايدد ااودد لااتعبددرباملكتب ةدد ملعاملكتب
ددعمايدد ااجدد ا ردد ارعل دداامللددبعل اتمللبدد جل  اتتي ددااظ دد جلاملكس  ددعماملألاعتو ددااأبخددتعهلعاملكوبللددااا أدد اهبددعايتب

د امللعلعه. ا2تملل

  المية:اجلامعية يف ادضارة العر ية اإل املكتبات

تدددااي دددااامللعكددداا امللددد تامللعا دددااردددا امللعدددا  دددعما اتوددد اي ع ددده تاعة ااسددداملاملل ددد عاملك ددد ايددد ااةددد ملعاملكتب مللع
ددد ةااعل ظعي ددداامللدددوا دددااا ب تارلددد ايتب ددداافكددد ملجل .تاعة ااددد اي جل ددداا جعيعدددان ملمعيعدددعماتعدددا ا اتلددد امل أ

 يب"ا ا ددددددددشدددددددت عا"وددددددد  امللددددددد   املألالددددددد ملتامللأددددددداةاملخلددددددددعي املهلحتددددددداتاتمللكددددددد ح ااك اةشددددددداسعاةظدددددددعلاملكلددددددد ا ا
ع دها ضدع اا ا3ا عسعامللظعساا رب ا اتيشدإ.مللأ   تمللظعسا اامللو ىلاملك جل دااملك ب كدا اامللدوا عسدعاملك ب كداامللع

ع امل  اتزتتسعا ملةااابباارظ عا. ا4لبت ةاجعيعاا

 املكتبات اجلامعية يف أمرماب:

ملمعيعددعما امللدد تاملألتجلت دداا امللأدداةاملليعلدد ارشددا  بأل اتتجلاملكععسدد اتملألت دداةاملل    دداا ارعل دداامللبعلدد  ااظ ددام
دداتجلاملألتىلاللحتعيعدع ةتا دداامعيعداا"اا ددل جلت"امااعةد ات   دداا بد ايدد امللت   دااذلدبدع امللتبدب جل  ااةاملل  ااةايتب

   ااتاعةايعظ املكبعلعةاي اجلجعاامللت   دا لت ايد او ااو ع ا اا   ااملمعيعا؛تستاملاظ امللبعل  ايات عافلت
ددد اماحااددداا ددد امللت   دددااا دددهلامللأددداةاملخلدددعي ارشددداا ددد ا ح دددعلاملليأع ددداامللأ وددداا اتخددد تعا شددد تعااحتددداماملل تلددداا

                                                           

ع -1 و    ا.9.ص1997.]ت ل[:ي ش جلملماآااملل   الب ثاملكتبة مأ اليب ر انة.املل
ه.ارل عة يك ل -2 ا.365.ص2002.رععة:تملجلاولعل إفارة متنظيو املكتبات ممراكز مصافر التعلوجل
ع -3 و    إ.صراملل ا.28 انة.ملكاج املل ع
ع ا-4  .33.ص1994 ا ب .مللأعساة:تملجلاإفارة املكتبات اجلامعية:أ سها النظرية متابيقاهتا العمليةتاي .امللشع عه 
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ددال املك ددعماسددهاملألاعكدد جلاالل ددل اا اتاحتدداما دد ااتالمسددعايدد ااحتدداىات لكدد اخدد تعا شدد تعاردد تب مللت ددعئ ات
ا1.ىلاملل تلا اامللت   

اعةدد اجلة ددااترلدد ا دد  املكيددعا ااتيدد ا ع دداامللأدداةاملليددعي ارشدداات احتضدد اةشددعلاحاادداااةشدداات ل دد اامللتبددبا 
دعماي جد تةاملمعيعااساملامللأ باملكع  اللحتعيععماال  عدرباا أدطا اجعيعداافجل د  اتسد ايدعااظ ا  ىاأبجل ايتب

عم ض  ار ا ا2.ر لا ر علاملسبععلاهلاةاملكتب

عماملمعيع اا  ا رتةا ةشعلالاملاتاج ةاملكتب  تسهارل امللعع لاح  يدااملل شداةالداملا عد ا1986-1955ىلاملللرتةايع
بدةارجل وا تتأ د اسداملاملللدرتةامللبعجل  داا ملل عتجلااةاتض ااجلو ةاو  اععلد ا1955بدةاي دبألبة ا حتداا د ا ىلاحأ
بة ةاسعتةامل أ عجلسعا ي اياتجلاواةارل ا ة عو ا عماملمعيافرب  اياملحد ات د جلاترل دهاوتد اتأ د 3ا  عشعلاملكتب

عماملمعيع اا  اىل:ملكتب

ددعماملم:(1955-1855املرحلااة اىلم   ودد  امللعددعلاللبعلدد  اعيع ددااحتدد ااسدداملاملللددرتةاا اظدد املإلظ دداماملكتب
ع اق جلةا دعماتمللوا ي ارجل خاو دعلاملمع  جل دااملللاة د ااملليعليدا ألةاسداملاملألحتد ةا دعة ماا1970مللععيا اةشدعلاملكتب

دد او ددعلاسدداملاملمع  جل دداا دد اااعاتاةددهات اسدداملاامل علددااكدد جلةا ايتددعةاضدد إا عددا ا "مللأكددااملمددعيعه"ااعددملحملو مللددوا
ددددعماملل ط  ددددااتملمعيع ددددا لت اتي ددددااا   دددعاتشدددد    طا ددددعايماملكتب ددددعماملمعيع ددددااااعةدددد ا" رتملة دددد جل "تع  اوددد ملكتب

ددااياا  داايد احتد اات حد اتملةكدد عجلاكاوعيدااا أضدهااأبةدهاجيددبا ااد ايااد اجعيعدااود جلاوداملجلاتزملجلتا ا1855 تب
ع دددددددددعمامللتل ددددددددددعمايددددددددد ا ددددددددددااملكاا  ددددددددداايتب ضدددددددددد اسددددددددداملاملكتب ا1978يددددددددددعتاا04للأددددددددددعة ةامللكدددددددددعتجلا ااض ع ت

عماملمعيع اا ا اة ع.اتملللاملةاي  ملاجلمس عاا1886ة  عرب20ت اك  تاملكتب

 (:1984-1955املرحلة الثانية  

ددداا املمعيعدددعم ا1976الددد اطعلدددبا ددد ااا820ملىلاا1955الددد اطعلدددبا ددد ااا150يددد االأددد املجلتلددد ارددد تااملل ل
دددعماملمعيع ددداا ت اردددعلا  ع دددااي حتددد ةاا140احكددد  اا1976لضددد ا ددداصاملل  ع ددداااملم  ددد ةال دددعلاتت ظددد  املكتب

عجاجالامل  ع  عضددد عامللددد عرددد ةارددد ا ع ردددعمايب عضددد عاتوددد اترعددد اسددداملاملل ضدددع ااملم  ددد ةايبضدددع ا عرددد ةارددد ا
                                                           

ع .-1 ا.181.ص1991 2. تم:تملجلاملأل عقاملم   ة.لعلو الت ثيق مالتقنية ادديثةو ه 
:de la conception à la  bisbrouk,marie.françois,renoult,danial.construireunebibliothèque universitaire-2

rèalisation.paris :ed.du cercle de la librairie,1993.p15.ا
3-jarrie.mariè-thèrèse,avec la collaboration jean  pechenart.administrationetbibliothèque.parie :éd. cercle de la 

librairie,1996.p135 . 
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عجاجالامل  ع  دمللدددددددد ا1962 اسددددددددداملاملل ضدددددددددع ااملم  دددددددد ةامعلدددددددددااايددددددددد املألتمليدددددددددااتمللبعل عدددددددددعما ددددددددد ااتوددددددددد ااوددددددددد
ا:1976ت1970ت

يأدد ار  ددعااتبعلددإافللدداتعاملم  دد ةااددعا   ددعا1962جدد ملةا20مللأدداملجلملماملل زملجل دداامللكددعتجلةا ا- ملللدداتعاملل  ا تودد املة
عماتملأل ع ا اذل اتضد ااادربارد تااممتد ااجلتارعتةامللب ظ  املم  يد املألتر دااملللتا داالل ود اامل داااهلاملاملكتب

ددددال ا  دددد اي ددددب  ةاملألتاا دددد للا ف ددددبو مللامللبكدددد   امللععكه.تت زردددد املألتر دددداامللأ ودددداارلدددد املكوددددعزةاا ع ددددعات
ا1ي ب ىاملل تجلةاملألتىلاتمللل  عة  ايعاملك ب ىاملليعينا   للامللب جل  اتملل تجلةاملليعة ااتاال املأل عتاة.

ع رعمات املكوعزةااعة املألتر ااملللتاا اا ا ا له:األحا ااععفياوعاا اايات

A-Fامللعل لاتمللبت  ل ج عم.ا

G-Mا أ قاتمللعل لاملالجبععر امل

R-اWاة عة املآلتمل اتمللعل لاملإلا

تيع ددعاادد املألتر ددااملكأ ددعاا ا   دد اتا ضددعاملألرعددعاامللددواتب ددعتااي ضدد رعااانp ايددعامللدد تجلايما اي سددعاف ددات ا
اتملح مل.

اتتمللاح  امللب  إ ا1968امللكعتجلا يمللبعل  امللععامللاتاتض اوعة ةات ج ه1970ت  عربا23يا  لا-

عماملمعيع ا.ملخبع اا ضعاارل امللب ظ  املإل اتملجلتاتملل  عاامللأعة ة االلعتب

دددعماملمعيع دددااتاددداملا  دددبمللددداتااعددد اسددداملامللب ظددد  ا عددد ذ اللبعدددعتاا1976يدددعجل ا26تاحتددد ملايا ددد ل- دددةايتب اةا
ا2تشب املألجلو ةاملل اثئأ ا.

دعايعا املم ملئاا دااجعيع دا ملمعيع داا املم ملئدااام بعبدرباملكتب تسدهاجعيعدااملم ملئداااح  يدا اح د ا   د ااتاايتب
دددااملاتةلددد املل ددد اا1897ةددد  عرباا20مللدددواسا    ددد عاا جدددبامللأدددعة ةامللكدددعتجلا ا: ة لأددد املألخدددالعاال دددعلاملكتب

ا.1898  املكاا جلةامللوا بد اا ملهبعا

                                                           

 P136.,Ibd.,thèrèse-èjarrie.mari -1ا
2 - jarrie.mariè-thèrèse,ibd.,p137. 
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ددااودد اتعاضدد ا ا ددإاحت  دد الددهاتةلاتددهاملك ظعددااملللاة دد ا ا جدد ملةاا07ناتذلدد ا اOASتملمدد  اافلدداااااةاملكتب
ل .ا1000.000ت  ااايااي ا ح  اساا1962 اال ا

عدد اات ات  ددعرباايدد اةلدد املل دد ااساتشددت  ام ددااتتل دداايدد ااجدد اتاي  ددعا ح دد  مايدد ا دد  ملا06ار دد ا بد ددعا
يد امللعلد ااةاجعيعدااملم ملئدااسدهاملمعيعدااملل ح د ةامللدواسا    د عاحتد ااا1968 د ا اا12ملألخدالعااتادعةاذلد ا :

املللرتةاملال بعععجل ا.

دد ساملة اتمللددوا   دد اا عدد املال ددبأ ااي  ددعاجعيعددااملل ددعة اا  جددباملأليددااايددعاملمعيعددعماملألحتدداىا لأدد ا   دد ا
دددا1967ةددد  عرباا20مللكدددعتجلا :ا67-278 دددعجلةاارددد ايااددد ملامللددداتا جعيعدددااا جدددبااتاددد تجلملاا امللدددوااعةددد ار

ع   عما تودد ارددا ارأدد ا19691جدد ملة17مللكددعتجلا :ا69-54ملأليداا ةشددعلاردد تايدد املمعيعددعمامللددواالاتأدد املل دد
أع عاتسه: اخاانار ا ع

 ا19742مللكعتجلا اا ا  اا74-59 ي   اللعل لاتمللبت  ل ج عافم ملئااا جباملأليااجعيعااس ملجلت
 ا ا ددددد ا29مللكدددددعتجلا ا:ا75-27   ددددد اا جدددددباملأليدددددااجلوددددد ااا-جعيعدددددااتسددددداملةاللعلددددد لاتمللبت  ل ج دددددعا

دد3ل.1975 ت  سددعايدد املمعيعددعمامللددوات مللدد ا1976-1975اا   دد ا ااملل دد ااملمعيع ددا:جعيعدداار ع
اع ا   ملم.

 بعرب ىلالا 1985عيعهاح ددد ا لددد ا ا ا ددد اااعااددد اجددداا1977جعيعددداافت دددااتوددد اسا    ددد عا ا ددد
اجعيعا.ىلا لا1990يع  اتطنات ا  اا

 بعربا دددع ا ددد لع ددد اا ددد اا1978جعيعددداا ددد  تا لاملىلايع ددد اتطدددنات ا دددد اا1984اعااددد اجدددعيعها
اىلاجعيعا. لا1989

 :اىلاجعيعا. يبد اا1989اعاا اجعيعهات ا  اا1977جعيعاات  تاتزت
 :دددد اا ددد اااةشددداا1984جعيعددداا ددددتاة ملىلا1998 اعاادددد اجدددعيعها ا دددد اا1922مااعع دددد اتطدددنا

اجعيعا.

                                                           

بعجل خااملكا  لامللأعة ين-1 اي املما  ةامللامس ا.ا69-54جلو 1969-06-17مللكعتجلا
ا.74-59جلو ا1974ملكا  لامللأعة ينامللكعتجلا اا ا  اا-2

3-املكا  لامللأعة ينامللكعتجلا ا29ا ا  ا1945اجلو ا27.75.
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 ددا1978جدد ملةاا03املكدسجل ا ا78-133 دد   :مللأاملجلامللدد زملجلتجعيعداا دد اا دد اار عجلةارد ايع دد اتطن 
ا1ىلاجعيعاااربى. ا1977

دااملمعيع داااس  دعمامللبعلد  امللعدعي  طاملكتب مه ب دعا د مللااعةد اااي عدعاادعةاي دب ملسعا تي عدعااعةد اذاتات
رل ددعالا ددعتاةااتاو ددععايدد املألو ددعلامللددواجعيعدداااتاياادد ملااتايع دد ملاتط  ددعاللبعلدد  امللعددعيااتاحدد اي جل دداا

دهاملكا د لامللب ل داتاجلود  املل ظعلاملم ت ةظعلامللتل عمن تمللداتاجدعيع ااعس املمعحل ا املك -398علا
بعجل خ:ا98 ا.02/12/1998مللكعتجلا

دددعماملمعيع دددااملم ملئا ددداتيددد اح ددد املل جددد تامللأدددعة دددي ثاياملحددد اا ع ددد ااحتددد ااي ددد  عا؛ يناللعتب ا ددد اا دددعايددداما
با   اتت ظ  ايس  عمامللبت   املل ا.ععيمللبعجل  اا اتذل اي احت ااملل ك صامللبشا ع اامللواتتلل ا

 (1983-1962املرحلة اىلم : 

مللعل ددددعاللبتدددد   امللعله رلعددددعااةا املجلاملكدددد حتدددد ااسدددداملاملللددددرتةاسا  دددد  امللع  دددد ايدددد املمعيعددددعماتملكاملادددد اتملكععسدددد اتا
ملكاحلدداااعةدد اتأبكدداارلدد ا  دد اط عددااتاسدد مل ايس  ددعمامللبتدد   املل كدد صامللبشددا ع ااتمللب ظ ع ددااحتدد ااسدداملا

امللععي.

دد ا:املرحلااة الثانيااة بددعجل خ:ا1983-544فكا دد لاجلودد اات  دد  املمعيعدداا امللدداتا ضددع ا24/09/1983مللكددعتجلا
لهاةظعلاملكععس .تملكععس  ا2 ح  االأ اةظعلامللتل عمال د ا

كدددد تجلامللأدددداملجلامللدددد زملجلتااملرحلااااة الثالثااااة دددد اا تملجلتامللدددداتاحدددد تامللب ظدددد  املإلا1987يددددعتا26:ملكشددددرتكاملكددددسجل ا :ات
ددال ا تدد ةاسدداملامللأدداملجلاملهلددعلاودد ا ة ي ماودد ح عماتمل ددعااللعععسدد ا اللحتعيعددااتألتاايدداا طددعجلاالياا  دداامللب دد  ات

ددةاس عال ددعايدد ات ضدد ماادد اودد ح عماادد اس تدد ا   ددع ااعددعااةددهاودد ااتحتدد ااايدد احتدد اا حدد تات ظ ع ددعا ودداات
ا3 لعهاتاملرها  هااةش ااملمعيعااتيععس سع.املل  ر اامللوااواايعاوك ات ظ  ملك عوبا

اىلاق ثااو علاجلئ   ااا ة تسه: املجلاملكاا جلاملخل ا أ  املمعيعااةامللأا

 جلة ااملمعيعا. ن1

                                                           

1bisbrouk,marie.françois,renoul,اop,cit.,p15. 

بعجل خااا-2 ا.اي املما  ةامللامس ا.83-544جلو اا1983-09-24ملكا  لامللأعة ينامللكعتجلا
 ..ي املما  ةامللامس ااملم ملئا ا1987-05-26مللأاملجلاملل زملجلتاملكشرتكاملكسجل ا ا-3
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املكشرتاا. ن2  ملككع

 ملكععس . ن3

 القسو الثاين: 

املكشرتاااللحتعيعاا املك عر ةات  لإارل  عاملككع امميلاا :وي املككع

ااملمعيعا.   يتب

 ياا امللبعل  املكتي اللالعم. 

كات.   ياا املل  اتملل ععهاملل

 centre de calcul.1ياا امل  ع ا 

اةك ارل  ع ااملمعيع ا  83-544ي املكا  لاو اا05ملكعتةاساملاملككع اةإت  ععا بعلإافكتب
اه: لاي امللأاملجلاملكاا جلات  ارل ايع20املكعتة

ااملمعيع ااملكاا جلةا املكعتة_ ب ىلات   املكت ع ظاجلئ  هاتتض  ا أا عاملليعة اايع19اب   له:اار مل 

عمايععس املمعيعااملك ك صارل  عا املكعتةا.232 ب   إاارععاايتب  ت أ لاملحملع ظامللائ  هازايتةارل اذل ا

 أن اع املكتبات اجلامعية:-3-3

ددعما ددااملمعيع ددااة رددعايبع دد ملايدد املكتب ددعمامللتل ددعم تي احتدد ااسدداملاتعبددرباملكتب ددعماملكععسدد اتيتب   ددهاتضدد ايتب
ااملمعيع ااظ ام ا3ة ملعاامه ع ار ةاااوت امللأ اااةاملكتب

ددددداامللائ  ددددد االلحتعيعدددددااتتأددددد لااااملكتباااااة املركزياااااة:-3-3-1 دددددعماملمعيع دددددااتمل دددددعلاملإلتسدددددهاملكتب جلةامللععيدددددااللعتب
ااوخدددامل امللدددتملإل دددااملأللافل  ددد دددعمامللتل دددعماتملألو دددعلااتاملكععسددد اتت دددع اادددال املكتب ددد لااع ددداايتب  اتاا دددعا

                                                           

إ.صا. املل  ب از  ب-1 ا.166ملكاج املل ع
ا.ي املما  ةامللامس ااملم ملئا ا.1987-05-26مللأاملجلاملل زملجلتاملكشرتكاملكسجل ا ا2
ا.104.ص2001.و     ا:ي ش جلملماجعيعااو     ا املكتبات ماملعل ماتمدخ  إ  عل م مللل   .او   ر -3
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ددداملااةا تددد ةاي وع دددعا ات دددطاملمعيعدددااتلددد  ا دددعمامللتل دددعماتملكععس ؛تح لالددداضايددد ااذلددد ا ااطامل  دددعااتملااكتب
ا1ل  عااي امج  اااو علامللتل عمااتتةار عل.ت    اتو اامللاتملتا 

داالكلياتمكتبات ا-3-3-2 د لاملل ل عماملمعيع دااتملحتد امللتل دعماملمعيع دااتسدها :ت ت ةاساملاملل  عاي املكتب
ع رع ددعا ا بوكدد امللتل ددااتت دد جلا ددااي  ددعايبوككدداا تملأل ددعتاةاتملكدد ظلةامللعددعيلةا امللتل ددا تتت ةاادد ايتب

عااللتل ا. عماملألو علاتملكععس امللبع اساملاملال عمل ااععاتشا ارل ايتب

داامللأ د ااتاملكع د:مكتبات اىلقسام ماملعاهد-3-3-3 داايأ يدااأل دعتاةاتطل  ا اساملاملل د عاتتد ةاحت يدااملكتب
ع رع عاح دبايدع ب ع اا كد امللأ د ااتاتتأ لا دها  اععا  جد ا   دعاو د احتدعصافلا دعئ املمعيع دااملكع د ا ب ل

ا2ملخلعواافلأ  ااتامللتل ا

ددددد:تسددددهامكتبااااات مراكااااز الب ااااث العلمااااي-3-3-4 ددددعمات شدددداارلدددد اي ددددب ىاملمعيعددددا اتاتحدددد ملماملل  ايتب
دعحيةامللأدعئعةارلد املل جلمل دعماتاةشعئ ملكب ملج ةافمعيعااتمللالاضاي ا د ثامللعلع دااتملل دال ا عاس احت يااملل سدها

امللوات عر س ارل امل عزا ق   ت عجلهب امللعلع ا.ا ت  ااهل املككعتجلاتملكاملج

دد حت اامللبت  ل ج ددعمامل   يددداارلدد ا ددعماملمعيع دددااترلدد اتجددهاملخلكددد صاتت  ل ج ددعامل ع ددباملآليا ددد ااةات ملكتب
عدددجاملمعيعدددعما دددعم ااعدددعاسددد امل دددعاا ا تعماللعتب مااةاس دددعكاخددد دددعماملمعيع دددااوددد ات ددد جلماالبكددد اةددد ملعاملكتب

ا3.  ة اا ل جلتاتملمعيععماملأليا ت امللرب  عة اايي اجعيعاااعربت  ل

امظائف املكتبات اجلامعية:-3-4

عماملمعيع اا ا بلإا أ أ عا.    اتظعئل عاتملألس مل امللوات ع ايعظ املك بعةا ملجل ااملكتب اىلا

دد جلاتمللدد اب جل ددعمااادد تامللدد اب جلاامحدد ا ددعماملمعيع ددا" اتجلمل ددعما املكتب دد املهلددعتتا اابددع ا"ملكتب عدد ا بدددهار
عماملمعيع ا ارل املل د امللبعي:4ملألاعتو ااتمللشعيلااتظعئ املكتب

                                                           

 .79.ص2000 رععة:تملجلاولعلالل شااتمللب ز  .فرا ات يف عل م املكتباتذ ب.اا اخا خ خعسا-1
ا.79.صةل هاملكاج -2
ا.24.ص2002.]ت ل[:]ت ة[ .فرا ات يف املكتبات ماملعل ماتملل   املل شعجل ملل   -3
ع -4 اا ا ب اجلامعية:فرا ات يف املكتبات اىلكافميية مالشاملة املكتبات بده.ا جل امح ؛  .24.25.ص1987.مللأعساة:يتب



ا بتكنولوجيا الم                              الفصل الثالث:    عالقت علوماالمكتبا الجامعي   

 

 

54 

تتبعيد ا اتد   ايكدعتجلاملكعل يدعمامللدوا تد املك دبععلةايد امل بعد املمدعيعها ناء متنمية اجملم عاات:-3-4-1
ار ملتمل.و اتيك جلاا ارع ااتا ا أ ي ةاإبت ا تعته اي احت ااملال بلعتةاي املكعل يعمامللواسهاا

ا.ات ب ات   ايكعتجلاملكعل يعمار اطا إامللب ت  امللب حت  اتملحتب عجلاملألتر ا املكوبللااملكت ةاالاو  املكتب

دددذاسددداملاملل ظ لددداارلددد ايععمددداامللاوددد  املكتبددديباتت ظ عدددهاح دددبامللبأدددعةةاتنظااايو ممعاجلاااة الرعااايد:-3-4-2 تت
بل امللععل عمامللبأ  اااعلل ا ااتمللبك    اتمللل ا ااتملال بو ص.  مللعلع ااملكعع ااهبعاتتل ع تتشع ا

عدددد :تتبعيدددد اتقاااادد اتاااادمات املكتبيااااة-3-4-3 رددددعجلةاملخلدددد يعماملكأ يددددااللع ددددبععلةااعإلاسدددداملاملل ظ لدددداا ا
دداا امل كدد ااتمل ددرتجععاملكعل يعم فإلضددع اا ىلاملإلاتمللبكدد  ااتحتدد يعماملكاملجدد  جلخددعتاملكتبدديباتي ددعر ةاجلتملتاملكتب

ال  ع,تملكعل يعمامللوا ا  تةاملل و اا ارل املك ملتاملكتب ا

دددعتااملكمن املكتااا :االتعااا-3-4-4 دددعماملمعت بعيددد ا ات بلددد املكتب دددةا يع دددااتملحتددد امللددد ط اعل يدددعمامللعلع ددداا
بلدددد املل  ددددعئ امللبت  ل ج ددددااتحتعجلجددددهاتذلدددد افإل ددددعتاارددددربا تعماملكعل يددددعماتمللب  دددد علاتملالخددددرتملكا اتتدددد   اخدددد

 ملكبعحا.

ددااتذلدد اارعل دداا أدد لاهبددعاملكتب دد ةاتسددهتكاا ي  املسااتنيدي :-3-4-5 لبعتددةامللدداتملتايدد اح دد امل ددبعععااملكتب
د ار ايكعتجلاملكعل يعم د اتمل بعععاامللل عجل اتملل  .بأ ساا املكعل يعماملخلعواافل

ددددددددها" ت لودددددددد امللدددددددد اب ا ددددددددعماملمعيع ا:ا  دددددددد عاملل ظا ددددددددااتت  أع ددددددددعاجلا"حعيدددددددد امللشددددددددع عهاتاي " اابع تملجلةاملكتب
دددااملمعيع ددداا اتظ لبدددةا مللبعل ع دددااتملكأكددد تاهبدددعااتبعيدد املل ظ لدددااملألتىلا املل ظ لدددا1ا ع ددد بةمللعلع ددا" تظعئ املكتب

دددا ت دددعالمامل  دددعةاملكوبللدددا.اايدددعااتتددد   ات طددد  اتا دددعتاةااالدددعلال  دددعمه ملا ات ع ددداامل بعددد اتت ددد  اامللددد تا ا
دد افك دعمهاا ا رد ملتاملإلملل ظ لااملليعة اا  هاملك دعمه دد امللعلعدهاطدعجلملمامللعلع دااملكبوككداااا ات د  ااملل  املل

بع ا ىلات عئ ات حتعواا اياا ايتعة عمارلع ااتتأ  اايبع  ة.حلااملل جلمل عمامللعل عامللوا

ا

ا

                                                           

عراالل شااتمللب ز   :أ سها النظرية متابيقاهتا العلمي إفارة املكتبات اجلامعيةمللشع عه.اذاي  حعي -1 ا.23.ص1994ة.مللأعساة:تملجلا ا بالل 
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 خدمات املكتبات اجلامعية:-5 -3

 library serviceتعريف اتدمة املكتبية:3-5-1

عماتملكعل يعماتعا لعمايبع تةاتاي ةاللو يااملكتب ااي ا ازسع:تجلتا اات عمارل املكتب  ا

دددااماملعل ماااات: مالت ثياااق تعرياااف املعااااو امل  ااا عي لعلااا م املكتباااات-1 "اأب دددعامللب ددد   مامللدددواتأددد ي عاملكتب
 ال بو مللامللتببات املكعل يعم."

دااللأدعجلياادها أد لاأب ضد امل دبو مللاميعرف رحبي عليان اتدمة املكتبية: -2 دا عامللب د   مامللدواتأد ي عاملكتب
 .   يأب  ع عاتأبو امللبتعل  ألارباو جلاممت اي ا

 ىلااةايل د لاملخل يدااملكتب دااس :"اح د اودامللةا DEWEYت اتعا د ااثلد اا أد ااخدعجلااي ل د ات د ت
ا1ألاربار تاأبو امللبتعل  ."

امتالبات اتدمة املكتبية:-3-5-2

دددعمااتاا ددد ايددد ارددد ةايب ل دددعمارلددد املل جدددهامللكدددد ماالا يأ يدددعماا ع ددد االتدددهاتبدأدددإاملخل يدددااملكتب ددداا املكتب
عما  ا:2تاتت ارل  عااتتبعي اساملاملكب ل

تع اااختعهلع.  يكعتجلاملكعل يعما

 . شاتاملكسس  مللتعتجلاملل

 دعحيةاملكبوككدةااعدع عدجاملل د  تس دعكا امللب    ماملل زيداا بعد املك دبل    اتللأدامللةاتملك علعدااتملل
ا له:

ددددعمامللاا ددد ةاملأل ع ددد اام ملةددددباتعبدددربايكددددعتجلاملكعل يدددعمااملعل ماااات: مصاااافر -3-5-2-1 مللدددواتأب    دددعاملكتب
دعماتيد ىاترد   ا ملخل يااملكتب ا ت بد تا ع اساملاملألحت ةااتاوك جلسعاا ىاو ةايكعتجلاملكعل يعماملكبد  اةافكتب

 . ت  ع  ال  عاامللعع املكتبيب

                                                           

 1-ملل  مل   ا  علبا.خدمات املستنيدي  م  املكتبات  ممراكز املعل مات.رععة:تملجلاولعلالل شااتمللب ز   2000.ص24
 .25ملكاج اةل ه.ص-2



ا بتكنولوجيا الم                              الفصل الثالث:    عالقت علوماالمكتبا الجامعي   

 

 

56 

ددعماتشددت املأل ددع  ددعلأ ىا ددعماألسدد مل  ع. ذااةا ا ددع املخل يددااملكتب ددااتت  جلسددعا اامللععيلدداا املكتب أ ددإاملكتب
ع ةار ملي اامه ع:ححت اتط عاامللععيلةا ااتباقاا افكتب

ا. -  ححت امل بع امللاتا يهاملكتب

 ة ر ااتار ملتاملك بل    املللعل ةاي احت يعماملكعل يعم. -

 ط عااتححت امل ع رااملكتب ااتيأ ملجلاملل ع املل   تاهلع. -

اااعحملعضاملماتملل  تملمامللعلع ااتا  سع.مللربمليتاتملل شعطعماملألحتاىامللواتأ ي - ا عاملكتب

دددعمااةاتأددد لااعالتساااهيالت الال ماااة للمساااتنيدي  مالبااااحثني: -3-5-2-3  ددداامللب ددد   ماجيدددبارلددد املكتب
ا ةااااي  ع:ملكتب اارل املل جهاملألاع ا بلعتةاي املخل يعمملل زيااح اتب املال

 .ي عض املك علعااتمللأامللة 

 اا  ملك  اةاللأامللةاتملك علعا.مللأعرعماملك ع 

 .عحيةا اوعرعماملكاملج اتملل تجلايما  ايعا احتعواالل

 اج  ةامللبك  ا.ا

 أن اع اتدمات املكتبية اتدماات:-3-5-3

شت ارعلا ىلاة رةاا ع  ةامهع: اتأ  املخل يعماملكتب اا

 اتدمات املكتبية غري املباشرة:-3-5-3-1

دعجلةات  تااات رد ملتاملكد ملتاملكتب دااملألحتداىاتتضدع عا احت يداامللأدعجلي بعلإا لباتمل ب لااتملكأك تاهبعاا ايع ع  ات
ددااالاحتدداىا ددإةاسدداملاملخلدد يعمات تع ددااملإلجددامللملماملك ل  ددعمابعلددإا وب ددعلاملكدد ملتاملكتب ددااملألحتدداىاات  تب ددعات ددإايب ل

تع ددااملألرعددعاامللضدداتجل ااملألحتدداى ددااتمللأ ددعلا دداارعدد املكتب دد اتودد اامللتبددع ا ىلاجل املكتب تييدد اسدداملاملألرعددعااا؛و
اا شت االا املسعاوامللاملكتب عخاةاللأعجلياتتبعي ا :اتجلتملتسع اتا امللععتةا عهبااي اتالا ت ةاهلعا ع اات

عماألةا دع اسداملاملألحتد ة:ااتعبرباي ااس املخل يعمامللل  اا التزميد-3-5-3-1-1  اتأد ساحتد يع عاااملكتب
  اتأ ساحت يعمامللب ت  .ا عح عا افل جلجااملألتىلارل اي ى ب واكوبللا مل

ات إايعا له:اساملامللععل اارل اا  اتيعع  اتب _اتأ لا
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   شت اج اا بع املكتب  .يعا اا

 .عمافك ض رعمامللواتعت املسبععلامللأاملل  ت ت  املكتب

 .بل امللعل لافلتببات  سعاي املك ملت  ت   ااملحب عجعماملكبوككةا ا

 ععل واتأ   ا بلأاا املحتب عجلاملك ع باي  ع.مللأ علا اا اقا املك ملتاتملككعتجلاملك ل 

ددد تجيدددباا ددداال اةا دددداا  ع دددااتملضدددددااتيتب  االلأددددامللحتب ددددعجلا ت  دددعايددد اتدددد   ااملكتب اايكدددعتجلاملكعل يددددعماملك ع ددد
ع ا عحيةاحتعواا  املللتداتاااوبلد املألخدتعااتملللالدعما تجيدبااةاتتد ةا  ع دعماملالوب دعلاوعئعداارلدةبع املإلتملل

ا.1ي عمهااملمع  جلالبت ةاااايااا ععل ااتاةااتت ةاملككعتجلاملل اثئأ ااملكأب عةايات اافحب عجعماي بععل  ع

دااتداي  ااتعبدربايد خدمات الصيانة مالتاليد:-3-5-1-3-2 اسد امللععل دعمامللدوا أد لاهبدعاملكتبيب  علد ااملكتب
عجدداا ل  ددعمللتبددبا بددع ارعل ددااا؛مللبعللدداامللددوايعزمللدد ا دد ا ىلايعل يددعماتالا مللكدد عةااتمللبحتل دد ا ىلاي ددعجلملماحتعودداا

ااملكسل ااتر  ملةامللتببا ىلامللال  املم   . ااتل اا   ااتتب باافلبعاةامللشوكها اتجيبا رعتةاابع

االلتبددبامللددوا كددعباتاي ع ددعاتابددع ااسدداملاملل دد عايدد امللبحتل دد ا ىلاي ددعجلملما ددااافل  دد ايددعامللبحتل دد ا بلحتدداا ل ددهاملكتب
اله ددداا  دددباا جل دددعاامللتبدددبامللبعللدددااول لدددااملألمه ددداا ىلاتجلخدددعمامللبحتل   لدددال اجيدددبا ل ددد ااحتعودددا ت   رلددد املكتب

ا ا2 ب ملهلعاال ع.ملاو اي االلاااتملك بل  اتتت ةااللاا ل  سعامللتبباملهلعياامللوا لاملكتب

ددااالنهر ااة مالتصاانيف:  -3-5-3-1-3 دد لاملكتب شددت ا أدد لااو دد امللل ا ددااتمللبكدد   احتدد يعماتمل ددعاا
ددعجلةارد ات ددعئ اتاتتملم شددت ااحتددعص تتت ةاةبعئحتدهاملل  عئ دداار بعدد املك دبل    ا تسددها يددعا-  دعجل -دد اردعلات

ا3.ل   امل  ااتو ملئ املإلضع عماملم   ةات  سع تأل   اااتاآل اا؛تو اتب  اساملاملخل يعما ىلاتأ سامللأ ملئ املل

 :التكشيف ماال تخالص-3-5-3-1-4

رعل دااحتلدإااملكد ملحت املل زيداااتا رد ملتاملكد ملحت امللدواتأد لالل ود اا ىلاملكعل يدعمايدد اا:"سد االتكشايف تعرياف-1
 4يكعتجلسع."

                                                           

ا.28.29.ص2012 املرجع السا ق  عل رع ع جل.1
إ.صاو   ر -2 ا.247.248مللل   .ملكاج املل ع
إ.صاملل  مل  ا  علبا-3 ا.277ر ض.ملكاج املل ع
ع -4  .90.ص1978.مللأعساة:ملك ظعاامللعا االلرت ااتملليأع ااتمللعل ل املعل ماتالتكشيف ىلغراض  بده.ار املهلعتت 
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 أمهية خدمة التكشيف:

عجلسعاي املألتتملمحت تظ ااامه اا  ل   امل  اا اج ملةباار ةااتبعي ا ا: مللاياامللبتش  افرب

 ت  لاا  لااات ا عااالل و اا ىلاملكعل يعم. 

ددددد اردددد املكعل يددددعماتمل ددددرتجعر عايدددد ات ددددعس ا اتأل دددد ا  دددد ااملك ددددبل  الل دددداتلةايدددد او ملم دددد اتمللدددد ي املك
ةشدااايد اااعدعا  دهاادعيكعتجلسع ار اطا إاا املاليب ملتملماملل ي  اااتاملكتعة اااتاملللال  اااتاملك ضد ر اا 

 سبععسه.  ةبع ا تاتا بل ااحتعاا

اارل ات عمالماياجع ااااي ة.   و جل عارل املإلجع

عحددد ايددد ا تددد ا  دددعالماي ضددد ر ااج  ددد ة زايتةملل دددةاامللبعدددا ارلددد ا دددةامللع وددداامللأعئعددداا رلددد اا  دددعات
ا1بل املك ض رعماممعا    اتملئاةاايعا به.

اايد اا عا احشع اوع  تعرف خدمة اال تخالص: -2 أبةدها:" د امل دبوامل ااادربااود جلاايد املكعل يدعماملك ع د
ا2تمللبع ار  عاأبو او جلاممت اي امللتلععما".املل ق أا

ددد اا ملال ددبو صاسدد امللبدل دد ايدد ااجدد اتأدد سااسدد ايددعاتشددع ارل ددهاملل اثئددإايدد اجل ددعئ اتا تددعجلاتيعل يددعم اتودد ا
 اي لددد املخلع ددد   عما ات ب لدددبا  ددد املل ق أددداا ىلاخدددت ايأددداتلاآل دددعا يددد اتضددد ااملالسبعدددعلافال دددبو صاملآلي

دد املمعدد امللددواتبعبدد اايعددع  البأدد  ااألمه دداااملمعدد ااتايعا ددااملألمه ددااملل  دد االلحتعدد  مللددوا شددبع ارل  ددع ات رتتددباط
اااا ةاي امللتلععماملل مللا. عجلسعاتشع ارل اة  ا3أبرل اتجلجعماملألمه اافرب

 اتدمات املكتبية املباشرة:: -3-5-3-2

عخداةايد امللأدعجلي اات أك اهبعااع ااملألرععااتملخل يعماملكتب ا ملألرععااتملخل يعماملكتب داامللدواهلدعار وداات دعجل اي
ةاساملاملخل يعم: اتي ا

ا

ا
                                                           

ا.03.ص2000 ت  جل ا:تزملجلةامللرت ا .ملإلالبيبلي غرافيا مالتكشيف يف املكتباتمللعله امح ار اهللا.-1
ا.205.ص2000:تملجلا ا ب ا.مللأعساةمدخ  لدرا ة التكشيف ماال تخالصوع   حشع .-2
 .49.ص2002.مللأعساة:ملل ملجلاملككا اامللل عة ا اإلجتاهات ادديثة يف إفارة متنمية مقتنيات املكتبات ممراكز املعل مات مسعر   يب ي.اعةانجلسا-3
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 اإلعارة:خدمة   -3-5-3-2-1

ددعماتملكعل يددعمارلدد ا حدد ىاملل ظددعئ املك عدداا اا اطلأدد االعددااملإلرددعجلةاايدد ددعااملكتب دد املكوبكددةامللعددا ا ا و
ا. اامل   يا تسهارعل ااملك ملتاملكتب االلع بل    اال بو ملي عاحتعجل املكتب املكتب

خوكدهاتةظدعلاامللداتا د تتامللأدعجليافكد ملتامللدوا ا د سعايد احتد ااملتكدعااملل شدعلكما تعرف اإلعاارة علاأ أهناا: -
 ت حت  ."

شدددت اردددعلاتتعبدددربتشدددت املإلردددعجلةامللعكدددبامل  ددد تا- دددعما مللععيددداامللدددوااتملحددد ةايددد ااسددد املخلددد يعماحتددد يعماملكتب
د عم؛اتاح املكسخاملماملهلعيداارلد ا ععل دااملكتب ج د ااادال ايع دعجلااهااتر وب دعااحتبعد املك دبل    اتسدتأ ي عاملكتب

أ إااس مل  ع.اا عما اتأ ساحت يع عات الأ ع اي ىا ععل ااملكتب

:رعل دداات ددحت  ايكددعتجلاملكعل يددعمايدد ااجدد امل ددبو ملي عا دد مللاتملحتل ددعا  رددعجلةاتملحتل ددان اتااعددعاتعددا ااددال اأب ع"
اااكعتةايع  ااي املل ي  ا.1 حتاملج عاال بو ملي عاحتعجل املكتب

عمالبأ س- دعماةل د عاتي  دعايدعا بعلدإافلأدعجلياات ج اتتمل  ااي ةات ر املكتب حت يااملإلرعجلة اي  عايعا بعلإافكتب
عح  اتتشع املإلرعجلةايعا له:ا ااتاملل

 .ملك علعاااتامللأامللةاملل ملحتل ا 

 .ملإلرعجلةاملل ملحتل ا 

 .عجاا ل  ع     املإلرعجلةاللع ملتاملك بععجلةاتمللواملةب  اي ةا رعجل عاتالازملااملك بع ا

 عجااو  ااهلع.ححت امللتببار  ا عجاملك بل    امللا  اس ا  مل رتجعر عال

 دددداا ددددااتلت  ددددعايبدددد  اةا ايتب ددددااتمللددددواالا بلت ددددعاملكتب ددددعمات ددددب اللعكددددعتجلاملك ل  ددددةاملكتب عتلدددداا ملإلرددددعجلةاملكب
 2احتاى.

ا

ا

                                                           

ااملكل ا   املل ط  ا خدمات اإلعارة يف املكتبة ادديثةمل  وه  ع تار اهللا.ا-1 ا.13.ص1994.مللاايض:يتب
إ.ص-2  .30رع ع جل   عل.ملكاج املل ع
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 :املرجعية اتدمة -3-5-3-2-2

دداامللدداتا  ددب  عخدداملاا ددعر ةاملك ددبل  ا اات أكدد افخل يددااملكاجع ددااارلدد اا ددعاذلدد املل دد عايدد ارعدد املكتب ملسبععيددعاي
د .ا ك اارل املكعل يعمات امل بو مللمل اا  مللالل جلمل اااتاملل اتأ  عماملكتب

عخدداةامللددوامللدداتارلدد املال بل ددعجلملماتملأل ددتلا_اتتعددا اا ضددعاف دد اا  ا ذاتعبددرباسدداملاملخل يدداايدد ااسدد املخلدد يعماملك
ددعماتسدداملايدد احتدد ا دداااتتأدد ساملكعل يددعمااتأدد ي عاملكتب ملك ئعددااتمللب ج ددهاتملك دددعر ةااملإلجلخددعتا ىلاملككددعتجلاملك ل 

اتمل بوامل املكعل يعماي  ع.رل اا ل اامل بو ملي عا

عماملمعيع اا ىلاو عةاجلئ   ةامهع:  تتأ  املخل يااملكاجع اا املكتب

ملك دبل    ارلد اا ل دااتتبضع احت يعماملكاملج اتمللرت ااملكتب اامللدوا أكد اهبدعاتعلد  اخدمة مرجعية مباشرة: -   
اارل املال بل عجلملم اا تتشع املإلجع ا.مل بو مللاملكتب

دعماتتأ د  اباشارةاملخدمة مرجعية غاري - دةاملكتب دعتااملإلردعجلةا :اتسدهاملحتب دعجلاملألتر دااملكتب دااتتات دباملككدعتجلاتت
 1حت يعمااياجع اااحتاى اتتشع اتأ   املكاملج املكب  اة.

 خدمة اإلحاطة اجلارية:-3-5-3-2-3

دعماتسد ا عدنامل دبعاملضاملل اثئدإاايك لماج   اة  عااملإلحعطااملمعجل ا يأعجلةاافألةش ااملكال  ااا احتد يعماملكتب
ددا عحدد اسات ددحت  اسدداملاملكدد ملتا‘اتملككددعتجلاملكوبللددااملكبدد  اةاحدد  يعافكتب تملحتب ددعجلاملكدد ملتاملل ق أدداامللكددلاافحب عجددعماملل

ااتملكب   ا.ال اا ر يهااهبعات أعالل اقاملك ع  ا2اةا املكتب

  دددد اي  ددددعاي ددددبل    ااهلدددد املسبععيددددعماهبدددداملاااتاةدددد عايدددد ا دددداتعاملكعا ددداايددددعاكددددعلافلب دددد جلملمامل   يدددداا اتاسدددهاملإل
امللب  جلملماي احت اا جامللملما :

احت يااملإلحعطااملمعجل اااي احت ا:

 .ا   خععجلاملك بل    ات ر ي  افك ملتامللوا ع  افل اقاملك ع 

                                                           

ع . زاات اي ة؛جلا-1 ا.ياااةل  عة :رل جامعة قسناينة ثرها علأ اتدمة املكتبية:فرا ة ميدانية ملكتباتتكن ل جيا املعل مات مأو  مل 
عم.جعيعااو     ا.  ا.53.ص2003ملكتب

هايك ل ؛ملل حت ملتت اية-2  .228.ص2005ولعل .رععة:تملجلا.مبافئ إفارة املكتبات ممراكز املعل ماتو   لحته  جل
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 ا.مل بعاملضاملل اثئإا  تملككعتجلامللواتك املكتب

 .    ا1ملحتب عجلاملك ملتامللوات ع باملحب عجعماملك بل

ددةاملل شدداةاملإلر ي ددااتملل شدداملماملل تجل ددااتل حددااملإلردد انما ايددعاردد اطا ددإاتا ددعل باتأدد ساسدداملاملخل يدداا  ددهاتب دد عا
اتت ظ  املكععجلضاللبعا  افكأب  عماملم   ةا.

ا:للمعل ماتخدمة البث االنتقائي 4--3-5-3-2

سهات ج هاملكعل يعماملكبوككدااملم  د ةاملكبلأدعةااتات ز ع دعارلد اة دعقاتمل د افلشدت امللداتا  ع دباملكبوككدةاا
 2تملك ستلةاتاودع امللأاملجلا  اتليبامل عجعماملللات ااهلساللاملك بل    .

 اتدمات الببلي غرافية:-3-5-3-2-5

ةاملخل يعمامللواتأ لا عماملمعيع ااملخل ياامللاي ا ا."ل   امل  ا  ر ملتاوعئعااا:"ل   امل  ااتسه هبعاملكتب

وعئعاااتع ها عانماار اي ملتاي ش جلةااتا  اي شد جلةا دب ا ع ع دعات أدعالكدلب عا د عايعدةايد اسداملاكذلك هي: 
 3ملك ملت."

 خدمة تدريب املستنيدي :-3-5-3-2-6

د ا عماو ااو ي املألس مل املك عاا اساملامللعكاامللداتاملت د افةلحتدعجلاتتضدو املكعا داات جل باملك بل    افكتب
امل دددددعااةشددددد ااملإلجلخدددددعتاتمللبددددد جل ب دددددعماضدددددع ا عدددددجاملكتب شدددددا ا اتددددد ظ ا عجاملللتدددددعمااعحتع ردددددعما علددددد ااملل ددددد

ددةاملك ظدد املكوددب ا ا عخدداةا ا ودد اتتدد ةاي ر  ع مللدداتاتأ يددهارلدد املك ددب ىاملللدداتتاح ددباةدد عات  ع ددااملكتب
ددامليتاجددعس ةالبدأ ددإامللالدداضاي دده اعددامليتايبعدد ت  ددب ئ ااةاملل  ددعئطا يدد احت هلددعا  ددب   املك ددبل  ااةا بلعردد ايدد ا

ةاملك بل    . ا4ي اتوبهاتمللأاتضاملللات اا

ا

                                                           

ع -1 ا.13.ص1985:تملجلاملكا خ شارة خاعة لإلحاطة اجلارية.الرايضمع إخدمات املعل مات ع .اايعةا 
املس  -2 ا.24.ص2004.ملإل ت  جل ا:تملجلاملليأع اامللعلع ا ماتدمات البث االنتقائي للمعل مات:املك انتملل   وه.املل  ملتت  
االت اإلفافة منها املعل ماتع .امللشع عه ح  -3 ا.180.مللأعساة:ملل ملجلاملككا اامللل عة ا ]ت م[.صالرت  ية:تابيقها ممصدرها مخدماهتا م
ا.110.ص2005.مللت   :تملجلامللتبع امل     خدمات املعل مات يف املكتبات ممراكز املعل مات    .ار املكع ه اي ا-4
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 خدمة االنرتنت مالب ث يف ق اعد املعل مات:-3-5-3-2-7

شدداتاظ دداايددعا  ددع املاةب حتدداالليدد جلةامللبت  ل ج دداامل   يدداامللددواا ازسددعامللعأدد  افالةرتةدد  امللددواجعلدد امللعددع ااأا ددال
تااملالةرتةدد امللععك دداايبددد ايا شدد وددال ةاوتدد امللبحتدد اا   ددعايدد احتدد اامللبععيدد ايدد اطا  ددااللدع ددباملآليايات دداا
ال ارعي املل يعةاتملكتعة اتل دأإال ل هامل ا اامللبعياا امل ك اارل املكعل يعمااي ايكدعتجلسعاملألتل دااتملليعة  داا

ددداامللدددواتأددد لاحت يدددااملالتكدددعاافالةرتةددد اتملالخدددرتملكاا او ملرددد ااجدددامللملماجلتت   دددايددد اتتةاملكددداتجلاإب  الددداملاتعددد املكتب
تاااملك ع اةاللب  جلملمامللبت  ل ج اامل   يا. املكعل يعماملكبعحاارل امللش

 :االلكرتمنية خدمة املراجع-3-5-3-2-8

ددداال دددا  دددعحيةامل ضددد جلا ىلاملكتب عددد اسددد   عارددد لا لددد مللاملل ا دددتلب  اتس دددعا دددب امل دددبو مللامللرب ددد ااتسددهاحتددد يعمارددد ا
امليتامل ع   . املاللترتتينا ات

 اتدمات اإلضافية:-3-5-3-2-9

دددااةددااااي  ع:حت يدداامللرتمجدددااتحتدد يعمامللبكددد  اا تبضددع اسدداملاملخلددد يعمااةشدد اايب  رددااتبعلدددإافلب مليددعماملكتب
 1ملال ب  ع .

داخدمة الرتمجة:  باتعد تاملللالدعمااتعبربامللرتمجااي ااسد املخلد يعمامللدواتأد ي عاملكتب ك دبل    عاتذلد ا د
عمالب د  ااسداملاملخل يداالب د  ااملكعا داا مللوات شااهبعامللتبب اتولااملكبأ ةاللالعماتو ارع مايعظ املكتب

 2ملإلة عة ا.

ددددااخدمااااة التصاااا ير اال تنسااااا   :ااحت يدددداامللبكدددد  ااتملال ب  ددددع املخلدددد يعماملأل ع دددد اامللددددواتأدددد ي عاملكتب
تك  ااولدعماي اابدع ا رعماملكتب ااملكوبللاار اطا إامل ع بلعتةاي املمعيع اا  مل  ب عاوت املال

لاااتايأعااي اتتجل اااتاياملج  ااتامل رتجععايعل ياايع  اار اطا إاملككالاملمامللل لع ا.  3اتا

                                                           

ا.94.صاملرجع السا قياملت ااس.-1
ارل :ل  عة ا.ياااة جهة لذم  االحتياجات اتاعة يف ظ  التا رات التكن ل جيةادديثةامل اتدماتح ملت ه حل عا وامل ا امسعل.-2

عم:جعيعااي ب جلت ا.65.ص2007 ملكتب
ع ت.-3 االإلعالم  الت ثيقرل املل     .امللأعساة:تملجلاماالتصال اجلماهري اإلعالمي:اىلع ل التارخيية ماجل انب العلمية للت ثيق متابيقات  يف 

ا.101.ص1990مللعايب.
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 أهداف املكتبات اجلامعية:-3-6

ااملمعيع ااتج تسدعاتااسد مل  عايد املمعيعدااذمل دعا اتفلبدعيا دإةا اسد مل  عاسدهااسد مل املمعيعداا اتجل دعلاات بع املكتب
د اتحت ياامل بع ا. ب ا امللبعل  اتملل ااسهاج لاالا بحت ااي اجل علااملمعيعاامللوا املكتب

اتساملاملألس مل اوت احكاسعا املل أعلامللبعل ااا:

 .د امللعلعها ىلااجل  اي ب ىاتيع اا  ملل   ضاف اااامللعلع ااتملل

 ةاي اذتتا عماحت اامللب ع اا.تأ لايب مل  الت امللامل   مللتلعلةاضع ايب ل

 دددعما دددطاةشدددعلاملمعيعددداااب ل   تدددااملكعا دددااتتعع أ دددعاتت   اسدددعاتتعلددد  اتتددد جل باملأل ددداملتاتتيأ ددد امل بعددد اتجل
 حت ااملمعيعاا.

 .ب ت  س افكبوككةا امج  املك عت  اتملك علا امللب ع ااملالجبععر ااتملالوبكعت ا  تل ااحعج عماملألياا

 دعحيةاتملكبوككةاي املللتعمامللبعل اا ر ملتامللت ملتجل :ملأل عتاةاملمدعيعةاتملكلتدا  اتمللعلعدعلا/ملك جل دةا/ملل
 ةا. مللعلع

 بلددد امللبوككدددعمامللدددواتب ل دددعارعل دددعمامللب ع ددداامللشدددعيلاا ا  رددد ملتات  تدددااملكبوككدددةاتامللل  دددةا ا
 مل بع .

 .مللعع ارل ااةاتت ةاملمعيعااياا ا خعععاحت قالليأع اا 

 ددعمامللبع  دداا ات   دد امل ددد ثامللعلع ددااتملالحتبكعوددعمامللل  ددااتمللبت  ل ج دداا اضدد لايب ل ل جلمل ددعمامللعل ددعاتملل
ااتمللبأ لاتملكب عجلعاللعل لاتمللبت  ل ج عا امج  ايامل إامل  عةا.ا ععال ابشع عماملكبععو  1تت

 ج  املكتبات اجلامعية:ااملشكالت اليت ت  -3-7

ددعماملمعيع دداامللع  دد ايدد ا دد ايدد اودد جل عارلدد امللأ ددعلا ظعئل ددت ملجددهاملكتب أ ددإااسدد مل  عارلدد املكشددت مامللددوا عات
ازاساملاملكشت م: املل د املك ل   تي اا

عتدددهاملخلعودددا ممعا -1 دددااا املمعيعدددااتل  عددداارعل دددعاتيب ل رددد لا  ددد ا اتملجلةاملمعيعدددااللددد تجلامللتدددع األمه دددااملكتب
عالمامللب ظ  املكعل ا اارل  عا ا عذامللأاملجل.ا ستتا ىلا اضاو  تاوع  تمل

                                                           

 -1حت ع ا املل ع  ايربتكا.ل ائح املكتبات اجلامعية يف العصر الرقميا.رععةا:ايس  ااملل جلملقالل شااتمللب ز  ا 2014ا.صا66.ا67ا.
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 ضع املك  ملة عماملكوككااهلع. -2

عماتملكعل يعم.اا -3 عما  املكبوككةا ارل لاملكتب  ملال عملا  اتع ةاي  اتايتب

ددددعاامللاتملتددددباا املإل   دددد املألاددددعتو ةا املمعيعددددااردددد ازي ئ دددد -4 ددددعماملمعيع دددداا ا تجلمل ددددةاتمللعددددعيلةا املكتب
عيعمات  سع.  ت اصامللرتو ااتملل

دددد لةا املمعيعددددااتمللددددربمليتاملألا دددد املكو  دددداا اردددد تمللدددد ايتةا -5 ددددااملكأ دي ددددا ممعا عددددنازايتةاملل ل اعتو ددددااتملل
عماملل زيااك ملج ااساملاملل ايتة.امللضال لارل  ع   تفلبعيازايتةاملكب ل

اا -6 عجاملل ل  تارضعلاس تاامللب جل  ا  ععا بعلإااحتع رع عاتحت يع عاتمللععيلةا   ع.ملال عسعماملل ل اال

ااملمعيع اا ظعئل دعاا اساملاملكشت مااتامللع ملئإامللوا اي  ؛اتستداملاتتد ةاحدعج ملالبدأ دإاو علاملكتب
عماي امللب  جلاتمللبأ لا اتأ ساحت يع ع. ا1اس مل  ع افإلضع اا ىلاا عا   اساملاملكتب

 :أتثري تكن ل جيا املعل مات علأ املكتبات اجلامعية-3-8

 فمافع ا تخدام تكن ل جيا املعل مات ابملكتبات اجلامعية:-3-8-1

ع ار   ةا عماملمعيع ااتلع اامه ع:ت ج اا  اال بو مللاتت  ل ج عاملكعل يعما املكتب

ااةبددددددع املللتددددددات اح دددددد ااةاسدددددداملاملإلمللدددددد ايتةاملهلعئلدددددداا اححتدددددد املإل  ةبددددددع ا  عدددددد ات بضددددددعر ا دددددد  ايا  دددددد
 .%10تععتا

تالدددد اط عدددداامل عجدددداا ىلاملكعل يددددعماةب حتدددداامللبأدددد لامللعلعددددهاتملالجبععره تتدددد ملحت املالحتبكعوددددعمامللعلع دددداا 
 ياامللاتااتىا ىلامللرتا  ارل املكعل ياااايااي امللرتا  ارل امللتبع .تتتعيل عاملأل

ددااحتعودداا  تدد ايس  دداااتاياادد ارلعددهاا ىلا ةشددعلايتب تعددعظ اامه دداايكددعتجلاملكعل يددعماملأليدداامللدداتات دد اا
عثاتملكعل يعماامللوات عس ا ات   اا ةبعج عاتزايتةاياتتتسع.  تت ت  سعافأل

علاملألرععااملل     ت اامللاتت   ااتت   اا ةبعج اامللعع اأبو ار تاممت اي امللععيلة.مللبول  اي اار

ت دد  ااملخلدد يعماملكتب ددااتملكعل يعت ددا اتملال ددبلعتةايدد احتدد يعماملال ددبو صاتمللبتشدد  املآلياتحتعودداا ا 
 عااملل تجلايمامللعلع ااتي بولكع عاتيكعتجلسعاملكعل يعما  امللبأل   ا.

ي ددددعاملال ددددبلعتةايدددد احتدددد يعما دددد كاملكعل يددددعما  تو ملردددد ا عان ددددعاتملل ودددد اا ىلاملكعل يددددعماتمل ددددرتجعر عات
 تة و عا   لاات ارا.

                                                           

إ.ص1 ا.38.39_رع ع جل   عل.ملكاج املل ع
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بتدعل  املو  تملال دبال علارد اخدامللاااتر دااملكعل يدعماملكاات  جع داا عل داا   املل لأعماتتأ ساحت يعماا ض ا
ن.ااROM_ CDايماتمللتشع عماتملك بولكدعمافألوداملصامللل  جل داااااا املليع :ااعك   رعماتملل تجلا

عمامللضوعااي ععااعة اي عحب عاا ة.  تسهايشتلاامللواتععيناي  عامج  املكتب

دددعمامللضدددوعااي عدددعااعةددد ا   جيدددعتاحددد اكشدددتلااضددد إاملكتدددعة اتسدددهايشدددتلاامللدددواتعدددعيناي  دددعامج ددد املكتب
 ي عحب عاا ة.

ددد ا  بعدد املكعل يددعماتملليدد جلةاملكعل يعت ددااتملال ددبلعتةايدد اتت  ل ج ددعاملكعل يددعما ات دد  ااملل دداات دد جلا ي ملا
 مللعلعه.

ماحعجدداايلددداامل ددبو مللاتت  ل ج ددعاملكعل يددعمااةاا بضددماممددعاتأدد لا ددعماملمعيع ددااة؛ااودد تملكتب
دددد امللعلعدددهاتملخل يدددااملك  دددةاعت ددداامل   يددداالل ملجلاتب دددااتملكعل يتضددداتجلةااا ددد ةايددد احعجدددعماتضددداتجلملماملل

عحيةا د ايد امللباا د ارلد ات ااتملل عماال ح  ي عار اامل بو مللاتت  ل ج عاملكعل يعما املمعيععماتملكتب
امللرب دددعم مل  مل ددد باتيت ان عتبعيددد اااج ددد ةاااي دددالاا ا ع دددااملألمه دددا اتسدددهااةاتت  ل ج دددعاملكعل يدددعما

مللدوايد اخدا عا دةاملخلد يعماا  يااملكوبللدامللبأ  عماملكعل يعت اامل تاال اااتر ااملكعل يعماملاللترتتة اتا
ا1.ملكتب ا

اا تخدامات تكن ل جيا املعل مات ابملكتبات اجلامعية:-3-8-2

عماملألحتداى عماملمعيع اااال سعاي املكتب أدعمااتت  ل ج دعاملكعل يدعمالب د   ا  دع ال  دبلعتةايد اات ا ةاملكتب
ةاساملامللب  أعمايعا له:رعل ع عاتتأ سا شت اا ض ا تي ا احت يعما

  ا تخدامات ادا  ب ابملكتبات اجلامعية:3-8-2-1

د   اتمل درتجععااتيععمدااادا  ب:تعريف   س ااج عزامللتدرتتيناكععمدااملكعل يدعمااتاملل دعانم ال  دهامللأد جلةارلد ا
 2بدل  اتراضاتةأ املكعل يعماأبختعهلعاملكوبللا.املل عانم ت جامللامللععل عمامل  ع ااتملك  أ اارل ه؛ت أ ل

اتتبعي ااس امل بو مليعتها  ععا له:

                                                           

عماتملكعل يعم.مللأعساة:فمشق ممكتباهتا.ماقع ا تخدام املعل مات يف جامعة ر  ةااملل  ت ة ملجل.-1 عتامللعايباللعتب -1ملل  تةامللعا ااملليعة االإل
ا.55.ص1997ة  عربا.تشا  املليعينا4
اااا[.يبع ارل املألةرتة :2017-3-5تكن ل جيا ادا  ب ما تخدامات  يف التدريس اجلامعي.]علأ اتط[.]عي  ا  وعة.-2
.http://MANIFESDZ.-OUAGLA-UNIV-ا

http://manifes/
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 .1ملل ارااتملل واا امللبععي اي املكع  عم 

 .ملوب علاملكع  عماملك ج االلعععمااتذل ا مل  اامللاملااملماملكوبللا 

 .ملالحبلعظافكعل يعمافلاملااةا املةبظعجلايععمب عات رعتةامل بعععهلع 

 ملكع  عما مل  ااةظعلامللبشال  امللب  أهاملك ع ب.يععماا 

 .ععمااتامللاملااملماملليعة  ا امل ك اارل املل بعئتاي احت اامللشعخعماتملل ع

 ا تخدامات االنرتنت يف املكتبات اجلامعية:-3-8-2-2

عج.االنرتنياات:تعريااف   عضدد عامللدد عماملآلل ددااملكات دداا تااتبددال ايدد امللع  دد ايدد امل ع دد ددعجلةاردد اخدد تأدد لااي تاار
ات ا ااملالةرتة  املك ح  ععا عتااملل عانما  ععا   عاإبت اIP.2ب

عما ار اااي ة اتتبعي ااسد احتد يع عااتعبرب اااجلوع اامللترتتة اارعك ااضوعااتملئعااملل ع اتتض ايتب ملالةرتة اايتب
املكتب اا  ععا له:

ددعما ن1 ددعمامللععك ددا    عكاايدد ايدد املكتب دي ددااتملل ط  دداايبعحدداارلدد امللدد حت ااا ىلا  ددعجل املكتب ملمعيع ددااتملل
 ملالةرتة .

 ددددعلاتت دددد  اامل ع رددددعماملكتب ددددا  ذاوتدددد ايدددد احتدددد ااملالةرتةدددد املحتب ددددعجلامللع ددددعت  املم  دددد ةايدددد ايكددددعتجلا ن2
 ملكعل يعماتطل عاتخاملئ عاي املل عخا   اتس عكامللع   اي املك ملو املكبعحااررباملالةرتة .

اا ن3 اارل املأل تلااملكاجع اامللكع   ذاوتد ايد احتد ااملالةرتةد ااةا أد لااحتكدعئ  املكاملجد ايد ارداضاملإلجع
اارل  ع اارل ازي ئ  ا اا علامللعع اتطلباملك عر ةا املإلجع  ملأل تلااملكاجع اامللكع

ع . ن4  رأ املكس املماتملل  تملماملكتب اار ا

عم ن5 ةاملكتب عتلاا  .3 جامللاملإلرعجلةاملكب

تاامل ن6 عدد اظ دد جلاخدد د امللع  دد ايدد ايأددعالمامللدد تجلايمايبعحدداارددرباملالخددرتملكافلدد تجلايما ا  الةرتةدد ااودد
تااملالةرتةددددد امللععك دددددا اتس دددددعكاملآلال ايددددد امللكدددددد اتمل ددددد مامللدددددوات شددددداا ددددد  ايايددددد احتددددد ااسددددداملا خدددد

                                                           

إ جل   حت لا ار ملز.ول ا.-1  .14صاملكاج املل ع
املس  .-2 ال اىلرشيف:أرشيف مالية   الع ة   عمامن ذجا:قسناينة تكن ل جيا املعل مات متابيقاهتا يف  ياااةيعج ب :رل املكتب

ا.77.ص2009تمللب ق إ:و     ا 
ع  ة ح عة.-3 ا.129.ص2005رععة:تملجلاولعل املكتبات ممراكز املعل مات.ا تخدامات ادا  ب يف ر
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تااملالةرتةدد اتأدد لايعل يددعمارعيددااردد امللدد تجلايما ا تا تس عكاي ملودد اايدد ةاللدد تجلايمايبعحدداارددرباخدد مللشدد
ا1ر اا اتتجل ااتا ل  ااملالخرتملكا   عا  مللامللترتتة عااتاتجلو ع.ابل املك ض رعماي ايعل يعمااعيلا

 ا تخدامات الرقمنة يف املكتبات اجلامعية. -3-8-2-3

:سددهامللععل دداامللددوا ددب اراضدد عاردد اطا أ ددعا  دد املكعل يددعمايدد اخددتل عامللبأل دد تامل ددعيا ىلاخددت االرقمنااةعريااف ت
ا2 عانماةك اااتايل او يت اتااتاخت اآحتا.جلوعه   مللااعة اساملاملكعل يعماو جلةاةك اااتا

اا تخدامات الرقمنة يف املكتبات اجلامعية: مزااي _ 

 .ملك عر ةا امل لعظارل املل اثئإاملل عتجلة 

 .عخاةارل املل ق أااملألول ا ملل جلو ان   ظ عجلاتلعو  االاوت اجلم ب عاي

 .   مللب   ا اايعا امللبو 

 .لاا   املكعل يعم    

 ا3ملكعل يعمامللاوع اا اراافلالااي ااتايتعة.ملل و اا ىلا

يات يف املكتبات اجلامعية.-3-8-2-4  ا تخدامات الا

يااات: تعريااف  عمالا دد اهلددعاا يدد امللرب ددعمارأدد امل ع دد  ددعألج  ةاتملكتدد انماالاوتدد ااةاتععدد اتحدد سع ات  ددعاال
دامليتاتةظد ا عم ا علرب دعماسد دب اتي ب دعاي ا ع رداايد ا؛ااملكتد انما د املكعت دااللدع د  هاارلد امل ع د تسدها

ععددد اةظدددعلايععمدددااملل دددعانما ا مللدددربمليتاملك دددبو ياالبشدددال  امل ع ددد  ات يددد ا جدددامللملماتتظدددعئ اجلتت   ددداايات ددداا
ا3مل ع   .

يات ا:اي اانح اامللشت ااتاا ل اامل ك اارل  عاوت  عا   ااة عامللرب عماي اة رةاا ع  ةامهع:أن اع الا

يات االحتكارية: (1 احتكدااملال دبال ااتملحدرتمللامللشداتلااالا تسهامللرب عمامللوا شدرتلا ات  أ دعامللبأ د ا
 علتااللرب ا.مللوا ل  عاملم ااملك

                                                           

اامل بع امللعصر املعل ماتم ف.املكتبات اجلامعية مفمرها يف عان   ي لإ ح   ااملك ملتحا ملمح ا-1  .150.ص2012ايب .رععة:يتب
ايعج ب :رل اياااةاملركزية    ي  ف    خدة .الرقمنة يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية:فرا ة حالة املكتبة اجلزائرية فخ  ة  ع .-2

عم:جعيعااملم ملئا ا.72.ص2008 ملكتب
املس  ؛ملل عياملئهاو  ل حته رعيا-3 إا   .160.ص.ملكاج املل ع
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يات ادرة: (2  سهامللرب عماملكبعحااللحتع   اتوت املال بلعتةاي  عاتتةاخاتلااتاو  تاالا

ااععاوت اتع  ل عات إامل عجا.
 يااات ا ددعما(:system soft wareالاانظو   ر ا ددعماتشددال  امل  مل دد بات ييدد ا

.  مللرتمجااتملخل يعم....مل

  ياااات التابيقياااة ييددد امللدددربمليتاملخلعوددداااععمددداا(:soft ware applicationالا
 micro soft officeناتتكدع  املمد ملتاا  office wordmicro softمللد   

excel.1ن 

 املعل مات يف املكتبات اجلامعية:ا تخدامات شبكات  -3-8-2-5

بلددد ااةددد ملعاياملاددد املكعل يدددعما ا دددةا تعماملكعل يدددعماضددداتجلةايلددددااالاوتددد امللبالعضدددهار  دددعا د ااخددد لأددد ااوددد
ل داا تاا عينايبأعجلا ات اساملامل علدااتتد ةاخد ذااتار ةاي تتت ةا يعاي ظ ياارل اي ب ىايس  اااتملح ةا اي

تعما ول ع اا.اتاتت ةارل اخت اح مل  باي زراا  عر ةااتاتمل عااملالةبشعجلااتاخ ااي عطإاجالامل  اايب

تااايااي امل  مل  ب اوتد اللع دبو يةايد احت لدهاملكشدعجلااا امللب  أدعما_سهاةظعلال تكعالما اطاملق بعةاا
ا2تتامل  املل عانم تمل بو مللامللرب  املاللترتتينارربمل.
عالما عماملمعيع اا ار ةا تعماملكتب ااامه عا:تبععتةاخ

 .ملالوب علاتمللب ت  امللبععتيناتملكاا ت اتاملوب علاتخامللايكعتجلاملكعل يعمااوبل ااة ملر ع 

 ااالعع امللتشدع عماتملك بولكدعماملخلعوداااأدعالماا ت ق إاملكعل يعماملك حتلااا ااةظعااملكعل يعماملحمل  
 ملل تجلايماتمللبك   اتمللل ا اامللبععتة ااتمللل عجل املك ح ة.

 ملمعجل ااتملل املالةبأعئهاللععل يعم.احت يااملإلحعطا 

 تااملالةرتة اتمل بيععجلااي املل حت اا  3تسعاملكبع تة.ملجلا ىلاخ

ا
ا

                                                           

إ.ص-1 ا.103ااس ياملت.ملكاج املل ع
املس  .او  ل حته رعيا-2 ا.260.ص2003ملك  ة تملجلا :.رععةااملعاو امل   عي لتكن ل جيا املعل مات ماالنرتنت 
عماملمعيع اشبكات املكتبات اجلامعية مفمرها يف مباء النظام ال طين للمعل ماتااسا ياملت.-3 تااملم   االلعتب لاا(من ذجاRIBU اجلزائرا:مللش .

عماتملكعل يعم يت  .109.ص2011 1ع.4-ملكتب
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 ا تخدامات اىلقراص املكتنزة يف املكتبات اجلامعية: -3-8-2-6
دد الل أدد ااىلقااراص املكتناازةتعريااف   ددعجلةاردد ات دد طاتملئدداتااتاا دد  مليناوددال اوع :اتعددا املألودداملصاملكتب دد ةاأب ددعار

ددد   اتودددامللةاملكعلعدددعماملك دددع را تملككددد جلةاتملكائ دددا اتمللل     ددداا ضدددع ااا ىلااتمل عددد  ا  دددبو لاأل ددداملضات دددحت  ات
ملل كدد صاتملكعل يددعماملكأدداتمةافلبت  ل ج ددعااتمللشددت امللاوعددهاتت ددع افألودداملصامللضدد ئ ااألةاج ددعزامللل دد جلا  ددلطا

ل  جلاجلي زملااتار يدعما ا داارلد امللأداصاويد اجليد زملااخععرعاض ئ عاياا ملاارل امللأاصاتاق علامللب حت  ات ل ااخعااملل
بامل بو مللااخعاامللل  جلا ات حت  املكعل يعمارل  ع. عجا"ملألواملصاملكل  جلة"اتذل ا  ا1   عا  ع  عاملل

ا له:اتسهات أ  ا ىلااة ملعا   عت اامه عا  عع

 .ملألواملصاملك   أ اامللال عئ ا 

  ملألواملصاملكتب  ةامللب حت ل اامللل     اV-CD.ن 

  اوددداملصاملوددداااايدددعا امللددداملااةاCD-ROM-COMPACT DISC- READ ANLY 

MEMORY.ن 

  ااتمللأامللة  ن.CD-RWاواملصامللتبع

  اواملصاملل  عئطاملكبع تةاMULTIMEDIAدعما2ن.ا تتبعيد امل دبو مليعماملألوداملصاملكتب د ةاا املكتب
  :ملمعيع اا  ععا له

 ع ا  و ملئ ات عر ا ارعل عماملالحتب عجل. امللب ت  ات جهاملألواملصاملكتب  ةامللوا

 ت عئطامللل ا ااملك أ لا.ات بو لاا   طااي ااا 

 عدجاملكد ملتاملل دعتجلةايي :ملكو  طدعماترع يدعا دإةااسد اةد رةايد ااةد ملعاملألودداملصا ت دبو لا احلدظا
ددددددددعماملمعيع دددددددداا املل ودددددددد امل عضددددددددا سهااودددددددداملصاملوددددددددااايددددددددعا ا ملكتب دددددددد ةامللددددددددواتبععيدددددددد ايع ددددددددعاملكتب

بدددد تارلدددد ايعل يددددعمايأدددداتمة  املألودددداملصااتاملل  ددددعئطايبعدددد تةانROM_CDمللدددداملااة   تمللددددوا
عض عا امل عاااتاملك ض عاملل ملح .MULTIMEDIAملألواملص   ا3ن.ي ا

ا

                                                           

إ.ص-1 ا.38 املل  ب ز  ب.ملكاج املل ع
املس  ؛ملل عياملئه  وعةاو  ل حته رعياا-2 إ.صا  ا.405 عض .ملكاج املل ع
إ.صاا-3   .106ااسا ياملتا.ملكاج املل ع
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 :اجلامعية أتثري تكن ل جيا املعل مات علأ املكتبات-3-8-3

ددعماتياملادد املكعل املك حددظاسدد املزتايتامل ددبو مللاتت  ل ج ددعاملكعل يددعما امللأ ددعلااوبلدد املل شددعطعما ا يددعم املكتب
اتأ ساحت يعماح  يا.تملإلجيعيباا اا أ ااعةاهلعامللباق امللت 

عماتملكعل يعمااعع عااملكتب شت ارعلاوت ااةاةلبع ا ق اتت  ل ج عاملكعل يعما ا ا لها:ات

أددددإايدددد احتدددد ااتت  ل ج ددددعامل ع دددد  اتتت  ل ج ددددعاملالتكددددعالمايل دددد لامللأا دددداااالتشااااريعات مالقاااا انني:ا-1 لأدددد ا
مللت ة دددا ا عك دددبل  املكب ملجددد ا اي   ددداايدددعا امللعدددع ا  دددب   املآلةاملل وددد اا ىلايعل يدددعما ةددداارلددد اح مل ددد با ا

ددةاسدددعتةاملكدد   بةا الامللأل دد ايددد اح ع دد ةاآال املألي دددعا اتيدد ااةددهاوددد االاجيعدد ا  دد املللالددااتمللددد   اي   دداااحتدداىا
تملليأع دددااتملل تدددا ااتا  سدددعايددد امللأددد ملةةاتملألةظعدددااتمللبشدددا ععماتمللأ ملرددد املألحت و دددااتمللأددد   ا الاا عدددعا بشدددعجلاعةا ا
دعطا.اذلد ااةاملةبأدعااملكعل يدعماردربامل د تتا مل بو مللايك جلاتملح اللععل يعمااعا    تارل هاذلد ايد ا  ملئد ات

ماحأ أ دددااتملوعدداايددد احتددد ااملإلةرتةدد مايدد امللضددداتجلتامللبلتددد ا اا ل دداامل دددب عع ايعل يدددعمااودد  ااتا  سدددع اتاوددد
عددددجا تددددعماملكعل يددددعمااعل ددددحت ما تا تدددعجلاتقأع ددددعمايدددد ااودددد الدددد  ايب مل أددددع افلضدددداتجلةايدددد املآلحتددددا   ااعددددعااةا

ب تع ددعاودد ملةةامل عع ددااملكسوبدداااتاملل   لددااتععيدد ا دداقا للدداامل ت ي دداااتاملكعل يددعمامللشوكدد اااتاملكعل يددعمامللددوا
عجلار  امللبشا  . ا اتتاايبع تة؛اتلاملا ب جبااحتاسعا املالرب

دد ا اركددااملكعل يدعماملم  دد ايد اتدد مل ااةدد عاج  د ايدد امللعددعيلةاتعلايو علااو املكتبااات ماملعل مااات: ا-3 ادعةاالا
عذاحت  ملماحعمساامهع: عةامل عةا ب ل عم اتس عا ربزاجعة عااملكتب ا ا

ددعماتملكعل يددعما اتملحدد ةايدد املمعيعددعما اادد او ددااس ددعكاحعجدداايع ددااتحأ أ دداااا-ا دداانيتالعلدد املكتب لبا دد  ا
ددا تايبوككددةا ردايبارلدد املألودد  ارلدد ااةا تدد ةاسدداملامللددربانيتارلدد اي ددب ىاملل جلجددااملمعيع ددااملليعة ددا؛ايدد ااجدد ا

ا. اااعتو ةاتحتربمللايسسلةاللبععي اي اتت  ل ج عاملكعل يعما املكتب

 ا أااي جلت ااتعت امل عجعمامل عل ااتملكب وعدااكبوككدهاملكعل يدعم ارلد ااةا تد ةاجيباتكع  امللربانيتا- 
امللرتا  ارل ا تملجلةاملكعل يعماتملكعا ااتملكعل يعت ااتملالتكعالم.
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دددعماتياملاددد املكعل يدددعمايددد املجيدددبااامل ظنااا ن مالت ظياااف:ا-4 دددعمامللب ظ ددد ا املكتب  ددد لاملالسبعدددعلامللتدددع اكب ل
جلاتةددد عامللب ظ ددد  اتمللبددد جل بااق دددعلاملخل يدددااتمللددد تمل  اتمللاضددد ارددد امللععددد  ات بعدددةارلددد اح ددد املكدددسس ماتملالحتب دددع

عماتمللأعئعةارل  عاملألحتاااعا له: املكتب

:االا اللع ملودلعمامللبأل   دااللعتبديبااتاملك دستاارد احتد ةاملكعل يدعمايد ااةاتبالد  اي ملولعماملكتبيباملكسس اا-ا
د ار املكتبيبامللاتاتب  اال  الهاملل  هاملخلربةاتمللأ جلةارلد امللبععيد ايد امللبت  ل ج دع ارلد ااةا تد ةاودعتجلمل ارلد ات  

داااتايبوكد املكعل يدعمااةا د ا   عاتملال بلعتةاي  دع ا علد اايدةاملكتب مللبععي اي اي ملجلتاملكعل يعماملم   ةاتملل
ااملل ملو امللبو له ا  ا  عس ا   عات  بل  اي   اامللععك اااتايتب املك بل  املل  عئه. ت ةاج لمل اي املكتب اعالكع

دد ا اركددااملكعل يددعمايدد اتردد امللبعلدد  املك ددبعا اتمللبعلدد  اردد العدد  اتمللددبعل ايدد احتدد ااحعجددعمامللبدد جل ب-  :اال
عماتعل اا ايعاس اج  د ؛ال ت ةد ملاودعتجل  ارلد امللبععيد ايد امل  مل د با ملخلربملماملكتب ا ات ب جبارل ااي علاملكتب

تعماملكعل يدددعماتملالتكدددعالماتا و ملرددد املل دددعانماتحعجدددعماملك دددبل     اتسددداملاالا بدددات ا الايددد احتددد اامللدددبعل اتخددد
املك بعااي ىامل  عة.

اااةاتض ا  ع عم ات تااس مل ع اتملوع ااإلتحتعاامللبت  ل ج دعاتتجلاملكتبيبا اةأ امللبت  ل ج عا-  :ارل اا ايتب
املك دبل  املل  دعئه.ات ب لدباسدداملاملأليداا دااتترع دعالكدع دةامللعددعيلةا ا ىلاملكتب مللبعدعتةاملك دبعااتملل أدعلامللعلعدها

عماتياملا املكعل يعم ات   ا ب ر اتتجلاملكتبيبا املك بأ احةات  تامللبت  ل ج عال ت ةااايااو جلةارلد ا ملكتب
دد ا ا تللاااو  اي احت اا جلخدعتاملك دبل    األ ضد املل داقالل شت ااايااالعلةات ت   املكعل يعماللع بل  ا

اكعل يعماتملل و اا ل  ع.ي ملجلتامل

دددعماملمعيع ددداا اركدددااملكعل يدددعماامه دددااااملخصصاااات املالياااة:ا-5 لعددد ايددد ااايددداامللأضدددعايامللدددواتدددسقاارلددد املكتب
ددد اماملك  ملة دددعما حتددداااخدددتعال اج  ددد ةايددد اح ددد ات ز ددد ا شدددا ااتطا أددداات ز ع دددع ا ذا ملكوككدددعماملكعل دددااتملكددد ملجلتاملل

دددةاملكددد ملتاملك  رددداات ددد املك  رددداا ا  تسدددع امللدددواتبددداقاا ددد عاترددد تاملكددد ظل ةامللدددا  ا ددد ب امل دددبو ملي   اتملك ملزةددداا
شدددا ا اتتعلددد  ا تااتيشدددعجلاااملكددد ملجلتاتت ع دددااملكددد ملجلتاملل دددا اتملل وددد اا ىلايددد ملجلتاملكعل يدددعماحتدددعجل املكس  دددااتملكبشدددع ملكتب

كدددد  ايدددد ملجلتاي االلحتعيعددددعما ددددعماملك ددددبل     اتت دددد  إاملكعل يددددعم.اتالا ب لددددباملأليدددداافل  دددد عل دددداااايددددااللعتب
ا د ب ا املل ظاا اطا أاات ز ع عاا ضع .
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ع دد ةاا اال ا الب ااث عاا  املعل مااات:ا-6 ةب حتددااللبال دد ا ايكددعتجلاملكعل يددعماتطا أددااملل ودد اا ل  ددعا اايددعا ا
تيبعدد تة ات دداراامللبالدد ا احعجددعماملكعل يددعما ددعلارلدد ااع ددعماملكعل يددعماملك ددرتجعا ا أدد ا قدداماملل ا أدداامللددوا

ددد ايدد اتودد اآلحتددا ااعددعاتالدد ا ددل كا  ددد اهبددعاملك ددبل  اردد املكعل يددعماتملل ا أدداامللددوا الدد اهبددعا  ددرتملت حت ااملل
باملل د ار املكعل يعما  ابال ا ايتعةاتج تاملكعل يعم.املك بل  ا املل

ملل ظدعل اتجلضدعملا ةاملك بل  اس املل أ ااملحمل جل اا اةظعلاملكعل يدعم اتسد اجد ساااالتناع   ني املستنيد مالنظام:ا-7
س املهل  املأل ع هاي ات   ااملخل يعمات    ع اترل ها إةامللبت  ل ج عاي  مات  ل ارعل داامللبالا داامللاملجعداا

د اتحت يداااايدااج تةي املك دبل  التدها أد لاملل ظدعلافال دبلعتةايد اجلتتتاملللعد اتت اعدعايتد اسداملا؛أد ساةبدعئتا
ددةاملك ددبل  اتملل ظددعلاملك ددبل  ايدد امللبع ددد اتطا أدداارعدد امللتشددع عمات دداراامللبلعردد ا دد اردد اآجلملئددها اتملج ددعماملل

د املللددرتةامللددوا بعددةارلدد املك ددبل  ا ددةاملل ظددعلاتملك ددبل   ااودد ملل ظددعلاتملل ودداا املال ددرتجعع.اتيدد احتدد اامللبلعردد ا
ا1حت هلعاملالةبظعجلاللدك اارل اةبعئتاوك ةاج مل  اتجلاعا  اي ج تة.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا

                                                           

ع -1 يبع ارل ا18/05/2017زايجلةا  لتكن ل جيا املعل مات يف املكتبات اجلامعية]علأ اتط[.ر ض.امللرتت جلت 
ط: ا =http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?tمللامل
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 خالعة:

بت  ل ج دددعاملكعل يدددعماحتعودددااتا دددعا يددد املحملددداكامللددداتا دددعما قددد ملا دددعماملمعيع ددداايددد ااايدددااملكتب تعبدددرباملكتب
ددعماملمعيع دداا دد اةل دد عاملل دد لاايددعلا دد اتج تسددعالددال ا دد ااةاملكتب أددإاسدد   عاتتي  مل دد بهاوتدد اللحتعيعدداااةا

داامللب د جلملمامللبت  ل ج دااتجدبارل  دعا تحتدعااتت  ل ج عاملكعل يعماتك ملا ايماج   ةاتيع  عماتلاض عارل  عا
عمامللعكاا املل ود اا ىلاملكعل يدعماتود امحد اسداملا مللبأ  عمامل   يااتت  أع عال جلتأعلا يع عا ىلاي ب ىايب ل

عماي اج ااتتاو ااا عل بامللعع املكتبيباي اج اا ااحتاى.مللب  جلاتال ارع إا ا ل كاملك بل  اي املكتب
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 متهيد

اصلة يف جمال املهنة املكتبيةة ثرةع ىلةمل املكتبةات ايا أتيةة كرةاا هبةاا ى ةدا ث إ  ةهىر  يل  هةور  ية  إ ن التطورات ا
ىالةةةةدب ثصةةةةبخ يأتةةةةعع ومتتاصةةةة  املأتلو ةةةةات ى الةةةة   ةةةةني  ىر يف  ن ةةةةي  ، هيةةةةه  ةةةةني الأتةةةةا لو يف جمةةةةال املأتلو ةةةةات 

فمةني اةارل للكتةىل يل  ةن   ى  هةعل ىلةمل   ةتوإ ؛ى تنيف ى أتاية املأتلو ةات ىصةوإ يل التأتا ة   ةا دواىةه ا 
تبار ةا التأتا    ا املأتلو ات يف ش اوا لها سواء هانت يلكرتىنية ثم  قليهية ى دا  ا  تهىي  املكتبات ايا أتيةة وى

 .ى واصلة ياي   ش الطعق ىثي ع ااا لة للرتاث البشعب 
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ة املكتبية -4-1  تعريف امله

نتةةةال ال كةةةعب يف جمةةةال املكتبةةةات ىاملأتلو ةةةات يإ ثنةةة   ةةةني التةةةأتو ة ي كةةةان ي ةةةا   أتعيةةةف شةةةا   ىهةةةايف إلارغةةة  ىفةةةع  
 : 1للمهنة املكتبية ىىلمل ه  اال فإننا سنور  التأتاريف التالية

ررة املكتبيررة   هنةةة املكتةةت املتأتلقةةة  أتعفةةة : هنرراأبيعرررا املع ررو املو ررولي ملصرركلبات املكتبررات واملعلومررات امله
تبةة سةتدهام جمموىةات املك  شارك يف ينشاء ىا ة  ى ن ةي  ىاساليىل الىاألالن عايت ىالتقنيات ى  ىىية املأتلو اتث

 2.ىىيةى ث املأتلو ات  ني مالل  لك األ

اصة ومتيار الكتىل ىاملوا  املكتبيةة األ :ويف تعريف آخر مةعإ ىللبهةا ى عا أتتهةا     لك اإل عاءات الضدمة ا
يىها  ا إستدهام ايمهور ى  جي  القعاء ىاملأتعفة وستدهام املعا ا ىاجملةالت ىالنشةعات ىالتةور ىلةمل ىفهعستها ى 

 3.األفالم

ة املكتبية -4-2  التكور التارخيي للمه

 ةني املهةني الأتعيقةة الة ىعفهةا اإلن ةان فقةه  ةرا ني  هور ةا  ةا  هةور املكتبةات القه ةة الة هانةت   أتترب  هنة املكتت
ضةةارات ىال قافةةات الشةةأتبية املتأتادبةةة هلةةدا فةةإن  تةةطلخ املكتةةت   ةةا ، ةةوب لتلةةف األىىيةةة التاريتيةةة الةة  يةةرت ا

 .ى طور ىرب الأتتور متاشيا  ا  طور   هوم املكتبة

ةةا   ةةني نعا ة يف الأتتةةور القه ةةة ن  كةةني هةةالتبةةلول املكتبةةة ىةةرب الأتتةةور فاملكامتلةةف   هةةوم ى ةةه  ةةا يف الودةةت ا
ولضةةعىر  يل   يةةا املهةةةام  ىولتةةا  فت ةةا اةةةي  الأتمةة  يةة  ب نواىهةةا ى طةةور مةةةه ا ا ىلةةعق  ن يمهةةاايةةث  أتةةه  ث

 .  ىلمل املكتبةىالو ائف امل نه  للقائ

ضةةةةارات يف الأتتةةةةع القةةةةه  فقةةةةه ايكةةةةني  تةةةةطلخ  واةةةةه  ةةةةو  يةةةةين  تةةةةطلخ  كتبةةةةة يف اةةةةه  ا ةةةة  ن  سةةةةتأتم  ا ا
ا ةة  امل ةةتأتم  ىنةةه    ةة  املأتلو ةةات  ةةو األلةةوا  الطينيةةة " يةةت اللواةةات  "ال ةةو اريون  تةةطلخ  ث ةةا ، ألن ا

نتقلنةةةا يل اليةةةوانن ى ةةةهان  تةةةطلخ ىي ا ا،  تةةةع ثى  كةةةان ينأتةةةا  الةةةعى  ال عاىنةةةة فقةةةه ثللقةةةوا ىليهةةةا داىةةةة هتةةةاوت

                                                           

 1988لعايض : ار املعيخ،.ا لريب–املع و املو ولي ملصكلبات املكتبات واملعلومات : اجنليزي ، ا ىل هللا، ال يه .الشا   ، ثمحه ، امه -1
 .220.ص 

 .154ملع ا ن  ة.صا-2
هي ة ، . املكتبة العامة و أثرها يف حياة الشعبزىز ،ثرنشو .-3  . 93.ص  1963القا ع  :املكتبة ا
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bibliothecaسةتأتم  العى ةان هلمةة كتبة يف او اللهإلة ىلمل املlibi  شةتقت   أتة  الكتةان ن  ة  ى نهةا االة
ولن بة ملتطلخ  كتبةة يف الةولني الأتةع  ن يكةني   ةتدهم يإ ، ىال  أت   كان للبحث ىاملطالأتة libraryهلمة 

 1.للهإلة ىلمل املكتبةستأتم  الأتعن هلمة  ار  ى يت فقه ا أته القعن التاسا 

 ةةةة  اإلنتةةةةال ال كةةةةعب ث إ ولضةةةةعىر  يل ي ةةةةا  ثشةةةةداص يشةةةةعفون ىلةةةةمل ي ار   ةةةةد  ين ى ةةةةو   كتبةةةةات 
تةةيال ااصةةال ىولتةةا  ، سةةت ا    نةة   محايةةة الةةرتاث ال كةةعب ى  ةةهي  اإامل س ةةات  ةةني ث ةة فمهنةةة املكتةةت هانةةت 
ازات ىلمي ف هور، ألاهاث سا قة هلا مايتها  ةني اإنةه ر الكتا ة  ت بىل يف ي ا  ثفكار ىي ة إ ه  ني  كوينها 

سةتلرم  لةك ى ةو  صةة يمأتهةا ىا ةال ىليهةا ى ةني   استهىمل ضةعىر  ي ةا  ث ةاهني ماىى و   ا   ىلمية  كتو ة ا
 2.اىل   ني  ي  يل  ي  آمع يا يني املأتعفة ى  هي   هى أتاية لك   اينتج يف ،  ني يقوم هبد  املهام  ني  ن ي 

ضةةار  الأتع يةةة اإلسةةال ية  تةةاريخ املكتبةةات ىاملأتةةعىع ثن الأتةةعن ى  ر ةةب  يريةةخ املهنةةة املكتبيةةةا املكتبيةةو يف ا
ا ة  ىهلةدا ن يكةني لةهيه  سةجالت  هىنةة ثى ى  ىتمةهىا ثساسةا ىلةمل الةداهع اإلسالم ن يهتمةوا ولتةهىيني فقةه ادب  

يةا  اليهىيةة ىاأل يةة الة هانةت ا يشك   كتبة ى كني ر ة   لة نأتةهام يضةافة يل ا،  نتشةع  دبة  اإلسةالم ك  ةنم  ا
يواانت وا   يه  للكتا ة  اىها ى   .ىسأتف الندي ، العق، ام ا

 تمةام  ة  ايةث يأتتةرب هتةان  هايةة اإى  تةهىينياإلسالم ىنةرىل القةعآن الكةع  ثرةع هبةا يف  هةور ال لقه هان جمل ء
همةةا  ،  ولل ةةة الأتع يةةة  هةةع ىلةةمل شةةك  هتةةان ومل هةةو و الأتلمةة  ىاملةةا ب الةةدب نأتعفةة  ىةةني الكتةةىلهللا  ةةو ثىل نةة  

ةةهيث النبةةوب الشةةعيف ثرةةع ي ةةا  يف  طةةور التةةهىيني ىنةةه امل ةةلمو ى ةةني    هةةعت ثىل املكتبةةات ، هةةان لتةةهىيني ا
نتشةار صةناىة الةورق ىولتةا  ء ىار اعهة التأليف ى شجيا الأتلمةاز  ايف الأتتع الأتباس  ن عا إز  عت ىااإلسال ية 

ضار  اإلسال ية  كوهن  ثصحان رقافة ىاسةأتة ىيهلةام هبةا  دتلةف 3 طور  هنة الورادو ىمتير املكتبيون األىائ  يف ا
الطةةىل ى كةةني القةةول ةن  هنةةة املكتةةت يف الةةولني الأتةةع  اإلسةةال   سةةايعت  طةةور ىردةة   ، الةةهيني، الأتلةةوم هال ل ةة ة

ضار   طت و اإلسال يةا  : طالها ى كني  لدي   لك يف املعاا  التاليةىا

 
 

                                                           

 . 5.ص  1999. ىمان :  ار ال كع للطباىة ىالنشع ، مقدمة يف للو املكتبات واملعلوماتلنجهاىب، ث و . ا،  تط ملىليان، ر   -1
ا ه للنشع ىالتوز يا ، ] ، ت[ . ص 102 .  2-صبيخ ، ي عا ي  ، محا  ، ثمحه ]ى ثمعىن [. املكتبة العربية والثقافة املكتبية .ىمان :  ار ى كتبة ا

 3-ىليان ، ر   تط مل ىالنجهاىب ، ث و .املع ا ال ا ق .ص 19 .
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هيث. .ث   هاية الربىز  ا التهىيني ىنرىل القعآن الكع  ى هىيني ا
 . عالة النمو ىالتطور يف الأتتع الأتباس  .ن
طاط اى   عالة التقهقع .ل  . ني القعن ال ا ا اهلجعب تهاء اإ

 التدلةةف ين ن نقةة  ال يةةان الكلةة  ماصةةة  أتةةه  أتةةعض  أت ةة سةةتمعت  هنةةة املكتةةت يف  نةةد  لةةك ال ةةرت  اى 
 الةةةولني الأتةةةع  سةةةتأتمار اةةة  ةةةاء القةةةعن الأتشةةةعيني ى هةةةعت اعهةةةات التحةةةعر يفالةةةبال  الأتع يةةةة ملدتلةةةف ثشةةةكال اإ

 تمةةةام  تكةةةةويني املكتبةةةةو ى طةةةةويع ىايا أتةةةةات ى ةةةةهث اإ سةةةةتقالل الةةةبال  الأتع يةةةةة  هةةةةعت املةةةهارلى أتةةةةه ا، ىاإلسةةةال  
 . تمام وملهنة املكتبية  ني  هيهلف ثنواىها ى ني   اإكتبات  دتامل

ةةةا ب ىشةةةع ىزىال سةةةيطع  الكني ةةةة ث إ يل  هةةةور  عهةةةات اإلصةةةالاية يف ثىرىو مةةةالل القةةةعن ا  هةةةور ا
يةةا  الأتلميةةة ى هةةور املكتبةةات ىالقةةائمو ىليهةةةا ، ىييطاليةةا، ايا أتةةات يف هةة   ةةني فعن ةةا ى عيطانيةةا ى ةةني    طةةويع ا

 1.ايا أتات، الكنائس،كتبات ىلمل   توإ اإل ارات سواء هانت  

ةا س ىشةةع  ورغ "  هةور الطباىةة ىلةةمل يةه األملةةان " غةو ني سةا   يف زاي   اإلنتةةال  1544 يف القةةعن ا
هما شهه القعن ال ا ا ىشع  هور الأتهيه  ني املكتبةات الولنيةة يف ثىرىو ،  ال كعب ى و يمعال األىىية ال كعية

يل  هةةةور  1789ال ةةةور  ال عن ةةةية ىةةةام لقةةةه ث إ ديةةةام  1659، ةةةعلو 1642فعن ةةةا   1602ثه ةةة ور  :   ةةة 
 تمةام وملكتبةات ىاملهنةة  واصة  اإ ، ئمو ىلةمل  ةد  املكتبةات كتبات ايا أتات ىاملكتبات الأتا ة  ا  و يف القا

عن الأتاملية ال انية ايث شهه النتف ال ان  نة   طةورا سةعيأتا ملهنةة املكتةت يف ثىرىو  ىالةو.م.ث املكتبية يل  ا  أته ا
م ةينيات  ةهث اإايةث ىضةأتت  ةعا ج لتكةويني امل، ىلمل اه سةواء  تمةام ولنشةع كتبةو ىك ةيله   ةا  هايةة ىقةه ا

 : نهىات ىامل متعات ىيصهار الكتىل ىاجملالت ى ني  و اإلصهارات ندهعاملكتت  ني مالل ىقه ال

ا أتة هيس ىسرتن ريريعع سنة   .1956*ينشاء ثىل  عهر ثها    للبحث يف ىل  املأتلو ات 

 journalصةةهرت ثىل جملةةة لتأتلةةي  املكتبةةات ىهانةةت  طلو ةةة  ةةها يف ثىسةةاط املكتبةةو  أتنةةوان  1960*يف ىةةام 

educationforlibraianship. 

 ةةةا الةةةول  Graduatelibraryschoolومل س ةةةة امل ةةةما   1964نأتقةةةا   ةةة متع يف  ا أتةةةة شةةةيكاغوا ىةةةام *ا
، أتليةااملةهارل ال، الكليات،  تمام الأتهيه  ني امل س ات     ايا أتات مل وال بأتينيات ثصبحت املهنة املكتبية 
                                                           

 1- اض ، ى يأتة. املع ا ال ا ق. ص36 .
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ةةا ات  ،ايةةث اتةةلت  هنةةةة 1يةةةةةا ات اإلدليميةةة ىالهىلاملكتبيةةة وإلضةةافة يل اإىهةةدلك ايمأتيةةات الأتلميةةة ىاإ
 ارسة   أتةا الأتلمةاء ىاملتبحةعيني يف الأتلة  ىلةالن  التاريخ  ند ثن هانت  وايةة ثى فةني تمام هبا ىرب املكتت  ىلمل ا

 تةورا   ىاةا  ه  ى   تهةا ا  ة ىالوسيطة لتن ي  املكتبات ا ةىل االقه املأتعفة ىر ال الهيني يف  أتا اجملتمأتات 
هي ةةةة لتتضةةةخ  أتةةةان   ىعفةةةت  طةةةور ، لتتةةةنيف الأتلةةةوم املهنةةةة  ةةةهءا  تةةةأ و  أتلةةةي  مةةةاص هبةةةا يف ات مةةةالل الأتتةةةور ا

 هرسةة (يةه  ل ة   يةوب  ىلةملهةان دةه  هةع يف القةعن التاسةا ىشةع ولةوإايت املتحةه  األ عيكيةة  هارل  تدتتة  
ا أتةة هولو بيةةا  نيويةورك  يف ودةة  ل كسةيس املةهارل ىثد ةةام املكتبةات يف الةةهىل ال ع يةة    ةةو   1887)املكتبةات 

ى  ةةةةات  1951 ىل الأتةةةان ىولن ةةةبة للةةةهىل الأتع يةةةة  هةةةع ثىل د ةةةة  للمكتبةةةات ىالو ئةةةق يف  ا أتةةةة القةةةا ع  ىةةةام 
املكتبيةةة همةةا  هةةعت التجمأتةةات املهنيةةة ىايمأتيةةات   ، أتليميةةة ىإ ةةرال  ت ةةا يل اليةةوم  ةةميات املةةهارل ىاملنةةا ج الت
،ىثمةةدت الةةهىل الأتع يةةة   ةةلك الطعيةةق ن  ةة   ةةني ث ةة  النهةةوض وملهنةةة املكتبيةةة  ةةني 2الولنيةةة ىاإلدليميةةة ىالهىليةةة 

 ةا اىتةرب  املدتتةون  هايةة يريةخ املهنةة املكتبيةة  دتتة ى و دوانو   املهنة ى ومالل ينشاء ثد ام  ا أتية  ت
ةةةهيث ولأتةةةةان الأتةةةع   أتةةةه ال سةةةتأتمارية الةةةة  ير ةةة  يف الأتتةةةةع  تدلةةةةف الطويةةة  النةةةا ج ىةةةةني ال ةةةعىع اإيف الأتتةةةع  ا

هيث  3.ا

اا اختصاصي-4-3  املعلومات أص

جمتما املأتعفة ي عض ىلةمل  هنةة املكتبةات ىاملأتلو ةات ثن  تطةور ى ت ةا يل جمتما املأتلو ات  ني ين التحول 
 ةةةو  جمموىةةةة  ةةةني ى  ى ةةةني    ةةةعز، املناسةةةىلالودةةةت يتةةةال املأتلو ةةةات يل  ةةةني  تا هةةةا يف فهةةة  األسةةةال إل تةةة تها 

ملها فيما يل األسبان ث ت يل اإ  : نتقال  ني املكتت يل ثمتائ  املأتلو ات  كننا ثن 

                                                           

 1-داس  ، اشمت .املع ا ال ا ق . ص125 .

ديدة .اجمللة امل ار ية للتوريق ىاملأتلو ات . ونس  ذير اهلوية واملهن ا ة بني بني  2--دهىر  ، ىايه . املكتبيون و أخصائيو املعلومات يف لصر الرقم

. 12.ص  12.ع .  2002،   

ه ي والببليوجرافيا واملعلومات.القا ع  : الهار الأتع ية للكتان ،  3-ىبه اهلا ب ، امه فتح  .املكتبات واملعلومات :درا ات فياإللداد امل

. 87. ص 1997  
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، فية ىاإلنتا ية  هفقا  ائال يف املأتلو ةاتال قا  اجملتمأتات املأتاصع  ى  س ا ا الأتلمية  وا : انف ار املعلومات-1
هي ةةة ى مةةو  أتةةهإت  ثمةةدت  ن الةة تتةةات  هيةةه  هبةةا  نتيجةةة للتطةةورات الأتلميةةة ىالتقنيةةة ا  ةةني ينتةةال هةةور 

 :   ثى   ىهيه   املأتلو ات يل صناىتها ى تدد  ا ع  ان جار املأتلو ات

مو الكبري يف ح و اإلنتاج الفكري  لقةه ىةعع اإلنتةال ال كةعب اةو ىزاي   هبا ةو ن  أتعفهمةا البشةعية : ال
لواةه ا فادةت الأتةه  اإل ةا  ملةا نشةع  1985املنشةورات الأتلميةة التةا ر  ل ةنة  ني دب  ايةث ثن اجة  

  .1976يف ال رت  املمته   ا و ىتع النهضة ى و ىام 
 هةةةعت فةةةعىع  هيةةةه    ةةة   ى  اىلهةةةا  ةةةا  أتضةةةها نتيجةةةة لتطةةةور التدتتةةةات: تشرررتإل اإلنتررراج الفكرررري 

يويةةةة ى وضةةةوىات ث، طبيةةةةاهلنهسةةةة ال  ةةةدا  ةةةا ث طةةة  فائةةةه  اإلنتةةةال ، تةةة  ى دةةةةع مةةةعإ ثه ةةةالكميةةةاء ا
ممةا  أتة   ةني ، ال كعب الشا   هالهىرايت ال   ط  دطاىات ىعيضة ى هور اإلنتال ال كةعب املتدتة 

التأتىل  تا أتت  ىاإلاالةة  ة   ةني دبة  البةاا و ىالهارسةو ىاة املكتةت ثصةبخ غةا دةا ر ىلةمل   ةيا  ةدا 
 . ني  ا   املأتلو ات،  يك ىني امل تأتم  ثى امل ت يهالك  اهلائ   ني املأتلو ات يف امل تقب  ان

رروم مصررادر املعلومررات وتعرردد أ رركاهلا   أتةةه ثن سةةا ت األىىيةةة املطبوىةةة فةةرت   ةةني الةةر ني ىةةعع الأتتةةع : ت
ا   طورا  ائال يف ثنواع ىثشكال  تا ر املأتلو ات فباإلضافة يل الكتىل ىالهىرايت ىالعسائ  ايا أت يةة ا

مةةةةرتاع ىاألشةةةةكال املتةةةة ع  ىاألىىيةةةةة املم نطةةةةة ىاألىىيةةةةة البتةةةةعية ىالوسةةةةائ  ى ةةةةعاءات اإىالتقةةةةاريع الأتلميةةةةة 
هيث ى و شبكة اإنرتنت املتأته   يضافة يل ث    ور  للمأتل  .ى ا متنح   ني مه اتو ات يف الأتتع ا

اسةةت مار ثب   ةةهىهناإ كةةني ايةةث  أتتةةرب املأتلو ةةات  ةةور ا : زايدة أمهيررة املعلومررات دمررورد حيرروي وإ رر اتي ي-2
 .ىلمل است مار املوار  املتااة األمعإ  قهر  ه  است مار املأتلو اتفقهر  اإلن ان  ، ور  آمع

ىي ا هةةان اإلن ةةان اسن ي ةةت مع  ةةوار  الطادةةة اياريةةة طال ةةائلة ئالطادةةة الكهعوئيةةة الطادةةة الشم ةةية ىغةةا  لةةك  ةةني 
 وفع لهي   ني  أتلو ات اول  تةا ر  ةد  املةوار  ىسةب  فإن  لك  اهان ليتحقق يإ وست مار  ا  ،  تا ر الطادة
 .اإلفا    نها
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 .منو وتعدد فئات املستفيدين وتعقد احتياجاهتو-3

ولوجيرررا املعلومرررات و هرررور الررر و املتكرررورة -4 هرررا وبرررني تك اصرررل بي ولوجيرررا ا تصرررا ت والترررزاوج ا برررروز تك
وإلضةةافة يل ثىىيةةة التدةةريني  ات ال ةةرت  الأتاليةةةة  Intranet ,Internet  ةة  شةةبكات املأتلو ةةات للمعلومررات 

Flash Disque ,CD-ROM. 

 .1 املناف ة الشهيه  يف مه ات املأتلو ات-5

 يف إختصاصي املعلوماتر تع4-4

 :  ناك  لة  ني التأتعي ات ألمتائ  املأتلو ات فمنه   ني يأتعف  ىلمل ثن 

ىادتنةةاء ى ن يمةةا ى أتايةةة ى ةةو الةةدب يتأتا ةة  الشةةد  الةةدب يتأتا ةة   ةةا  تةةا ر املأتلو ةةات امتيةةارا ى أتةةا " 
ار يةة ثى يياةة اإللةالع الةهامل  لة    ا امل ت يه فيقهم ل   ةا  تا ة   ةني  أتلو ةات ى يةاانت ىةني لعيةق اإلىةار  ا

سللة ىاإست  ارات ال يتقهم هبا امل ت يه ثى يىها  دائمة وملتةا ر الة  ام   عافق املأتلو ات ثى اإل ا ة ىني األ
 2."ياالة ومل ت يه ىلما ويهيه يف جمال ا تما  ى  البحث يف دواىه البياانت ىشبكات املأتلو اتى   ها تا

 ا ىلةةمل ىمليةةات ي اريةةة ىفنيةةة  ةةو الشةةد  القةةائ  ىلةةمل ا ةة  الو ئةةق ى ن يمهةةا اىتمةةا": ىيف  أتعيةةف آمةةع
ا ةي  3."ا ل عض  ااستأتماهلى  ههع  ني مالهلا يل   يا ىاسرت اع الوريقة ىنه ا

ى ةو الشةد   ى  أتلةي  ثهةا    لة   أتعفةة  أتةه  جمةاإت  ": ىيف  أتعيف البةاا ون يف املكتبةات ىاملأتلو ةات
اسةةىل اس   نهسةةة الةةن   ي ار  الأتمةةال ىيقةةوم  أتايةةة البيةةاانت يف جمةةال ، ىلةة  املأتلو ةةات، ىلةة  املكتبةةات،  نهةةا ا

لو ةةات يإ ثنةة   ةةني امل اردةةة ىالتةةهفة ى ةةه ن  ةة   أتةةو ىيةةعإ الةةبأتا ثنةة  ولةةعغ   ةةني ثن املكتةةت يأتةةه ثمتةةائ  للمأت
 .4"فيما ثصبخ يأتعع اليوم  جتما املأتلو ات،  أتيها ىني التحوإت

                                                           

 1- اض  ، ى يأتة .املع ا ال ا ق.ص 70 .72 .

 2-ىبه اهلا ب، امه فتح  . أخالقيات املعلومات يف املكتبات ومرادز املعلومات ، جملة 3000 ، ع1 ، 2006 ، ص 33

ة املكتبية يف مؤ سة التعليو العايل .  دهع   ا  تا : ىل  املكتبات:  ا أتة  نتورب ، 2001 ، ص 21   3-  هع  ،  عا  . امله

4 -Savard ,rejean .la roussedechemis :lévaluation de la profession de 

bibliothecaire .Argus :paris ,1992.vol 21.N1 p09. 
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"شةةةد  يهةةةت  : إدراة املعرفرررة اختصاصررري املعلومرررات للررر  أنررر و  ويعررررا مع رررو مصررركلبات إدارة املعلومرررات
فةةعع  أتةةو  ةةني فةةعىع املأتعفةةة ثه ةةع  ةةني ا تما ةة  ثساسةةا ثى ى ي تةة  العئي ةةية  ن ةةي  ى أتايةةة البيةةاانت ثى املأتلو ةةات يف 

 1.ولتحك  يف الو ئق"

ررر   كرررن القرررو  ثن ثمتةةةائ  املأتلو ةةةات  ةةةو الشةةةد  الةةةدب يهةةةت   تجميةةةا املأتلو ةةةات ى ن يمهةةةا ى أتايتهةةةا :"وم
 ."ىيياتها يل جمتما امل ت يهيني

ديدة لو يفة اختصاصي املعلومات -4-5  املبادىء ا

ثنشةةةطة ى   ةةني  هةةةة ىاإلدبةةةال اهلائةة  ىلةةةمل املكتبةةةة  ةةني  هةةةة ثمةةةعإ يل  طةةويع   ةةةا ي لقةةه ث إ اإن جةةةار املأتلو ةةةا  
 : املكتبات  ت ة ىا ة ىى ي ة املكتت ثى امتتاص  املأتلو ات  ت ة ماصة ىهان  لك ىلمل النحو التا 

تةول ىلةمل الكتةان - ه ةة املكتبيةة  ةني ا تةول ىلةمل املأتلو ةات الة  تويهةا  ةدا  قه ة  يل ى   تحول فل ة ة ا ا
 .شك   ا ب يل  أتلو ات   وقني  تا ها ثب  طويع اإ تمام  ني الكتان ى قه ها مل

تول ىلمل املأتلو ات املطلو ة ىاملناسبة -  .اإ تمام  كي ية ا

 ا    ةةني  ةةد  األىىيةةة ياةةا ىسةةيلة لت ةةا سةةب  اإسةةتى  ى ن يمهةةا  ةةهفا يف اةةه  ا ةة  املأتلو ةةات ن يأتةةه يميةةا ثىىيةةة -
 : ى ناء ىلمل  د  املبا إء ثصبحت ى ائف املكتبة  قوم ىلمل اإىتبارات التالية، ىمه ة امل ت يهيني  نها

 ت  لالستدهام ىليس للح    أتىن   وق  .املأتلو ات يف ثشكاهلا املدتل ة 

  تتا    أتىن ثصبخ القاربء ز وان ثى  .ىمياللك  داربء  أتلو ات ماصة و تما ا   ى

  املكتبة ثى  عهر املأتلو ات   س ة  تقه ة ثى  تطور. 

 وفا املأتلو ات يف الودت املناسىل ىنه للبها . 

 ةول ى  الأتم  املكتت ىمليةة  أتليميةة للقةعاء ث ةو املكتبةة ن يأتةه اارسةا للو ةائف ثى ىسةي  للمأتلو ةات  ة  
 .يل استشارب للمأتلو ات

                                                           

 69.ص  2015.ليبيا :الهار املنهجية للنشع ىالتوزيا ، لريب–.مع و مصكلبات  إدارة املعلومات وإدارة املعرفة : اجنليزي   تا  ، امه  اين 1
. 
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يتميةر  هر ةة ىاليةة  ةني الك ةاء  ىالة  ت ة   تةي ة فكعيةة  قع ة   ةني ملأتلو ةات شدتةا ى ني  نا ثصبخ امتتاصة  ا
ا تكةةار ى  ى بأتةةه  يل اةةه  ةةا  ةةني ىةان اإل ار  ىالت ةةا ىلكنةة   كنةة  ثن يتك ةة    ةة ىلية  تةةمي ، ىةان البحةةث الأتلمةة 

 1.ن    أتلو ات  ا ي ار ا

سوبة إلي -4-6  : أخصائي املعلومات واألدوار امل

لهيةةة  الأتهيةةةه  ةةةني امل ةةة ىليات ىاأل ىار ىليةةة  القيةةةام هبةةةا ىالةةة يةةةدن امل ةةةت يهيني ى  ةةةةه  ين ثمتةةةائ  املأتلو ةةةات 
 : ىيعإ امه فتح  ىبه اهلا ب ثن ثمتائ  املأتلو ات  ىل ثن يقوم وأل ىار التالية، ىصوهل  يل املأتلو ات

 : وتتمثل فيما يليسؤوليات متهيدية م-4-6-1

 .ىامل  ىلو يان ثمهية املكتبة ث ام العؤساء  -

 .البستقتي   كان  ناسىل  دن امل تأتم  إستدهام املكتبة ى كان اإشرتاك يف  تمي  ى اإ -

 .هائ ىاملشارهة يف  ع يبها ىنه ىضأت خلي... قاىه، ط يهيرات  ناسبة  ني رفوع قه  للىل شعاء اللوازم  -

 : مسؤوليات مالية تتمثل فيمايلي-4-6-2

ت  ه  ىام لشعاء العصيهدرتا  امليرانية ال ا -  . ىل ثن 

 .قيق التوازن املوضوى  للمجموىات: وزيا اييه الدب يتت  للمكتبة    الت -

 . قه  ال عا ات املالية ال   عض ىلمل القعاء املدال و لقواىه املكتبة ى أتها -

  : ختيار اجملمولات و رائها* ا

تول  -  . ىر النشع ى ا ينشع  ني دوائ  لتار  تتهر ا ىلمل الكتىل التيا

كو ية ىيىها  دوائ  للكتىل ىالهىرايت ىغا ا  ني املوا  املدتار  -  .فح  دوائ  املطبوىات ا

 .يىها  للبات الشعاء ىالأتم  ىلمل التأتاىن  ا املكتبات األمعإ -

                                                           

 1- اض  ،ى يأتة.املع ا ال ا ق . ص 72 .
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 1.ستأتا   املوا  املأتار   ني املكتباتا -

ىهةدلك دةه  ، فتح  ىبه اهلا ب   يطة وملقارنة  ةا ث ىار ثمتةائ  املأتلو ةاتى د  امل  ىليات ال اه  ا امه 
ةةه ات املكتبيةةة للةةعىا    ةة  : ثغ ةة   هةةام  همةةة  ةةها   ةة   ، مةةه ات ااطةةات التجاريةةة ، نتقةةائ اإبةةث ال:  قةةه  ا

 .مه ات التكشيف ىاستدالص مه ات ال هارل

اك مهام وأدوار مهمة وجديدة ألخصائ  :  كن لرضها فيمايلي ي املعلوماتوه

 ىل ىلمل ثمتائ  املأتلو ةات ثن يقةرت  الطةعق املناسةبة لتحلية  ى قيةي  املأتلو ةات ايةث يقةهم ىسةالة : الو اطة-
ني فقةةة  يف   ةةةهي  الوصةةةول يل املأتلو ةةةات  ةةة  ي ةةةتدهم هةةة  مرب ةةة  يف جمةةةال  تةةةا ر امل ةةةتوإ فةةةهىر  إيكمةةةىاليةةةة 

 2.املأتلو ات لتقه  اإل اوت املنتقا 

لو ةات  ات التةلة مل ةاىه  امل ةت يه يف البحةث ىالتقيةي  النقةهب ملتةا ر املأت ةو  و ة  يقةهم   شةعات : اإلر اد-
 نتقائ  للمأتلو ات ئ. وضوى  طالبث اإ

الرتامةةةةي   ، الربجميةةةةات ، أتلو ةةةةاتر بةةةةاط  شةةةةبكات املاإ،  ةةةةي  البنيةةةةة التحتيةةةةة للمأتلو ةةةةاتيىةةةةها  ى ن: التسررررهيل-
 .ش ع ستدهام املتا ر املإ

هت ةةان  هةةارات وم  تةةهريىل امل ةةت يه ني ىلةةمل هي يةةة اسةةتدهام املكتبةةة  ةةني مةةالل التكةةويني إ ايةةث يقةة: الترردريب-
 .امل ت يه ىلمل استدهام اإنرتنتالبحث ىني املأتلو ات ى كويني 

 : التصميو ملوقع الواب من خال -

ه ات املتااة ىلمل الشبكة-  .يهيه  أتلو ات اول املكتبة ىا

اصةةة و املأتلو ةةات   ةةيا ي ار - شةةاء ن ةةام سةةتأتمال املهةةارات املأتلو ا يةةة  ةةني ث ةة  ينن مةةة ىلةةمل  ودةةا الةةوان ىاملا
 ة أتلو ات ماصة وملن مة 

 مة القو ية ضمني األن مة الأتامليةن مة ىا ة ىىلمل   توايت الية ىدو ية ىالأتم  ىلمل   ج األن أل: التخكيط-
                                                           

يف والتكشيف .القا ع  :  كتبة غعيىل ، ] .ت[.ص 76 . ية ألولية املعلومات :الفهر ة والتص ة الف  1-ىبه اهلا ب ،امه فتح  .املعا

ه ة .القا ع  : الهار املتعية اللبنانية  صائص والفئات معايري التقييو .اإل ار  ىا ار ، رضا امو  .املراجع ا لك ونية املتاحة لل  ا ن نإل :ا -2

. 203.ص  2009،   



اضر واملس                             الفصل الرابع:                        تقبلأخصائي املعلومات بني ا  

 

 

85 

لية  املأتلو ةات  شةك   وضةوى  : احمللل- متيةار املةوا  ىيىةا   يةث ثن ثمتةائ  املأتلو ةات    ة  إ ةني مةالل 
ا ة امل ت يهيني  .صياغة املأتلو ات 

اصةة  رب ج - اصةة وملأتلو ةات الببليوغعافيةة ىي ماهلةا يف املهةارات ا اسةبات اإللكرتىنيةة  ةا  راسةة وملتطلبةات ا ا
 1.لربجمة املأتاية وملأتلو ات

ينشةةةاء ىصةةةياغة ثن مةةةة  ،الببليوغعافيةةةةليةةة  املأتلو ةةةات ، ه املأتلو ةةةات   ةةة  لتةةةياغة دواىةةة: تكشررريف املعلومرررات-
 .صياغة البحوث ، طع  ىلمل املأتا  ال ي

 . ن يد ايانىل الببليوغعايف لتياغة البحوث ىادع ال جالت ى قوية فأتالية الن ام -

 وضةةوىيا    ةة  لتقةةه    ةةاىه  للقةةعاء  يكةةون املدةةت ىلةةيس  ةةني الضةةعىرب ثن :معلومررات مستشررارأن يكررون -
 . تا ون يليها

 .     ملتا أتة النواا  اإلن انية ىالن ا ية ىاملالية للن ام:  ار  اإل اريةاإل-

 : أخصائي املعلومات أ اليب أتهيل -4-7

 :2ختصاصي املعلومات ابملواصفات التالية جيب أن يت ل  ا

لي  املأتلو ات *القهر   رينهاىلمل   .متيار املناسىل  نهااسرت اىها ىاى  ى

 أتلو ات للباا و يف ه  التدتتات ي ان  ولهىر امله  لتدت  املكتبات ىاملأتلو ات يف  وفا املى  ملهنت  اب *

 .املهنيةالدب يأتكس ه اءا   ى هارا    الش ء ، صي  املأتلو ات يل لالبها*القهر  ىلمل  و 

متتاصة  املأتلو ةات ثن ىيدنةاىه  ةمهيةة املأتلو ةات فأتلةمل ا*التميير  شدتية دا ر  ىلمل  دن الةعىا  ىامل ةت يهيني 
ا ة يليهااملأتلو ا ية ثب ثن يكون وا ا و يتمير وليق ة  .ستمعار ىني املأتلو ات ال  و  ى ا 

 
                                                           

1- ع س،امه امو  .املكتبة األداد ية يف العراق بني الواقع ولام 2000 .اجمللة امل ع ية للتوريق ىاملأتلو ات ، ع 4 ،  ارل ، 1986 : ونس 

. 29.ص   

امعية والببث العلمي وجمتمع املعلومات .د نطينة : نشورات  ا أتة ، 1999 .ص 29 .  2- صويف ، ىبه اللطيف .املكتبات ا
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 : مفهوم التكوين -4-7-1

الةةةديني  ارسةةةون يف دطاىةةةات ثى جمةةةاإت   ةةةتهى   امتتاصةةة  املأتلو ةةةات  ةةةو  لةةةك التةةةهريىل الةةةدب ي ةةةت يه  نةةة  ى 
اصةةلة يف امليةةةهان الةةدب ينشةةةطونةةهيث  أتةةةارفه  ى ةةو  ةةة  ال   ىفقةةا للتطةةةورات   ةة  يتةةةبخ  ةةدلك التكةةةويني  ا

قيق  ع ى ية ث  دتلف ثنواى  ى  تواي   ىسيلة للتنمية املهنية   اىه ىلمل  و   توإ  1.فض األ اء ىولتا  

 : أنوام التكوين -4-7-2

 التكةةويني يأتةةه املكتةةت ثى ثمتةةائ  املأتلو ةةات   ةة ىإ  ىلةة   ىر هبةةا  يف ىيف  ةةدا النةةوع  ةةني  : التكرروين الررذاي
نطالدةا  ةني نميةة ه اءا ة  ى هارا ة  املهنيةة ىا أتلي  ن  ة   ا يةا ى ةو   ةتوا  ىإلرا ا ة  الشدتةية  ىرا هبةاا يف  

ىلةةمل ، فةإن املكتةةت  أتة   تطةةويع  أتارفة  ى ةةو ث ائة  الةةو ي   ىهلةدا، ايا يةة  تواصةةلة داىةه  ثن التأتلةي  ىمليةةة
سةت الل ىدتة  يف الةتأتل  امل ةتمع  الةدب اثمتائ  املأتلو ةات ثإ ينقطةا ىةني القةعاء  ىيلتةرم هبةا يضةافة يل ا ةني 

ثمةةةعإ ىل ىلةةةمل ىسةةةائ  ىمةةة   هيةةةه   ثى التنقةةة  يل   س ةةةات  وريقيةةةة يي ةةةتهى  الت ةةةعغ للمطالأتةةةة ثى التةةةهر 
 .ستأتمال ث هر   هيه   توفع  هبالاللالع ثى الرت   ثى  أتل  ا

 ىتمةةا  ىلةةمل  ةةه ىهليةةات  ةةهريس ىلةة  املكتبةةات وإ قةةوم  أتا: التكرروين يف املؤ سررات التعليميررة املتخصصررة
لتحةةاق ةسةةالك ا ات ى ر ةةات ىلميةةة متكةةنه   ةةني اإشةةهاملقةةعرات ىالةةربا ج املهرسةةية لتمةةنخ هلةة  ىنةةه التدةةعل 

 .املهنة املكتبية يف لتلف امل س ات التوريقية
 ني   ا ع التأتاىن ىالتبا ل يف جمال املكتبةات ىي ةعاء  ىرات  هريبيةة : التكوين يف إطار التعاون بني املكتبات 

تي   أتلو ةات ىلةمل  ستقبال ىه   نه  يف  كتبة ثمعإ ثينيىيكون  لك و؛مال املكتبات لأت ي ت يهىن  ني 
رينها ىلعق ا ستأتمال األ هر  ايهيه  ماصة وملأتلو ات ىهي ية  ن ي  األرصه  ى أتايتهاا  2.سرت اىهاى

 :  أته ت ثى   ال ائه   ني  كويني ثمتائ  املأتلو ات ندهع  نها: فوائد تكوين أخصائي املعلومات-4-7-3

يارات  ه ات ىالنشالات  ام  امل س ات* ني ث   ي ا  املهارات ىا  .3التقنية املتدتتة الالز ة لتقه  ا

                                                           

 1-ىبه اهلا ب ، امه فتح  .املع ا ال ا ق.ص 21 .

ة .جملة املكتبات ىاملأتلو ات  كي ة قس 2-هع  ،  عا  . التكوين املستمر للمكتبيني املمار ني يف مؤ سات التعليو العايل : درا ة ميدانية مبدي

. 113- 110.ص  2006،  1، ع 3 ج  

 3-اهلالل ،امه  هه ، ىبه اهلا ب ، امه فتح  . حبوث ودرا ات يف املعلومات واملكتبات .القا ع  : املكتبة األها  ية ، 1999 . ص 11
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 ى   ىملية  ارسها ، متتاص  املأتلو ات يف دطاع املكتبات ىاملأتلو ات نمية املهنة إ* 

 . هنياثمتائ  املأتلو ات لتطويع ن    ى نميتها 

هيه املأتايا األمالدية ىال لوهية ملهنة ثمتائ  املأتلو ات *. 

 .متتاص  املأتلو ات يف جمال األ ىار ال يقوم هبا*رفا الك اءات ىاأل اء لهإ ا

 .1ست الهلا  يها *رصه ىانتقاء املأتلو ات ىا

 : دايت تكوين أخصائي املعلومات-4-7-4

اك جممولة من التبد هرا مرايليتايت والرهاانت اليت تواجر  تكروين اخه لرالم اإل*: صاصري املعلومرات نرذدر م
 وضةةوىا ا ايهيةةه  ىاملتدتتةةة ى أتةةه الةةهىرايت ث ةة   تةةا ر املأتلو ةةات الأتلميةةة ىالتقنيةةة ن ةةعا  : والتقرري العلمرري

ولةةت  ةةد  الةةهىرايت يل  ىرايت يل، ىسةةعىة صةةهىر ا يف شةةك  ثى  نشةةور   كرتىنيةةة  تااةةة ىلةةمل شةةبكة اإنرتنةةتى
 .شرتاك فيهاسياسة اإ ى أتايتها ىىضامتتاص  املأتلو ات ىلمل ال يطع  ىليها ثدعاص  ليرر  ىهلدا  عص ا

ولوجيررررا املعلومرررات*اتسرررام ا ةةةةوإت  دريةةةةة يف ث إ ا: ررررتخدام تك سةةةةتدهام التقنيةةةات يف  عاهةةةةر املأتلو ةةةات يل 
همةةةا ثن  ةةةد  التقنيةةةات غةةةات  ةةةني ثشةةةكال  بةةةا ل املأتلو ةةةات ىدةةةه زا  التطةةةور ،  ىسةةةائ  ا ةةة  املأتلو ةةةات ى أتايتهةةةا

 يج  لةةدا ىلةةمل امتتاصةة  املأتلو ةةات املأتلو ةةات  ةةني مطةةور  املأتلو ةةات همةةور  يسةةرتااملةةد   يف صةةناىة  كنولو يةةا 
 . تالك  هارات التحك  يف  د  التكنولو ياا

وم اللغروي ملصرادر  ن ولل ةات األ نبيةة ماصةة الل ةة  أت ة  اإلنتةال ال كةعب املنشةور االيةا  كتةو : املعلومرات*الت
متتاص  املأتلو ةات يل  أتلة  ثه ةع  ةني ل ةة ث نبيةة لكة  ي ةتطيا مه ةة ليرية وىتبار ا ل ة اية ى دا ي  ب واإل

 .امل ت يه الدب يأتجر ىني  هاىل  تا ر املأتلو ات ولل ات األ نبية  ني مالل   يا اإلست ا    نها

رة املعلومرات ديردة مله متتاصة  وا ة  املأتلو ةات يل   يةا ى ةائف اث إ  هةور ثنةواع  هيةه   ةني ا: *األبعاد ا
ةةةةاث ىىسةةةةي   أتلو ةةةةات للقيةةةةام  ةةةةات ى و ةةةة  ستشةةةةارب  أتلو  اء الو ةةةةائف التقليهيةةةةة يل  هةةةةام اث  ةةةةات  ةةةةنياملأتلو  ث

بةاط  بنةوك ىشةبكات ر ىهدا اإ، ا ة ىني ثسللة امل ت يهيني تال لإل أتاية املأتلو ات ىي قان  هارات اإ أتمليات  

                                                           

ديثة ومكتبة املستقبل .اإلسكنهرية :  كتبة اإلشأتاع ال نية ، 1996 .ص 220 . ية ا  1- اهلو  ، ث و  كع امو  .التق
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ىالبنةةةوك ممةةةا ثضةةةاع يل  هةةةام  القواىةةةهيسةةةرتا يجيات البحةةةث ضةةةمني متتاصةةة  املأتلو ةةةات ملأتعفةةةة املأتلو ةةةات ث ت و
 .1متتاص  املأتلو ات  ها ا  هيه  ا

 مهارات أخصائي املعلومات -4-8

 : حصرها فيما يلي كن لن غري من املهارات املختلفة اليت متيز  يتميز  أخصائي املعلومات مب ولة 

 : وتتمثل يف رييةمهارات تسي--4-8-1

ه ات * اإ  .املأتلو ا ية تها  لتح و ا

 .* متكو الهارل  ني ىضا لعق ي ارية  الئمة لتبا ل املأتلو ات

ه ات املأتلو ا ية ال    امل ت   .هيني ىرىايتهاي* التمكني  ني  طويع ا

 .ستدهام املأتلو ات*  هريبه  ىلمل  قو  نتائج ا

 .متيار ي كانية ينىل املشاه  يف اإل ار  الأتلمية* ا

ولوجية-4-8-2  : مهارات تك

 .ىيهير استدها     ية  ا املأتلو ات    الهائ  ىالتمكني  ني استدهام التكنولو *اإ

هي ة للمأتلو ات ىهي ية ا* أتعفة ال  .ستدها ها ى أتايتهاوسائ  ا

ث  تأته    .* قه  مه ات  أتلو ا ية ى تميمها ىىضا  نتجات ىىسائ  

هي ة يف الأتمليات ال ني أتعفة ا  .ةستدهام التكنولو يا ا

هي ة  .* أتعفة لعق النشع ا

 

                                                           

دور اختصاصي املعلومات : درا ة حالة مؤ سة صوميك :أن مة الرصد املعلوماي يف املؤ سات ا قتصادية .شا ونية،ىمع-1
Somik188.  187.ص  2008. دهع   ا  تا :ىل  املكتبات :د نطينة ،   وانطراك  كيكدة . 
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ية-4-8-3  : مهارات ف

 . أتعفة لعق  نمية املقتنيات ىلتلف األساليىل املتبأتة: ختيارالتزويد وا  
ة    .ملوضوىية ىامل تدلتات ىالكشافاتالتحك  يف  قنيات ال هعسة الوص ية ىا: والتبليلاملعا
 .ىاملأتلو ات ىلمل ىسائ   قليهية ىاهي ة  أتعفة لعق ى قنيات   جي  املطبوىات: التس يل والتخزين 
لكةةةةرتىن ىهي يةةةةة البحةةةةث فيهةةةةا ىسةةةةب   أتعفةةةةة  يةةةةه  ملتةةةةا ر املأتلو ةةةةات  شةةةةكلها العدمةةةة  ىاإل:  رررر جاما  
 .ستدها هاا

 : مهارات موضولية و خصية-4-8-4

 .القهر  ىلمل  وضيخ امل ا ي  ىىعض األفكار  وضو  ىشع  املتطلحات ال ا ضة: تصا مهارات ا  

 .ارتام ىال قة ثرناء الأتم يهيني ىملق  و  ني اإالقهر  ىلمل التواص   ا لتلف امل توايت ىث نال امل ت -

 .ثد ام امل س ة ال يأتم  هباى  القهر  ىلمل التأتا    ا  يا ىاهات-

 : مهارات التوجي -4-8-5

 .اتيا اتاإستجا ة   عىة ىفأتالية لتلك اإ-

 . تما ا  يهيني ىااتيا ات امل ت فه  ا-

 .التأتاىن  ا امل ت يهيني-

 .معيني ى ىمه ه ىل   اىه  اس-

 : مهارات التعليو والتكوين-4-8-6

 1.التكويني اإل ا  املعن يف ىتع التحول ىالت يا املتواص -

 

                                                           

 دهع  لي انس : ىل  املكتبات : د نطينة :  ا أتة . تكوين أخصائي املعلومات يف  ل جمتمع املعلومات .  ، ا ان ش وانا  ،محر  ،  عاه-1
 1. 30- 21.ص  2008 نتورب ، 



اضر واملس                             الفصل الرابع:                        تقبلأخصائي املعلومات بني ا  

 

 

90 

ة املكتبية و  -4-9  ها  القانوين تشريعأخالقيات امله

ة املكتبية-أ  : أخالقيات امله

املأتلو ات  أتترب ههراسة فعىية لهراسة األمالديات  ت ة ىا ة فليس  نةاك ا  ةاق ىلةمل   راسة األمالديات يف  هني
ةةةق ثى الأتةةةهل ثى ال ةةةلوك التأتعيةةةف ااةةةه  ملتةةةطلخ ثمالديةةةات فةةة البأتا ي ةةةتدهم املتةةةطلخ  طعيقةةةة ىا ةةةة لتأتةةة  ا

 : ال لي  ى ناك ثيضا  ني ي تده ون املتطلخ للهإلة ىلمل

  يا  ال   أتو ة يع ضيها جمتمالعيقة ا

 طأة ا ىالتوان يف  وا هة النشع ثى ا و ا  جمموىة  ني القواىه ال لوهية ال  ضب  ن يج اجملتما 

ه  املأتايا األمالدية ىال لوهية املهنية املطلون ثن يتبأتها ثفعا   أتية  هنية ى أتعع ثيضةا ةهنةا  ى أتعع ةهنا ىريقة 
 ة 1بنا   اىة  هنية ثى   س ة لتو ي  ثىضائها ى   ىليا   املهنية يان وملأتايا امل الية ملهنة  ني املهني  ت

 تأتلةةةق   ةةةلوهيات األفةةةعا  يف نشةةةالا   ى  فةةةاألمالق  ةةة   أتةةةايا للتتةةةعفات ىال ةةةلوك الةةة نتودةةةا ثن يتبأتهةةةا النةةةال
 .الأتملية املدتل ة

تتها  قى أته األمالق العهير  ال  بىن ىليها املهنة  هما هان جماهلا ثى  يقال ثنة  إ ديمةة ألب  ةعا ج  ع ويةة  ىا
مية ثى  ىرات  هريبية ثى  طويعية  ان   سس ى قام ىلمل القاىه  التلبة داىه  األمالق ثى  ةا اصةطلخ ىلية  ثى أتلي

األمةةالق املهنيةةة ىالةة  أتةةارع ىيتأتةةارع ىليهةةا  هةةور الأتةةا لو وملهنةةة ىدا  ةةا ىالةة يشةةرتهون هةةدلك يف صةةياغتها 
 ىالتأتا   ىلمل  هإ  نها ة ىاإ  اق ىليها

 لةة  ةني الأتالدةات  ةا اةي  الأتمة  يةعإ ةهنةا  شةك  األمالديةات املهنيةة يف  2ىيطع  الههتور امه جما ةه اهلةال 
  س ةةات املأتلو ةةات ايةةث يعهةةر ىيةةربز ىالدةةة املكتةةت ثى امتتاصةة  املأتلو ةةات  ةةا هللا ىةةر ى ةة  الةةدب ينب ةة  ثن 

وع  ني هللا يف  ك ية املهام ىاإلنتاع وأل انة ىاإلمالص ىالضما ا  ة  بىن ىلمل التقوإ ىا

 كتبة يف مه ة اجملتما  ك  فلا   ىال أت  يأت  املهما يربز ىالدة املكتت وجملتما ى لك  عاىا  القي  اإ تماىية 

 : التا ىرهر امل لف ىلمل  لة  ني الأتناصع  هع ا ىلمل النحو ، ىيف  أتعض  يل ىالدة املكتت وملهنة  ا ا
                                                           

 1-اهلو  ، ث و  كع امو  .املع ا ال ا ق .ص 249 .

 2-اهلال  ، امه جما ه ىىبه اهلا ب ، امه فتح  .املع ا ال ا ق.ص 68 . 69 .
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 العغبة ىاإىتراز وإنتماء يل  هنة املكتت ة 

 م  امل  ىلية ة  القهر  ىلمل 

 العفا  ني شأن املهنة ىاإلترام ولقواىه األمالدية ة 

  التشجيا ىلمل اإلتحاق وملهنة للهارسو لأتل  املكتبات 

 عاط ىالأتم  ىلمل  طويع املهنة ة  املشارهة يف نشالات ايمأتيات ىاإ

ىيبةةو ثيضةةا ىالدتةة  ولةةر الء ىايمهةةور ى لةةك  تبةة  اإ تيةةازات املهنيةةة للمكتبةةو  ةةني مةةالل  ةةو اإل ار  املشةةعفة 
وإىةةرتاع ىالتح يةةر ى ةةوفا اإسةةتقعار ىلةةمل الأتةةا لو وملكتبةةة ى أتةةعي ه   ةةهىر املكتةةت ى هةةه  الةةدب  ةةىل ثن يقا ةة  

 للمكتبيو ة

ة املكتبيرة-ب ، واىهةاالتشةعيا القةانون  ةو ثسةال  ن ةي  الأتمة  يف املكتبةات ومةتالع ثن :التشريع القانوين للمه
ى ةو الأتةا لو ىامل ةت يهيني ، ه  الأتالدةة  ةو الأتةا لو ىهةدلك  ةو الأتةا لو ى  ة ىليا  فهو الدب يةن   الأتمة  ى ة

ةةه  املهةةام ىيأتتةةرب التشةةعيا املكتةةت املقيةةال الةةدب يقةةال  ةة  األ اء  امةة  املكتبةةات ألنةة  ،  ةةني املكتبةةة ى ةةني ماللةة  
اصة  ك  فع   ني ثفعا  فعيق الأتم  يف املكتبة ة  ىالتالايات ا

ةةةاء  همةةةا ثهنةةةا  ةةةت  يف ن ةةةس الودةةةت ولأتةةةا لو ،  الأتةةةان انشةةةاء املكتبةةةات  دتلةةةف ثنواىهةةةا ةةةت  الةةةهىل يف لتلةةةف ث
ات  دتلةف لةعق التكةةويني ى لةك  ةني مةالل اإ تمةام  تكةةوينه  ى ةنحه  فعصةة التحةهيث للمأتلو ة، ىاملةو  و هبةا

مةةةةيه    ةةةة  هةةةةدلك ثن   ةةةةني القةةةةوانو ىالتشةةةةعيأتات الةةةة   ةةةةتمع ىولتةةةةا  فانةةةة   ةةةةني الضةةةةعىربامل   ةةةةن    هنةةةةته  ى
  أتمول    يف املهني األمعإ ة ا و 

ةةه  شةةعىط التو يةةف ىاملةة  الت الأتلميةةة املطلو ةةة ا   ىىةة، ىالن ةةام األساسةة  للمهنةةة  ةةو جمموىةةة  ةةني القواىةةه الةة 
ةه  املهةام ىامل ة ىليات دا الن ام ن ا ا  ايكون     ن   هات  ات ىالدة  باشع  ة هر  الهىلةة العييةة ى ةني   

 لتلف  ر ات ال ل  الو ي   ه  ا ىل ال لك الدب ينتم  يلي  ةيف 

هيةةه  وضةةأتها يف اجملتمةةا ىى ةةو  داىةةه  دانونيةةة يهتةةهب  ، هبةةايلأتةةىل التشةةعيا القةةانون  ىرا  همةةا يف  طةةويع املهنةةة ى
يشةةجا ىلةةةمل  لةةىل ثشةةةداص  ىب ه ةةاءات ىليةةةا للنهةةوض وملهنةةةة ىلةةمل ىكةةةس غيةةان  ةةةد  القاىةةه  فإنةةة  يةةة  ب 
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ولضةةعىر  يل اإمتيةةار ىةةني لعيةةق التةةهفة  ىن الع ةةوع يل سةةنه دةةانون اةةه  ممةةا يةة  ب يل  فةةا املهنةةة يل الةةهرك 
 1.األس   يف ال ل  اإ تماى 

 : لضوا   القانونية  تم   يف قوم املهنة املكتبية ىلمل جمموىة  ني ا

 هيه الشعىط الالز ة لاللتحاق وملهنة ة 

 هيه املهام ا ىل األسالك ة 

 ن ي  الت يا اإل ارب للم س ات التوريقية ة  

 ن ي  الت يا التق  للم س ات التوريقية ة  

 ىضا اهلياه  التن يمية للم س ات ة 

 تل ة ةهيه شعىط الرتدية ىاإل  ال يف األسالك املد 

  ة2هيه األ ور ىالهر ات اإستهإلية لألسالك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1-هع  ،  عا  .املع ا ال ا ق .ص 56 .

 2- هر ، ثمحه .املع ا ال ا ق . ص 405 .
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الصة   ا

 ةةني   يف مه ةةة التطةةور التأتليمةة  ىالأتلمةة  املأتاصةةع ايويةةة ين  هنةةة املكتبةةات ىاملأتلو ةةات دةةه ااتلةةت  كانةة 
ى ةة   قةةوم يف الأتةةان املتقةةهم ىلةةمل ثسةةس  نهجيةةة  ، مةةالل يىةةها   كتبيةةو لتحقيةةق  ةةدا التطةةور ىلةةمل ثهمةة  ى ةة  

ى ةةة  كمةةةد لعيقهةةةا يف كصةةةي  ى و  ةةةا يف  أتةةةا الةةةبال  النا يةةةة الةةة  شةةةارك  شةةةارهة ي ا يةةةة يف  ، ىلميةةةة سةةةليمة
ضةةار  التقنيةةة املأتاصةةع   ، األمةةعإ فقةةه ثصةةبحت  هنةةة املكتبةةات يف الأتةةان املتقةةهم إ  قةة  ىةةني  قيةةة املهةةني املهمةةة  ، ا

قيةةةق  ،  ةةةد  املهنةةةة  ةةةهثت كمةةةد  كانتهةةةا يف جمتمأتةةةات البلةةةهان النا يةةةة ثن  نىنالاةةة  اس لقناىتهةةةا ةنةةة  إ كةةةني 
هنضةةة شةةا لة  ةةني  ىن اإىتمةةا  ىلةةمل الأتلةة  ىاملأتعفةةة لتحقيةةق  لةةك ىهبةةدا  كةةني القةةول ةن  هنةةة املكتبةةات ثصةةبحت 

ئ  املكتبةةات ممةةا ي ةةتهى   فةةا  ةةني املهةةني الأتعيقةةة ىثن  نةةاك اا ةةة  ةةه  اسةةة يل اإسةةت ا    ةةني مةةه ات ثمتةةا
 عا ج ىلمية ى كوينية  تطور  هبهع ضمان التكةويني اييةه الةدب ي ةايع اإاتيا ةات املتنا يةة  ةني املأتلو ةات ىلةمل 

 .  توإ  يا القطاىات



امس:                                                                                دراسة م يدانيةالفصل ا  

 

 
95 

اصة ابستمارة االستبيان ليل البياانت_5  .ا

 احملور األول:بياانت شخصية.

س:1  _ ا

سبة املئويىة التكرارات االحتماالت  ال
 49% 20 ذكر
 %51 21 أنثى

 %100 41 اجملموع
دول رقم) ة03ا س أفراد العي  (:ج

دول رقم) تائج احمل( عدد املكتبيني يف املكتبة املركزية ألم البوا03يبني ا ا من خالل ال لص                 قي،حيث الحظ
ا ويرجع سبب ذلك إ أهنم   %49إذ تقدر نسبة الذكور بك تقارب بني نسبة اإلانث والذكور، عليها أن 

و األعمال  ية بعد خترجهم أو توجههم  دمة الوط رة، ملزمون اب ما تقدر نس           بة اإلانث با ذا  %51بي و
زائري  ر من اأاإلانث  فئة وكون ختلصص علم املكتبات يستقطبحبكم تركيبة اجملتمع ا  .لذكور ك

: ة يف الشك  التا س العي  وميكن توضيح اختيار أفراد ج

 

ة.03الشكل رقم) س أفراد العي  (:ج

 

49%51% ذكر

أنث
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 _ املستوى التعليمي:2

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %00 00 دكتورا علوم

 LMD 00 00%دكتورا 
 %00 00 ماجستري

 %27 11 02ماسرت
 %10 04 01ماسرت

 %5 02 ليسانس
شهادة الدراسات التطبيقية 

امعية)  (D EUAا
24 58% 

 %100 41 اجملموع
دول ة(:04رقم) ا  .املستوى التعليمي ألفراد العي

 إن اختلص      ال      ي املعلومات لب أن يكون عل  درجة عالية من الكةامبة والدراية  هام ولب أن يكون مكوان
ل  ألدامب عمل املني اكادمييا وحامال لش            هادات تم دول أعال اتض            ح أن معظم املكتبيني ا ،فمن خالل ا

وك اإلعارة إ ، و ((D,E,U,Aلش    هادة الدراس    ات التطبيقية) ذ الةئة إ حاجة ب يعود س    بب كب نس    بة 
ية واس         ية يف امللص        اة التق از األعمال التق نس        بة ليها ت تالم الكتب وتس         يلها،  عدد كبري من العاملني وا

املني لش      هادة املس      اس      رم.27% امعية وفقا  ،02ا ذا راجع إ تبين س      ياس      ة التوتيا يف املكتبات ا و
ص عل  أن التعيني يف ك  وتيةة لدى املمس            س            ات  2006يوليو 15املمرخ يف  03_06للقانونرقم الذي ي

ة عل  أن الةئة قادر ذ حيث  ،وتيةة ش         اقرة بلص         ةة قانونية ش            االدرادات العمومية لب أن يمدي إو 
ديث يف املكتبات ودراس             ة التعام  مع  هم ا ة حبكم تكوي ولوجيا املعلومات ومهيأة لتقدمي معلومات حدي تك

ة،كيةية البحث عب ش    بكة األ ولوجيا م :الرقم يامهم ابملش    اركة يف نرنت.ابإلض    افة إ قمقاييس متعلقة ابلتك
رائها وتقييمها ومس        اعدة املس        تةيدين يف عملية البحث البتكو  بليوقرايف  يين األرل        دة الوجملئقية واجملموعات وإ

ر إلااب  دا ما يم دمات املقدمة للمستةيدين.و  عل  مستوى ا
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اللني عل  شهادة الليسانس  سبة 01واملاسر   %5أما ا ذ الةئة  %10ب ق يف ال هلاو تبة ملكتوتيا ابا
قافية  هادة الليس     انس واس     تكمالبش      ش     اطات ال ظيم ال التعليم للحلص     ول عل  الش     هادة املرادة ومن مهامها ت

شيط وتقييمها. سيق مشاريع الت  واالجتماعية  وت

، اللني عل  شهادات الدراسات العليا) دكتورا علوم ،دكتورا عدم نسبة ا ذا LMDيف حني ت ،ماجستري(و
ية كالوقت واألجر. راجع إ توج مجيع حاملي ال التدريس ملا يوفر من امتيازات مه  ذ الشهادات إ 

ة يف الشك  اآل  :يتوميكن توضيح املستوى التعليمي ألفراد العي

 

ة04الشكل رقم)  (:املستوى التعليمي ألفراد العي

 

 

 

 

0%

0%

0%

27%

10%

5%

58%

راه ع دكت

راه LMDدكت

جستير م

ستر 02م

ستر 01م

نس ليس

ي دة الدراس التطبي  ش
معي  DEUAالج
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ية:3  _الرتبة امله

سبة املئوية التكرارات   ال
ام  00% 00 عيةافظ رئيسي ابملكتبات ا

امعية افظ   00% 00 ابملكتبات ا
امعية مستوى اثينملحق ابملك  %2.43 01 تبات ا

امعية ملحق   ابملكتبات ا

 مستوى أول
18 43.90% 

امعية  %41.14 14 مساعد ابملكتبات ا
 %19.51 8 امعيةعون تقين ابملكتبات ا

 %100 41 اجملموع

دول رقم) ة(: الرتبة امله05ا  ية ألفراد العي

دول رقم  تلا 05)مي  ا ية(  ا الرتب امله افظ رئيس          معية، للعاملني ابملكتبات ا د  ي ابملكتبات حبيث 
امعية مس              توى  د رتبة ملحق ابملكتبات ا امعية قري موجودين،يف حني  افظ ابملكتبات ا امعية و  02ا

س   بة  ائزون  عل  ش   هادة حيث يوتا عن طريق املس   ابقة عل   %2.43ب أس   اا  االختبارات املرش   حون ا
امعية من  املاسر يف علم املكتبات أو شهادة معرف هبا ،ويرقي عل  أساا الشهادة بلصةة ملحق ابملكتبات ا
امعية املس       توى األول  املراون الذين فلص       لوا بعد توتبةهم عل  ش       هادة  ااب ملحق ابملكتبات ا املس       توى ال

امعية مس  ت. لم املكتباتاملاس  ر يف ع ة يش   لون  رتبة ملحق ابملكتبات  ا د أن أقلب  أفراد العي وى يف حني 
امعية ،حيثأول و   هنمأ ذا يرجع إ شروط التوتيا املعمول يف القانون األساسي ملوتةي سلك املكتبات ا

ائزو  س يف ن عل  ش      هادة ليس      انيوتةون أو يرقون عن طريق مس      ابقة عل  أس      اا االختبارات  املرش      حون ا
بتون  امعية الذين ي  05التعليم العا يف علم املكتبات وكذا عن طريق االمتحان املهين ملس           اعدي املكتبات ا

دمة الةعلية يف حد وات من ا د نس   بة  %10 ودس    دمة الةعلية،يف حني  وات ا رتبةمس   اعد %31.70س   
امعية الذي  ائزون عل  ختباراتعل  أس  اا اال يوتا عن طريق مس  ابقةابملكتبات ا   ش  هادة واملرش  حون ا

يق واألرش              يا،ومن خالل االمتحان املهين يف حدود امعية التطبيقية يف علم التو من  %30الدراس               ات ا
بتون سبع ) امعية الذين ي ييون للمكتبات ا الب املطلوبة ش لها األعوان التق دمة الةعلية هبد 07امل ( من ا

يون ابملكتباا ذ الش هادة بلص ةة مس اعد ابملكتباتقي عل  أس اا اللص ةة.وير  امعية معية، األعوان التق ات ا
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امعية التطبيقية يف علم املكتبات وش    هادة تقين  املراون الذين فلص    لوا بعد توتيةهم عل  ش    هادة الدراس    ات ا
يق واألرشيا.  سام يف التو

ما  يني ابملكتبات ا بي س     بةد األعوان التق ا عن طريق االختبارات  للمرش     حني الذي يوت %9.7امعية ب
امب فرة ا انوي كاملة ويلزم عل  املوتيةني الذين ف توتيةهم أ ة من التعليم ال ال ة ال ائزين عل  مس        توى الس        
الب.لربص  تابعة تكوين ا  فضريي لش   امل

 

ة05الشكل رقم ) ية ألفراد العي  (:الرتبة امله
 :لحة العمل_ مص4

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
اء والتزويد  75. 9% 04 مصلحة االقت

ة  39.02% 16 مصلحة املعا
 14.63% 06 مصلحة اإلرشاد والتوجيه

 34.14% 14 مصلحة البحث البيبليوغرايف
 2.43% 01 أخري
 100% 41 اجملموع

دول رقم) ة06ا  (:مصلحة عمل أفراد العي

0%

0%
2%

41%

39%

18%
معي لمكتب الج فظ رئيسي ب مح

معي لمكتب الج فظ  ب مح

ني ى ث معي مست لمكتب الج حق ب م

ل ض ى أ معي مست لمكتب الج حق  ب م

معي لمكتب الج عد ب مس

معي لمكتب الج ني ب ن ت ع



امس:                                                                                دراسة م يدانيةالفصل ا  

 

 
100 

تلا ملص               اة املكتب  ة إن خالل ا  دول أعال أن   اك تة  اوت يف عملي  ة توزيع ايظهر م   د  ذملوتةني يف 
ة    لص    يب ال كان هلاملص    لحة املعا س    بة ال ور ا يعود الس    بب يف ، %39.02كبري  من حيث عدد املوتةني ب

وطة هب إ ذلك ا والتكش             ي يا،التلص             الةهرس             ة، ذ امللص             لحة من عمليات موعة األعمال واملهام امل
لة وكافية من أج  ح ز البياانت لك  الرل             يد الوجملئقي،تليها واالس             ت ال .  فهي فتاج إ يد عاملة مم

ألهنا امللص    لحة الوحيدة الع تتعام  مباش    رة مع املس    تةيدين  وأن   %34.14ملص    لحة البحث البيبليوقرايف ب
ذ امللص    لحة،   تليها  س    بةملص    لحة اإلخدمة اإلعارة تدخ  ض    من  ا  %14.63رش    اد والتوجي ب أتيت بعد

س            بة امب والتزويد ب تامب حاليا يعتمد %9.75ملص            لحة االقت فهي ال فتاج إ عدد كبري من املوتةني ألن اإلق
ملوجودة عل  ا عل  قانون اللص    ةقات العمومية والذي تقوم بض    بط بلص    ةة هنائية  ملص    لحة اللص    ةقات العمومية

امعة،ابالض       افة  خدمة املكةوفني  هبدف2.43% إ ملص       لحة الباي الع تقدر نس       بتها بمس       توى إدارة ا
 وتسهي  ولوهلم إ املعلومات.

 يت:ميكن توضيح ذلك من خالل الشك  اآلو 

 

ة(:06الشكل رقم)  مصلحة عمل أفراد العي
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ية: -5 ربة امله  ا

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
وات05أقل من   %60.97 25 س

وات إ  05من  وات 10س  %34.14 14 س
وات إ10من  ة 15س  %4.87 02 س

ة فأكثر15من   %00 00 س
 %100 41 اجملموع

دول رقم )  ربة07ا وات ا ية (:عدد س ة امله  لدى أفراد العي

ي  ة من العوام    الةع   بة امله  للمكتث فرة،   ا تو  فقيق أ  داف املكتب  ال  ة يف إ  اع العم    املكتث ومن  تعتب ا
ماعي ابملكتبة وم دي واكتس       اب املعارف الع تدفع إ العم  ا خالل  نمن إنس        ام والقدرة عل  األدامب ا

دول رقم) ة حدي07ا املوتةني الذين  %60.97التوتيا حيث مت  نس        بة  و( نالخظ أن أقلبية أفراد العي
وات  05لديهم خبة أق  من  تمام مس               س               ذا ما يدل عل  ا  من خاللاملركزية ألم البواقي   املكتبةموو

ال املكتبات واملعلومات يف  تلص      ني يف  ة تقريبا مكتبيني  نتي ة إزدايد   لص      لص      اتلا التتتوتيا ك  س      
وات إ  05أتيت بعد ذلك نس       بة العاملني الذين لديهم خبة من ، عدد املس       تةيدين س       بة 10س        وات ب س       

مالمب املكت  % 34.14 مع ل      دور القانون األس      اس      ي لعمال املكتبات  2007بيني بداية من حيث وتةوا 
امعية،تليها نس    بة  ر من ا س    بة  15املكتبني الذين لديهم خبة أك ة ب ة نش    أة  %00س     ذا راجع إ حدا و

ة   .2008املكتبة والع يعود أتسيسها إ س

سب:  والشك  التا يوضح تةاوت  ال
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وات ا07رقم )الشكل  ية ربة(:عدد س ة امله  لدى أفراد العي
ولوجيا املعلومات:احملور الثاين:  قيام املكتبة املركزية ألم البواقي بتوظيف تك

ولوجيا املعلومات6  :_مفهوم تك
سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال

واسيب على نظام املكتبة  %23.65 22 إدخال ا
 %33.33 31 تشكيل رصيد واثئقي الكرتوين

 %21.50 20 فري فهارس الكرتونيةتو 
 %21.50 20 ربط املكتبة بشبكة االنرتنت

 %100  اجملموع
دول رقم) ولوجيا املعلومات08ا  (:مفهوم تك

تلا من ش   ص إ ش   ص أخر ولوجيا املعلومات  ني م ،إن مةهوم تك ن فمن خالل اس  تطالآ ارامب املبحو
دول رقم) ولوجيا املعلومات يدخ  ض      من تش      كي  رل      يد  ( تبني أن أقلبهم أمجعوا08خالل ا أن مةهوم تك

س      بة  م مقومات أي مكتبة وعل  أس      اس      ها تقاا %23.65وجملئقي إلكرواب ب و من أ ألن رل      يد املكتبة 
ذ  ن أين أل     بحت  ولوجيات طاقية بلص     ورة واض     حة قيمتها يف الوقت الرا لذا  ،امعيةعل  املكتبات االتك

ولوجيا % 23.65س            بة نأما  ،ض            روراي ايعد أمر  وابإلكر  فتش            كي  رل            يد وجملئقي ، فرى أبن مةهوم تك

61%

34%

5%

0%

ا05أقل من  سن

ا إل 05من  ا10سن سن

ا إل10من  سن15سن

كثر15من  سن ف
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حلص      ر يف إ واس      دخال املعلومات ي ة يب عل  نظام املكتبة، ا دي واس      يب من األدوات ا ذا راجع  ألن ا و
يرى  اك منو ةرض ها قطاآ املكتبات واملعلومات الكةيلة بتحس ني أدامب العاملني وكذلك مس ايرة الت ريات الع ي

ولوجيا مرتبط بتوفري فها سبةر أن مةهوم تك  . %21.50ا إلكرونية وربط املكتبة بشبكة االنرنت ب
ولوجية محي ذ الوسائ  التك ها قري مستوعبة بشك  توفرة ث أن  كايف من   يف املكتبة املركزية  ألم البواقي ولك

ال الدراسة.  ة  : وميكن توضيح ذلك من خاللطرف ك  أفراد العي  الشك  التا

 

 جيا املعلوماتلو (: مفهوم تكو 8الشكل رقم )

ولوجيا املعلومات ابملكتبة:7   _متطلبات توظيف تك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
ولوجيةالتجهيزات   28.68% 35 التك

صر البشري املؤهل  %27.04 33 الع
 %18.03 22 اإلمكانيات املالية
 %26.66 32 شبكات املعلومات

 %100 122 اجملموع

دول رقم)  ولوجيا املعلومات09ا  . (:ميثل متطلبات توظيف تك

24%

33%

21%

22%

اسي ع نظ المكتب ل نظت الح ادخ

ني ي الكتر ئ ث تشكيل رصيد 

ني ر الكتر فير ف ت

ربط المكتب بشبك االنترن
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ولوجيا املعلومات،حيث تمكد البياانت الواردة  موعة من املتطلبات لتوتيا تك فتاج أي مكتبة جامعية إ 
دول يف س   بة أعال إ إمجاآ  ا ة ب ولوجية  الت هيزات أن عل  28.68%أقلبية أفراد العي م من أتعتب التك

ذا راجع  ولوجيا املعلومات و موعة من الت هإ  متطلبات توتيا تك يزات  توفر املكتبة   الدراس          ة عل  
د نسبة واسيب ،املاسحات الضوئية،وأجهزةالت زين،يف حني  و  %27.04كا ترى أبن من بني املتطلبات 

لصر البشري املم ا بات واألفكارألن األفراد  ، وذلكلع هم وتبادل ا ذ ،يف حاجة للتوال  فيما بي تم و  ا ما
لص    ر بش    ري مم ،ض    ا إ ذلك  ي يف تطور مس    تمر ما يس    توجب وجود ع تلا الوس    ائ  الع  اس    تعمال 

ة ألهنا مت  بيئة اإلاتحاش   بكات املعلومات الع تعتب كمتطلب أس   اس   ي كذلك حس   ب  س   بة رامب أفراد العي ة ابل
تم فمن خالل امليزانية ي %18.03كتبات،أما الرأي القائ   بتوفر اإلمكانيات املالية فكانت نسبتهم بهلذ امل

: ذا مايوضح الشك  التا  توفر مجيع املتطلبات السابقة،و

 

 وماتعللوجيا املو (:متطلبات توظيف تك09الشكل رقم)
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ولوجيا املعلومات8  :_ توفر املكتبة على تك

سبة املئوية تكراراتال االحتماالت  ال
 %95.12 39 نعم
 %4.88 02 ال

 %100 41 اجملموع

دول رقم)  ولوجيا املعلوماتتوفر املكتبة (:10ا  على تك

امعية ملا تقدم من خدمات ،وقدت من  ولوجيا املعلومات من األدوات يف املكتبات ا لقد أل              بحت تك
و األفض .السمات الرئيسية ألي مكتبة جامعية تسع  إ اال  رتقامب 

ولوجي       ا  س              ب       ة كبرية عل  تك نالحظ من خالل ا       دول أعال أن املكتب       ة املركزي       ة ألم البواقي تتوفر ب
ة أفراد س           بة  املعلومات،حيث كانت أقلبية إجاابت  عي عم ب   % 4.88يف حني توجد نس           بة  %95.12ب
ولوجيات املتوفرة؛ والدائرة تحكمون يفال ي مالمبكانت إجاابهتم بال ويعود س       بب ذلك إ أن   س       بية  التك ال

 املوالية توضح ذلك:

 

لوجيا املعلومات10الشكل رقم )  (: توفر املكتبة على تك

97%

3%

نع

ال
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 : دول التا ة يف ا ا االختيارات املبي ولوجيات اقرح  وحىت يتم  التعرف عل  تلك التك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
واسيب  %38.20 34 أجهزة ا

ية التعرف عن طريق موجات الراديو  RFID 25 28.08%تق
 %31.46 28 أجهزة السكانري

 %2.24 02 دون إجابة
دول رقم) ولوجيا املعلومات املتوفرة يف املكتبة.11ا  (:أنواع تك

د يعتب اس     ت دام امعية أمر ض     روري وحتمي، حني تبني من خالل ا ولوجية يف املكتبات ا ل و الوس     ائ  التك
تلا األعمال 11رقم) ة يقرون بتوفر يف املكتبة املركزية ألم البواقي،ألهنا تس            اعد يف أدامب  (أن أقلبية أفراد العي

واس              ي ب املكتبي ة حي ث تق در نس              ب ة توفر أجهز  ولوجي ا أدخل ت يف   %38.20بة ا ي تع د أول  تك و
امعية و  امب والتزويداالتس       هي  أدامب األنش       طة كتض       من املكتبات ا ية كالةهرس       ة وال قت يا والعمليات الة تلص       

سبة ،واالست ال  والتكشيا ة الرسائ  والكتب أما فيما   %31.46أما أجهزة السكانري ب تست دم يف رقم
ية التعرف عن طريق موجات الراديو حيث ية  تس     ت دم RFIDص تق للتعرف عل  الوجملئق املعارة ذ التق

.عل  املكتث  من خالل املوجات الالسلكية،مما يسه   عملية اإلعارة بشك  أ

 

ولوجيا املعلومات املتوفرة يف املكتبة. (:11)الشكل رقم   أنواع تك
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 توفر املكتبة على موقع ويب: -9

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %78.04 32 نعم
 %21.95 09 ال

 %100 41 اجملموع

دول  .(:توفر املكتبة على موقع ويب12رقم) ا

ني أقروا أبن املكتب  ة متتل  ك موقع وي  ب و  ذا م  اتبي   نس              ب  ة  من  خالل   ذا ا  دول تبني أن ق  البي  ة املبحو
78.04% 

ي فامل ظيمي ح هافتحها،ووتائةكتاريخ   معلومات عامة علومات الع يقدمها املوقع  يكلها الت يث أن قيمة و
ا مم د نس     بة  ا لع  التعريا هبا أمرا ض     روراي،املكتبة تقاا برل     يد يرون أبن املكتبة ال تتوفر  %21.95يف 

 ور ا يرجع ذلك إ امتالهلا موقع الكرواب لك قري فعال ما لعلها الترتقي  إ املس              توي ،موقع ويبعل  
ذا املوقع ،املطلوب م ش      يط وتةعي   توفر امل تلص      ني  وعدمقارنة بظرياهتا من املكتبات األخرى بس      بب عدم ت

سبية املوالية توضح ذلك: ستطاعتهم متابعة نشاط املوقع؛كةامب الذين إبأ  والدائرة ال

 

 (: توفر املكتبة على موقع ويب.12الشكل قم)
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  ما يلي: قراض  وضعأبني ومن 

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %31.64 25 التعريف ابملكتبة وخدماهتا

 %16.45 13 توفري خدمات تفاعلية
 %24.05 19 معلومات عن بعدإاتحة مصادر 

 %27.84 22 طعلى اإلكرتوين  توفري فهرس
 100 79 اجملموع

دول رقم)   .(:أغراض وضع موقع الكرتوين13ا

دول رقم) و التعريا ا( الذي يبني أقراض وض              ع موقع إلكرواب حس               ب 13من خالل ا ة  رامب أفراد العي
س           بة يا ابملكتبة وتقدمي إحلص           ائيات عن أرل           دهتا الوجملئقية من خالل التعر  %31.64ابملكتبة وخدماهتا ب

ا من  وان البيدي وأرقام اهلاتا مما يمدي رفع قيمة املكتبة الع تقاا برل              يد ج  زايدة أومواقيت العم  والع
ااب من وض   ع موقع  امعات،أما ال رض ال تلا ا وتوفري فهرا  لكروابإعدد املس   تةيدين واإلقبال عليها من 

س         بة ابملكتبة طعل  ا و %27.84ب د من يرى أن ال رض م  اتحة ملص         ادر معلومات عن إ، يف حني 
س           بة دمات الع تقدم يف البيئة االلكرونية فبواس           تطها ميكن  %25.05بعد ب فهي تعتب من أفض             من ا

ق  إ املكتبة،أما توفري خدمات تةاعلية اجة إ الت  %16.45س    بةب اإلطالآ عل  ك  املس    ت دات دون ا
دمات املرجعية،خدمة اإلجابة عل  االس     تةس     ارات  ذا املوقع من خالل ا دمة يتم تةعي   ذ ا فمن خالل 

زيتها بعد، .لكن موقع املكتبة املركزية ألم البواقي اليتوفر دمات  وذلك لعدم جا ذ ا أيض      ا و  عل  عل  ك  
دمات ؛وميكن توض       يح ذلك من خالل   ألهنا ال تتوفر عل  موارد بش       رية قادرة  عل  تلص       ميم ذ ا وإاتحة 

:  الشك  التا
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 (:أغراض وضع موقع الكرتوين13رقم)الشكل 

 لكرتونية:االخدمات للتقدمي املكتبة  -10

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %95.12 39 نعم
 %4.87 02 ال

 %100 41 اجملموع

دول رقم)   تبة للخدمات  االلكرتونية(:ميثل مدى تقدمي املك14ا

اس    ب  الش    ك أن  اس    بة للش     ص امل ون بقدرهتا عل  توفري املعلومات امل اع أي مكتبة يف أدامب رس    التها مر
بنب ظيمهاأبق  جهد ووقت ممك امب اجملموعات  وت و تقد ، واهلدف الرئيس              ي القت مي خدمات يف املكتبات 

دمات االلكرونية    ح ترويج للمكتبات من أج  تقدمي خدمات أفض       ؛ويتض     للمس     تةيدين،فأل     بحت ا
س             بة  دول أن املس             ت وبني يقرون أبن املكتبة تقدم خدمات الكرونية ب ذا ا ذا  %95.12من خالل  و

ةز املكتبة للتقدم واالرتةامب الس        تقطاب وجلب أك م أما فئة ، عدد ممكن من املس        تةيدين لتحقيق رض        ابما
ة ف ذا %4.87حيث قدرت نس              بتهم ب ،لكرونيةروا أبن املكتبة ال تقدم خدمات إأقأخرى من أفراد العي و

سبية املوالية توضح ذل ؛إ نقص اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لذلك راجع إ نقص  ك:والدائرة ال

41%

22%

31%

6%

ت خدم لمكتب  التعريف ب

ي ع فير خدم تف ت

م عن بعد در مع ح مص إت

ني ع الخط رس إلكتر فير ف ت
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 .(:ميثل مدى تقدمي املكتبة للخدمات  االلكرتونية14رقم)الشكل 

عم فيما ت دمات؟إذا كانت اإلجابة ب  تمثل هذ ا

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %26.61 33 البحث يف الفهرس االلكرتوين املوجود يف املكتبة

وك وقواعد البياانت  SNDL 33 33%البحث يف ب
 %32 32 توفري وسائط مسعية بصرية )الرباي(

 %35 35 الربيد االلكرتوين
 %00 00 حجز وإعارة الكتب عن بعد

 %100 %100 موعاجمل
دول رقم ) دمات االلكرتونية اليت تقدمها املكتبة15ا  (: أنواع ا

دول ذا ا دمات االلكرونية الع تقدمها املكتبة املركزية ألم البواقي نالحظ امل (15رقم) من خالل  تعلق اب
ة   أن معظم أفراد  س              بةكانت إجابتهم حول توفري العي دمة تعتب أل،%35خدمة البيد االلكرواب ب ذ ا ن 

دمات األس        اس        ية الع تقدمها املكتبة لتس        هي  البحث والول        ول إ املعلومات املطلوبة ورحبا للوقت  من ا
هد وك وقواعد البيااناملعلومات بني املكتبات وتس              هي  عملية تبادل  وا ت ، وجامبت نس              بة البحث يف ب
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SNDL )ط يق عل  ا ظ ام الوطين للتو و ذا راجع إ أيي ة  قواع د بي اانت مل ا تق دم   %33تق در ب )ال
ة و حلصريةمعلومات  من   . تسهي  تداول املعلومات بني املكتث واملستةيدل حدي

صو  سسبةالسمعية الوسائط التوفري  فيما  فهي تساعد عل  سرعة الةهم واالستيعاب  ،%32بلصرية)الباي( ب
ال  ةاالح يوس  رعة الول  ول إ املعلومة خال  ة لذو  هنا ال فتاج ألفهي تقل  األعبامب والض   وطات  ،تياجات ا

ين كبري؛ سبية املوالية توضح ذلك: إ جهد ذ  والدائرة ال

 

دول  دمات االلكرتونية اليت تقدمها املكتبة15رقم )ا  (: أنواع ا

ة األرصدة الواثئقية:مل _  مدى تبين املكتبة11  شروع لرقم

 سبة املئويةال التكرارات االحتماالت 
 %78.60 30 نعم
 %21.82 11 ال

 %100 41 اجملموع

دول رقم) ة األرصدة الواثئقية.16ا  (:مدى تبين املكتبة ملشروع لرقم

د ف ج ني الم رس االلكتر ي البحث في الف
المكتب

ن اعد البي ق snldالبحث في بن 

ئط سمعي بصري س فير  (البرا)ت

ني البريد االلكتر

رة الكت عن بعد غع حجز 
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ذا   ا الوجملئقي و ة  رل              يد ة  تبني أن املكتبة  املركزية ألم البواقي تقوم برقم من خالل ما وض              ح أفراد العي
ل نس     بة لص     لص     ة للمكتبة ويرجعون ، %78.60مامت ذ من أج  س     بب ذلك إ وجود ميزانية ال أبا هبا 

افظ املكتبالعملية،  تمام كبري من طرف  ة توا ولوجية حدي م من ذلك توفري املكتبة لوس    ائ  تك س    اعد ة واأل
د أن ن واسيب،أجهزة السكانري والطابعات،يف حني  ة كأجهزة ا من املبحوني %21.82سبةيف عملية الرقم

ذا راجع إ  ة الوجملئق و ذ األخرية لرقم مالمب تقر بعدم تبين  ة  ال يتحكمون يف املكتبينيأن  سري عملية الرقم
يات؛الةر ألهنم مكتبيني جدد مل تسمح هلم  ذ التق سبي لة بعد للتكوين عل    ة املوالية توضح ذلك:والدائرة ال

 

دول  ة16رقم)ا  األرصدة الواثئقية. (:مدى تبين املكتبة ملشروع لرقم

ة:12  _نوع الواثئق املرقم

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 33.33% 16 كتب

 64. 66% 32 أطروحات
 %00 00 املخطوطات

 100% 48 اجملموع
دول رقم) ة17ا  (:نوع الواثئق املرقم
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تها ابلدرجة األو من خالل دول نالحظ أن الوجملئق الع متت رقم س   بة ألطروحاتي ا ا  من ،%66.64ب
ذا اإلنتاج العلمي واالس     تةادة م  خالل ط لتس     هي  الول     ول إ  هت  املكتبة ،يف حني اجتإاتحتها  عل  ا

س         بة ر ملص         ادر املعلومات طلبا وذلك ب ا أك ة الكتب ابعتبار ذا األس         اا ف %33.33و رقم وض         من 
س ة الواحدة  من أج  توفري س ة اختيار امللصادر ذات ال رية لطإطالآ عليها والقضامب عل  مشكلة ال  نسخ ك
ة امل طوطات فاملكتبة ال تتوف، الواحدة املطلوبة من طرف عدد كبري من املستةيدين ص رقم  عل  ر أما  فيما 

ذا من خالل املقابلة الع ا  امل طوطات و سبية املوالية توضح ذلك: هبا؛قم  والدائرة ال

 

ة(:نوع ا17رقم)الشكل   لواثئق املرقم

ولوجيا املعلومات على املكتبة13  :_أتثري تك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %100 41 اجيايب

 %00 00 سليب
 %100 41 اجملموع

دول رقم)  ولوجيا18ا  :على املكتبة املعلومات (:أتثري تك
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ولوجي ا املعلوم ات عل  امل الع تقر أبنق البي ة أفراد العي ة من خالل  ذا ا دول نالحظ أن  ري تك هل ا  كتب ة أت
ري إلايب وذلك  رت بش  ك  كبري عل  املكتبات والع تش  ري إ %100ة س  ببأت ولوجيا املعلومات قد أ  أن تك

  مسايرة  يسهت وابلتا ، من التحكم يف الكم اهلائ  من املعلوماتيكمتوكذا  ،من خالل تسهي  عم  املكتث
ولوجية الس        ريعة الع ذ التطورات   يةرض        ها قطاآ املكتبات واملعلومات؛وميكن توض        يح ذلك من خاللالتك
:  الشك  التا

 

ولوجيا18الشكل رقم)  :على املكتبة املعلومات (:أتثري تك

ولوجيا املعلومات.  احملور الثالث:اختصاصي املعلومات يف ظل تك

 _البيئة املالئمة ملمارسة املهام:14

سبة املئوية لتكراراتا االحتماالت  ال
 %34.14 14 البيئة التقليدية

 %65.87 27 البيئة االلكرتونية
 %100 41 اجملموع

دول رقم)   .البيئة املالئمة ملمارسة املهام(19ا
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تمع إ ال     لة يف  ن التحول من البيئة التقليدية إ البيئة االلكرونية أل     بح مطلبا أس     اس     يا يف ت  التطورات ا
لعملي    ات واا    ادي والعش              رين،حي    ث     أت املكتب    ة املركزي    ة ألم البواقي إ أمتت    ة مجيع اإلجرامبات القرن 

ن معظم أفراد العي   ة يةض              لون العم     يف البيئ   ة أ إذ ،(19ل   ا من خالل ا   دول رقم) ابملكتب   ة،و   ذا م   اتبني
س     بة  س     ة مهامهم والتوال       مع ويعود ذلك إ ما تقدم  هلم من تس     هيالت يف ممار  %65.87االلكرونية ب

د نسبة تةض  العم  يف البيئة التقليدية  البسيطة عل  عكس % 34.14املستةيدين  بسهولة ويسر،يف حني 
م يف العم العم   ولوجية املعقدة الع فد من مردود س    بية ؛ابس    ت دام الوس    ائ  التك املوالية توض    ح  والدائرة ال
 ذلك:

 

 البيئة املالئمة ملمارسة املهام(19الشكل رقم)

ولوجيا املعلومات يف ممارسةاختصاصي امعلومات لت استخدام -15  :مهامه ك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %92.68 38 نعم 
 %7.32 03 ال 

 %100 41 اجملموع

دول رقم)  ولوجيا املعلومات يف ممارسة املهام20ا  .(:استخدام تك
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امعية،فةي علص  ر االنة ار  ال اختالف يف ولوجيا املعلومات  س  ايت يف ت يري العم   دخ  املكتبات ا أن تك
تلا ملص          ادر املعلومات االلكرونية  دمة دميها وتقاملعلومايت أل          بح اختلص          ال          ي املعلومات يتعام  مع 

ا من  اإلجابةللمستةيدين عن بعد،و   املهام الع يقدمها.عن استةساراهتم وقري

س   بة الختلص   ال   ي املعلومات ابملكتبة املركزية لذا ف ال العم  املكتث  ابل ولوجيا املعلومات يف  إن اس   تعمال تك
ذا ما أكد معظم أفراد الدراس  ة من خالل  حيث س  هلت ل أتدية مهامهم ض  روري ألم البواقي هم و املطلوبة م
دول رقم) س     بة  20ا ذا راجع إ الدور الكبري الذي، %92.68(ب ولوجيات يف تس     هي   و ذ التك تلعب 

ر دقة وفاعلية ولوجيا املعلومات يف ممارس      ة مهامه القيام ابلوتائا بس      رعة وأبك م  أما الذين ال يس      تعملون تك
ذا راجع إ أن املهام  %7.32فكانت نس              بتهم ذال تس              تدعي  الع يقومون هبا و ولوجي توفر   اتالتك

 توضح ذلك: ؛ألدائها

 

ولوجيا املعلومات يف ممارسة املهام20رقم)الشكل   .(:استخدام تك
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ولوجيات: اهلدف من_  استخدام هذ التك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 19.83 24 لياآ مجع املعلومات

زين املعلومات   27.27 33 ايآلحفظ و
ليل املعلومات  ة و  18.18 22 لياآمعا

 14.04 17 لياآبث وتوزيع املعلومات 
يات واثئقية  20.66 25 استخدام بر

 00 00 أخرى
 %100 121 اجملموع

دول رقم)  ولوجيات. من اهلدف (:21ا  استخدام هذ التك

ة الدراس   ة ترى أ س   بة ن حةظ وخترين املعلوماتوجدان عي وذلك راجع إ املزااي الع فققها ، %27.27اليا ب
د من تكرامن خالل إدخال البياانت بش   ك  س   ه   ا روا يف حني  ،العمليات وفس   ني إاتحة املعلومات وقري

يات و أبأجابوا من د أن  و اس           ت دام بر ها  اك رأي ، %20.66م كانت نس           بته،  جملئقيةن اهلدف م و
سبةا ذا ب و مجع املعلومات و د نسبة %19.83خر يرى أن اهلدف  ها  %18.18يف حني  أبن اهلدف م

ة وفلي  سبة األق  لبث وتوزيع املعلومات  ،لياااملعلومات  و معا سب ، %14.04ليا باوال فمن خالل ال
يات  املتاحة االت حةظ وختزين املعلومات وكذا است دام بر ة ترى أبهنا تست دم يف  نرى أن قالبية أفراد العي
ي   ةوجملئقي   ة تقلي     األعم   ال عل  من أج       SYNGEBو   ذا راجع إ طبيع   ة املكتب   ة الع تعتم   د عل  بر
اسب؛وميكن لصاهلا للمستةيد يف الوقاسرجاعها بشك  أيسر وإيو تسهي  عملية ختزين املعلومات و املكتث  ت امل

:  توضيح ذلك من خالل الشك  التا
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ولوجيات.اهلدف م(:21رقم) الشكل   استخدام هذ التك

ولوجيا املعلومات بشكل جيد:16  _استخدام تك

سبة املئوية راراتالتك االحتماالت  ال
 %85.36 35 نعم
 %14.64 06 ال

 %100 41 اجملموع

دول رقم) ولوجيا املعلومات بشكل جيد.22ا  (:استخدام تك

و %85.68أن نسبة  يتضح من خالل أجوبة املبحوني ة الدراسة متمك ن من است دام والتحكم من أفراد عي
ولوجي    ا املعلوم    ات ابملكتب    ة ي    د يف ،الت رج وح    ديم ألهن يف تطبيق    ات تك هم ا هم تكوي  منا    امع    ة  مك

ةوعي املكتبيني اس        ت دامها،وكذلك  دي ذ التطورات  ا ذا ما ميكن من اوقدرهتم عل  مس        ايرة  ملض        ي . و
و فسني  ريف العم  والتقدم أ دامباأل قدما  ولو ك هم اليتحمكون يف است دام تك جيا ،فيما يالحظ أن القلة م

س         بة املعلومات  ذا راجع إ نقص التحةيز والرقية والتش          يع ،إ، % 14.64ب ي  افة إ نقص التأض         و
س              بة هلم أمر جديدا التقليدية دون  قألهنم اعتادوا عل  العم  ابلطر  خال              ة للمكتبني القدمامب الع تعتب ابل

سبية املوالية توضح ذلك: عوائق أو عراقي ؛  والدائرة ال
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دول رقم) ولوجيا املعلومات بشكل جيداس (:22ا  تخدام تك

 

: عم فهذا راجع إ  يف حالة اإلجابة ب

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
امعة ك اب  %46.15 24 تكوي

 %41.38 21 تكوين ذايت
 %13.46 07 امللتقيات

 %100 52 اجملموع

دوٍل ) ولوجيا املعلومات ابملكتبة (: كيفية23ا  التحكم يف تك

دول رقمي ذا ماتبي نس   بة( أن اختلص   ال   ي املعلومات 23)بني ا امعة و ا اب أفراد من  %46.15تلقوا تكوي
و التح  دي  ث من خالل إدراج برامج تتعلق بتكين التكوين ا  امعي يف علم املكتب  ات العي  ة، أل ولوجي  ا ت    

وذلك من خالل  ك  جيدقادرين عل  اس        ت دامها بش         علوماتن اختلص        ال        يي ماملعلومات من أج  تكوي
و مدروا  عل  الواقعيتكي د نسبة ا ما أت إ تكوين ذايت%41.38،يف حني  ي  الةئة الع  بب بس و
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ولوجيا املعلومات مافرض عل  اختلص           ال           ي املعلومات التعلم الذايت  املمارس           ات اليومية الع تعتمد عل  تك
ية واس        ت دام دائم يف تس        هي  مهام اجة إ جتريب أو تكوين يف االوتطوير مهارت امله عالم  االداري دون ا

د نس     بةاأل  امللتقيات فهي تس     اعد عل  التةاع   يف ش     ىت الت لص     لص     ات واجملاالت  %13.46يف املقاب  
اقش   تهابملش   اركة  من خالل ت ،كما تس   مح  ذا امللتق   ين من طرف احملاض   ر  اقدمي  مداخلة وم   ا يس   محمميف 

ددهلم : ابكتساب ا ذا ما يوضح الشك  التا ر؛و  مهارات أك

 

ولوجيا املعلومات ابملكتبة23الشكل رقم)  (:كيفية التحكم يف تك

-:  يف حالة اإلجابة بال فهذا راجع إ

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
اهج الدراسية  %83.33 05 ضعف امل

ديثة ولوجيا ا وف من استخدام التك  %16.66 01 ا
 %100 06 جملموعا

دول رقم ) ولوجيا املعلومات.(: أسباب عدم ال24ا  تحكم يف تك

دول رقم) من خالل ولوجيا ال( الذي يبني أس        باب عدم فكم  املكتبيني يف 24ا جع ك را، نالحظ أن ذلتك
ج الدراسية ا سبة، إ ضعا امل ولوجيا ب نسبة  أما، %83.33أي عدم تلقي تكوين جامعي يتالمبم مع التك
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ة16.66% دي ولوجيا ا ة لديهم ختوف من اس              ت دام التك ذا راجع إ الش              عور ابل من أفراد العي قص  و
وف  واإلحراج من اس   تعمال وس   ائ   ذ العاس   تعماهلا، وأدوات جديدة ال يتحكمون يفوا وائق وال يتم جتاوز 
ذا مايوضح الشك  التاإال من خالل التدريب والتكوين الدائم  .؛و

 

ولوجيا املعلومات(: أسباب عدم ال24الشكل رقم )  تحكم يف تك

ية:اتحة الفرصة لاللتحاق بدورا_ مدى إ17  ت تكوي

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 63.42% 26 نعم

 %36.58 15 ال
 100% 41 اجملموع

دول رقم) ية.25ا  (:مدى إاتحة الفرصة لاللتحاق بدورات تكوي

اما يف خدمة التطور العلمي كما أن اختلص      ال      ي املعلومات أل      بحت مه ة املكتبات واملعلومات تلعب دورا 
ولوجيةألبح ل مكانة مرموقة يف املكتبات ا اللة، ويف خض امعية  يف ت  التطورات التك ذ املعطيات ا م 

س              بة هلمالمب العاملني خال               ة وأن تبني مي رلني ازدادت أيية الدورات التدريبية ابل تةوهتم دد ا دانيا أن ا
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يات العم  املتلصلة لصب العم ،هلذا فإن مسألة توفري العديد من املعلومات وتق تهم بعد التحاقهم    دورات  ه
ية إلختلصالي املعلومات ألبحت من األمور الضرورية.  تكوي

دول رقم) ية وقدرت ( أن معظم اختلص         ال         ي املعلومات اس         تةادوا من دو 25نالحظ من خالل ا رات تكوي
تمام وأولوية هلذ الةئة من أج  أدامب مهامهم عل  أكم   %63.41نس          بتهم ب ذا ملا تعطي املكتبة من ا و

تم ض              رورة تكوين اختلص              ال              ي املعلومات مما  امعية الذي  ،وذلك نتي ة للتطور الدائم للمكتبات ا وج
مية الروع اإلبداعية والرفع من مس م عل  ت م يساعد  داري.العلمي والتقين والةين واإلتوا

فالعم  املكتث يتطلب دائما توس      يع املعارف لذا فاملكتث الذي يريد أن يكون يف املس      توى املطلوب ويض      يا 
 . ةسة معلومات جديدة وبلصورة مستمرة من خالل الدورات التدريبية الع تعط  ل  ل

س        بة أما اختلص        ال        ي املعلومات الذين مل يس        تةيدوا من تكوين أ ن ذلك أل  %36.58امب العم  قدرت ب
ت  التوتيا وخال          ة وأن وامعظمهم حدي لص          ب وكذلك كون املكتبة تب بيت يف امل من ش          روط التكوين الت

ذ الدورات الت ا  و ولوحية حدي س    بية املو الوس    ائ  التك ميع املوتةني؛والدائر ال ية قري كافية  الية توض    ح كوي
 ذلك:

 

ية. ى(: مد25رقم)الشكل   إاتحة الفرصة لاللتحاق بدورات تكوي
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ية إجراء هذ_ مكان 18  :الدورات التكوي

سبة املئوية التكرارات  االحتماالت   ال
 %66.66 22 داخل الوطن
 %33.34 11 خارج الوطن

 %100 41 اجملموع

دول رقم)  ية. (: مكان26ا  إجراء الدورات التكوي

دول رقم) ية داخ  الوطن بأن  ( تبني26من خالل ا ما يدل عل  %66.66نس  بة امللتحقني بدورات تكوي
زائرية من اج  فيني مهارات  امعية ا ية داخ  املكتبات ا ذ الدورات التكوي س           يق م   الوعي بض           رورة ت

ال  العاملني ية يف  مية امله ص نسبة امللتحقني بدورات تكو  املكتبات أماواالرتقامب ابلت ية خار فيما   ج الوطني

ذ املكتبة إ رفع مس  توى أدامب  33.34% الل ما املعلومات من خ اختلص  ال  يحيث يس  ع  القائمون عل  
بية وميكنو معمول ب يف املكتبات  سبية التالية: األج  توضيح ذلك من خالل الدائرة ال

 

ية. (: مكان26رقم)الشكل   إجراء الدورات التكوي
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ية:_  موضوع الدورات التكوي

رامب وتطوير املهارات ذات العالإن  ية كانت تركز عل  كيةية إ ة ابلت لص     ص قمعظم موض     وعات الدورات التكوي
ذا إ  ذ الدورات حيث ومهارات العاملني ابملكتبة  تقادم معارفور ا يرجع  األرل               دة  رقمعل  ركزت 

ولوجيات ا واألمور املتلص   لة ابلواب واالطالآ عل  التك تقدمة الع من املس   ت دمة يف الدول امل الوجملئقية وتس   يري
م يف الرفع من مأشأهنا   ور العلمي.هارات املكتبيني للمساية يف التطن تسا

ولوجيا املعلومات _ أتثري الدورات التدريبية على استخد19 سبة الختصاصيام تك  :ملعلوماتا ابل

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %80.48 33 جيايبإ

 7.31% 03 سليب
          %12.19 05 دون اجابة

            %100 41 اجملموع
دول رقم) ولوجيا27ا سبة الختصاصي ( أتثري الدورات التدريبية على استخدام تك  ملعلوماتا ابل

ري الدورات التدريبية س     بة لتأ ولوجيا املعلومات عل  ا ابل  من مات فال البيةختلص     ال     ي املعلو عل  اس     ت دام تك
سبة ري الايب ب ة ترى أبن هلا أت ال لكون الدورات التدريبي، و % 80.48أفراد العي دذا راجع بطبيعة ا فها ة 

ولو  وتس  هي  عملية  تطوير ري بدون ش  ك س  يكون  جيااس  تعمال تك  لابيا أماإاملعلومات والتعام  معها إذا فالتأ
ة الدراس               ة أكدت أ %12.19نس              بة يمن عي ة ال تتماش                مع رايتهم ألهنا ال تراعي ن الدورات التكوي

دي ة املكتبات وذلك بسبب تكراالتوجهات ا  ابلشيمبمل أتيت وهنا ك  ،التكوين ملا درسو من قب  مقرراتر ة مله
س      بة هلم خال      ة وأهنا ال فتوى عل  ديد ابل ولوجية  مواض      يع حول ا يات التك ديالتق ذاا  ما توض      ح ة و

سبية التا  لية:الدائرة ال
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ولوجيا27رقم)الشكل  سبة الختصاصي ( أتثري الدورات التدريبية على استخدام تك  .ملعلوماتا ابل

 :األدوات والوسائل املستخدمة يف التكوين_ 20

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %55.22 37 اآلأجهز اإلعالم 

 %19.39 13 تكوين عرب شبكة االنرتنت
 %17.91 12 قواعد البياانت

صات التعليم االلكرتوين  %1.49 01 م
 %00 00 أخري

 %5.97 04 دون إجابة
 %100 67 اجملموع

دول رقم) ولوجية املستخدمة يف التكوين (: األدوات28ا  .والوسائل التك

ي أجهزة اإلترى ا ة املس   ت وبة أن األدوات املس   ت دمة يف تكوين اختلص   ال   ي املعلومات  الم عل البية من العي
س         بة و توفر أجهزة اإلعالم اآل %55.22األ ب هم  ذا ما يدل عل  أن  أول خطوة يف تكوي كم والتح و

لص                ات التعليم االلكرواب،أم  ا ن يرى أن م هب  ا والع ب  دوهن  ا لن تكون   اك انرن  ت وال قواع  د بي  اانت  وال م
س      بةالتكوين يكون عب ش      بكة األ و تكوين ذايت مي %19.39نرنت ب و عن و كن من التةاع  بك  حرية و
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س              بتهم  بعد أما ذا راجع 17.91%من يري أن التكوين يكون عب قواعد البياانت ف لوجود قواعد بياانت و
ها كما أن أييتها تكمن يف أهنا إنتاج البياانت  ال معني تتيح هلم تبادل املعلومات وفدي مت لص              لص               ة يف 

لصات التعليم االلكر وربطها ببعضها ومن مثة سهولة اسرجاع اك من يرى أهنا تكمن يف م واب ها وتعديلها ، و
س      بة ي نس      بة قليلة جدا%1.97ب قلص      هم  و حهم الةرل      ة يف تعميق الةهم لل وانب الع ت ابلرقم من أهنا مت

اسبهم. وميكنوتيسي عملية التعلم يف الوقت الذي   توضيح ذلك من خالل الشك  التا ي

 

ولوجية املستخدمة يف التكوين دوات(: األ28رقم)الشكل   .والوسائل التك

ولوجيا املعلومات21  :_صعوابت تطبيق تك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %60.97 25 نعم
 %39.03 16 ال 

 %100 41 اجملموع

دول رقم) ولوجيا املعلومات29ا  (: صعوابت تطبيق تك

ولوجيا املعلومات يف امل يات واملوارد املالكتبات إن است دام تك امعية ال يقتلصر عل  الوسائ  والتق  فكطب ية ا
يات  ذ التق لة لتطبيق  ة. فمنلب أن يقابل طاقات بش              رية مم دي دول ا اك تبني أعال خالل ا  أن 
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سبة ولوجيا املعلومات ب ة يواجهون لعوابت يف تطبيق تك  هم قريأقلب ألن %60.97نسبة كبرية من أفراد العي
ذا  رالذي يتطلب  اجملال األمرمت لص           لص           ني يف  ذ الةئة من خالل  االنتبا أك اك  ملقاب التكوين ابإ 

يد هلم ال يواجهون ل         عوابت يف تطبيقها وميكن تةس         ري %39.03نس         بة  المب  ذلك إ املس         توى العلمي ا
الت جامعية ألاملكتبيني  ملون مم سبية امل مت لصلصة والدائرةهنم   والية توضح ذلك:ال

 

ولوجيا املعلومات29رقم)الشكل   (: صعوابت تطبيق تك

ولوجيا املعلومات: الصعوابت املتمثلة أهم _22  يف تطبيق تك

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %29.26 12 نقص األجهزة والوسائل

 %39.02 16 نقص التكوين
 %31.70 13 عدم إتقان اللغات

 %100 41 اجملموع

دول رقم) ولوجيا املعلومات. (: الصعوابت30ا  املتمثلة يف تطبيق تك

دول رقم) ة أرجعوا  %39.02نسبة  ( نالحظ30من خالل نتائج ا  نقص التكوين اللصعوبة إمن أفراد العي
يات املتطورة بقدر ما يس              تلزم التدريب عليها وتوتيةها، أما نس              بة  ألن األمر ال يقتلص              ر عل  توفري التق
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ياالالتطبيقات تتطلب إتقان الل ة  ترجع السبب إ عدم إتقان الل ات ألن أقلب 31.70% ل ة  ليزية، و
ها معظمال  سبة املعلومات أمااختلصالي  يتق و ب ص نقص الوسائ  واألجهزة  ذا راجع  %29.26فيما  و
: م       ا ي     وض                   ح        امل     ي     زان     ي       ة و       ذا املس                   مول     ني ون     ق     ص     ت     م       ام ا ع       دم إ الش                   ك         ال     ت       ا

 

ولوجيا املعلومات. (: الصعوابت30رقم)الشكل   املتمثلة يف تطبيق تك

 

 :املبادرة ابقرتاحات لتجاوز هذ الصعوابت-23

سبة املئوية التكرارات االحتماالت  ال
 %39.02 16 نعم
 %58.53 24 ال 

 %2.43 01 دون إجابة
 %100 41 اجملموع

دول رقم)  ذ الصعوابتابقرتاحات لتجاوز ه (: املبادرة31ا
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نالحظ أن معظم أفراد العي   ة مل يش                 اركوا ويب   ادروا ابقراح   ات لت    اوز    ذ  (31)من خالل ا   دول رقم 
س      ب ةاللص      عوابت  ذا راجع إ اكتةامب  %58.53ب ا يف هب املكلةني عماهلمأ املعلومات أبدامب اختلص      ال      يو

د نسبة  عم. %39.02حني  سبية املوالية تو  أجابوا ب  ضح ذلك:والدائرة ال

 

 .ابقرتاحات لتجاوز هذ الصعوابت (: املبادرة31رقم)الشكل 

 هل سبق لك وأن ابدرت إبقرتاحات لتجاوز هذ الصعوابت؟. _24

سبة املئوية التكرارات االحتماالت   ال
 %68.43 13 نعم
 %31.57 06 ال 

 %100 19 اجملموع

دول رقم)  (:نسبة االستجابة هلذ االقرتاحات.32ا

دول رقم)يتب ا من خالل ا اك اس        ت ابة من طرف مس        مول املكتبة حس        ب ما أدلوا ب(32ني ل  أن كانت 
س       بة أف ة وذلك ب ذا راجع إ وجود  %68.43راد العي تمام من طرف مس       مول املكتبة ألرامب واقراحات و ا

د عرض   ها علي واس   ت ابت هلم والتش   اور معهم يف األمور الع م يفاختلص   ال   ي املعلومات ع  إعطامب ل   ورة  تس   ا
د  ر.يف حني  ي خطوة جتع  اختلص      ال      ي املعلومات راض عن عمل ول دافعية للعم  أك ة للمكتبة،و حس      
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ر س      لبا عل  أدائه  %31.75نس      بة س      بية املوالي م؛مل تكن هلم اس      ت ابة القراحاهتم مايم ة توض      ح والدائرة ال
 ذلك:

 

 احات.(:نسبة االستجابة هلذ االقرت 33رقم)الشكل 

 _ أهم االقرتاحات لتجاوز هذ الصعوابت:25

و التعرف عل  االقراحات امل تلةة من طرف اختلص  ال  ي املعلومات ملواجهة  ورامب كان اهلدف  ذا الس  مال  
ي:لع ذ املقرحات   وابت تطيبقها ومن بني 

امب أجهزة جديدة نظرا لالستعمال الدائم إضافة إ إعداد دورات للموتةني ل - يا الل اتاقت  .تك

عل مسموآ بل ة الباي للتوال  الدائم مع الطلبة إلكرونيا. - ة الرليد الوجملئقي   رقم

ولوجيا املعلومات.  - ية ملواجهة تك  توفري دورات تكوي

انب امليدااب. -  التكوين املستمر خالة يف ا
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تائج على ضوء الفرضيات:6  _ ال

ذ املعطيات الع ف جتميعها من ا ض   ومب عل  لدراس   ة امليدان وانطالقا من الةرض   يات الع ش   كلت أس   اس   يات 
تائج التالية: وبعد  فلي  إجاابت املبحوني عن أسئلة االستبيان املقدم هلم ميكن است ال  ال

ا : العاألوالفرضييييييية  ولوجيا  تقوم «مةاد امعة ألم البواقي بتوظيف تك  ". قدملعلوماتااملكتبة املركزية 
  فققت»

 (حي  ث أك  د أقلبي  ة أفراد العي  ة07و  ذا م  ا تمك  د نت  ائج االس              تبي  ان من خالل ا  دول رقم )  بتوفر
س              بة ذا ما عب ع ب ولوجيا املعلومات ابملكتبة و دول رقم) %. 95.12تك ( الذي 07وكذلك ا

واس    يب،أجهزةالس    كانري،والع من ش    أهنا تس    هي ولوجيات  كأجهزة ا ذ التك تلا أنواآ    يوض    ح 
داف املرجوة.  عم  املكتث وفقيق األ

 ب دول رقم) %78.60ة نس               ة يف ا ني املبي ا  بتوفر املكتبة عل  موقع  (14من املبحو ويب، ا
ال الدراس               ة  حيث دمات  بع عل  تقدميقتلص              ر ي موقع حيثعل   تتوفرتبني أن املكتبة  ض ا

س              ب     ط وتوفري فهرا إ% 31.46ة ك    التعريا ابملكتب    ة وخ    دم    اهت    ا ب س                  ب لكرواب عل  ا ب
ا يف خدمة ا االلكرونية، واحملافظةيف البيئة  وجها جديدايعطيها  ، مما%27.84ة  جملتمع.عل  دور

 دول رقم) % 95.12نس         بة ية يف ا ة املب دمات االلكرونية (14من مةردات العي و الع توض         ح ا
ل  ة يف البح  ث يف الةهرا االلك ة ،البح  ث يف رواب املوجود يف املكتب  املق  دم  ة من طرف املكتب  ة واملتم

س              بة وك وقواعد املعلومات ب وأيض               ا توفري حواس              يب مرتبطة بش              بكة االنرنت   %26.61ب
بيت دقة املعلومات الع تقدمها املكتبة. %28.22ب دمات وت  ما يمدي إ أتدية ا

  دول 78.60%نسبة ة يف ا ألرلدة ا لرقمملشروآ تبين املكتبة ب املتعلق (16رقم )من مةردات العي
 .األطروحات الكتب كرقمة  الوجملئقية

  ني املبي  ة يف ا  دول رقم) %100نس              ب  ة ولوجي  ا املعلوم  ات عل  18من املبحو ري تك ( ا  ا  بت  أ
ولوجيات يطور حكاملكتبة،فالت ذ التك  من مهارات املكتث.م يف 
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ا" : العالثانيةالفرضيييييية  امعية ألميتميز اختصييييياصيييييي املعلومات ابمةاد  ي مبسيييييتوى جيد يفالبواق ملكتبة ا
ولوجيا املعلومات  توضيح ذلك من خالل املمشرات التالية: فققت، وميكن قد ."استخدامه لتك

 (دول رقم ذا ما تمكد  نتائج ا ( الذي يبني متكن اختلص              ال              ي املعلومات من اس              ت دام 22و
سبة ولوجيا املعلومات جيد وذلك ب ولوجيات يكسب مهارات ألن است د%85.68تك ام هلذ التك

 وكةامبات جديدة للتةاع  معها.

  دول ذ 23رقم )نتائج ا ( والع توض      ح أس      اليب وكيةية تعلم اختلص      ال      ي املعلومات للتعام  مع 
س              ب   ة س                ب الت   الي   ة:التكوين اب   امع   ةب ولوجي   ات من خالل ال والتكوين ال   ذايت  % 46.15التك

سبة  .%41.38ب

 دول رقم)من م %80.48نس          بة ة يف ا ة املبي ري الدورات التدريبية 27ةردات العي ( الع توض          ح أت
ري إلايب. ولوجيا املعلومات والع كان هلا أت  عل  است دام تك

امعية ألم البواقي لتأهيل اختصيييياصييييي   تتمثل:"الفرضييييية الثالثة ولوجيات املسييييتخدمة ابملكتبة ا أهم  التك
ذا ما توض      ح". وقواعد البياانت وشيييييبكة االنرتنتاآل اإلعالمأجهزة املعلومات يف  تائج ققةجزئيا،و  ال

 التالية:

دول رقم) لص             ال             ي املعلومات،كأجهزة اخت( الذي يبني األدوات  املس             ت دمة يف تكوين 28من خالل ا
س              بة واس              يب ب س              بةعب ش              بكة االنرنت ،تكوين %55.22ا س              بة %19.39ب ،وقواعد بياانت ب

وآ يف أس           اليب التكوين ألن الركيز كان فقط .حيث أ17.39% م  مع أجهزة عل  كيةية التعان ال يوجد ت
ال              لة  من أج  االرتقامب ابملكتبة من جهة ومن جهة  ذا كايف يف ت  التطورات ا واس              يب  ولواحقها و ا

ذا ال يكون إال  من خالل التكوين عل يات و ذ التق  .يهاأخرى  أتقلم اختلصالي املعلومات مع 
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تائج العامة:7  _ال

ي  اختلص        ا ولوجيا املعلومات يف أت ا تس        ليط الض        ومب عل  دور تك ا حاول علومات ل        ي املمن خالل دراس        ت
ها: تائج نذكر م موعة من ال امعة أم البواقي "وخللصت إ  امعية املكتبة املركزية   ابملكتبات ا

 ة توفر املكتبة يات حدي ولوجية وتق  . عل  وسائ  تك

 .دمات االلكرونية أبعل  جودة تلا ا امعة أم البواقي    تقدم املكتبة املركزية 

  .دمات املقدمة من  طرف املكتبة ولوجيا املعلومات يف ك  ا  عدم االست دام الشام  لتك

  اك اختالف كبري بني ختلص           ص املكتبيني وبني مس           توى الت لص           ص داخ  املكتبة متوس           ط،حيث أن 
 يقومون هبا. الوتائا الع

 .امعية ة عل  الكتب والرسائ  ا  اقتلصار عملية الرقم

  ولوجيا املعلومات يف الرفع من أدائ اختلص         ال         ي املعلومات ابملكتبة   الدراس         ة،يدرك الدور الكبري لتك
ذا من  دول رقم)الوتيةي،  و ولوجيا 22نتائج ا ( تبني متكن اختلص         ال         ي املعلومات من اس         ت دام تك

سبة  املعلومات  .%85.68جيد وذلك ب

 . ولوجيا املعلومات داخ  الوطن وخارج ال است دام تك ة دورات تدربيبة للمكتبيني يف   قيام املكتبة بب

 ا وموكبتها ل اور ة  ظمة حبدا ية امل اللة يف علم املكتبات  كمتيز الدورات التكوي ة األرلدة لتطورات ا رقم
 واب.الوجملئقية،واألمور املتلصلة ابل

 بية دول )ل  عوبة إتقان اختلص  ال  ي املعلومات لل ات األج ذا ماتبي نتائج ا (الذي مي  ل  عوابت 30؛ و
سة ولوجيا املعلومات ب لة يف تطبيق تك  .%31.70املتم

  تمام ابلتكون والس        عي  إ تطوير مس        تقبال إمياان بدور يف اك ا من خالل املقابلة الع أجريت تبني أن 
 طور والكةامبة لدى اختلصالي املعلومات.فقيق الت
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 :االقرتاحات -8

تائج املتول  إليها من خالل الدراسة ا  رأتنيا إدراج املقرحات التالية:مليدانية ايف ضومب ال
 .ولوجية الع فتاجها املكتبة امب  الوسائ  التك  توفري امليزانية الالزمة القت

 د ولوجيا املعلومات يف مجيع ا  مات املكتبية لتطوير نشاطها.استعمال تك

  ظر يف توتيةمكتبيني ذوي يق. إعادة ال  ختلصص علم املكتبات والتو

 ظر ذا ابل ية مس           تمرة للمكتبيني العاملني ابملكتبة،و ة وتريةالتطورات لس           رع ض           رورة تدعيم دورات تكوي
اللة سوامب يف اجملال التقين،أو الةين   وحىت اإلداري.ا

 ية ل دمات إجرامب دورات تكوي عمال املكتبة قري املت لص      لص      ني يف علم املكتبات لكي يتس        هلم معرفة ا
ولوجيا املعلومات.  الع تقدمها املكتبة يف ت  تك

 .االشراك يف الدورايت واجملالت االلكرونية احملكمة واملت لصلصة 

 امب ابختلصالي املعلومات واالستماآ آل  تبة.املكرامب الع قد تعود ابإللاب عل  ضرورة االعت

   دوات وورش       ات العم حث اختلص       ال       ي املعلومات عل  حض       ور املممترات واملتلقيات  واملش       اركة يف ال
ال املكتبات واملعلومات. لقات التدريبية يف   وا
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 خامتة:

امعية يف عدة جوانب سووووواء على أداء اتدمات أى على    ولوجيا املعلومات على أداء املكتبات ا أثرت تك
التكوين الذ  ميكن اختصوووووووووواتوووووووووو   أكثر بتطويرلذا ابت من الضوووووووووورى   ا  ت ا   أداء اختصوووووووووواتوووووووووو  املعلومات 

اتلة على املعلومات يف  ها ىفقا للتطو ات ا يي ديد معلوماهتم ى امعية من   املعلومات  ستوى نظمماملكتبات ا
يات الواثئقية  ة ىغري ا من  الرب عالية لدى من تطوير دائم لل ها ات ىالكفاءات ال تستجوبه املستجدات ىماالرق 

امعي عكس على تطو  أداء املكتبة ا  ة ى فع مردىديتها ك ا ىنوعا.اختصات  املعلومات مبا ي

ا من خالل  ذ الد اسوووووووووووة التعرد على مدى قد ة اختصووووووووووواتووووووووووو  املعلومات على التعام  مع  ىقد حاىل
ولوجيا املعلومات حيث أن  ذ األخرية تعد من أ م األسوووووووووبا  الرئيسوووووووووة ىال  تسوووووووووا م بد جة كبرية يف   يله  تك

امعية     لذا ابت من الضرى   على اختصات  املعلومات أن يكون مل ا  اسة؛الدىالزايدة من قد اته ابملكتبة ا
يات  ديثة ملساعدتهابستع ال  ذ التق قيق جودة اتدمات ال  تقدمها املكتبة. ا ه   يف أداء مهامه ىم

قائق    ا من التعرد على  وعة من ا ا  ذ نك حقة ال  من التطو ات املتال فبالرغمىمن خالل د اسووت
ولوجيا املعلومات   ىسووووووووووووووعيها املسووووووووووووووت ر ملواكبة افرا ات  حق قتها املكتبة املركزية أل  البواق    ىاعت اد ا على  تك

ولوج  ىع لها على   ي  اختصات  املعلومات يف أداء املها  حسب ا مكانيات املتاحة  إ  أهنا    اجملت ع التك
هد  ىتوفري الوسوووووووووووووووائ  التك ولوجية  بشووووووووووووووك  أا  ىقيامها رجراء دى ات تد يبية حول تزال حباجة  إ بذل ا

ا ىابلتا  ا ات املستفيد ا ديثة هبدد الرفع من أداء العاملني  ىتقدمي خدمات تتوافق ىا يات ا استخدا  التق
قيق ا دافها. سن لل كتبة ىاست را يتها يف   ض ان السري ا

 

. 
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توري ،   . 2008علم املكتبات: جامعة م



 القائمة البيبليو غرافية
 

 

142 

ولوجيا املعلومات على األداء الوظيفي ابصفية  ، عزاز خولة ،،بوربيع _63 ملكتبات .أثر استخدام تك
ة  طي امعة قس امعية:دراسة ميدانية  ميد مهري. مذكرة ماسرت:علم املكتبات:جامعة  02ا عبد ا

ة، طي . 2016قس  

دمة املكتبية:دراسة ميدانية ملكتبات مد ،  رقيو ؛ ايسني، بوزكري_64 ولوجيا املعلومات وأثرها على ا .تك
ة.مذكرة ليسانس:علم املكتباتجامعة قس ة:طي طي  .2003،جامعة قس

ال األرشيف:أرشيف واليةإبراهيم ، بوسغمون_65 ولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا يف  ة منوذجا:مذكرة  .تك طي قس
ة، طي   .2009ماجستري:علم املكتبات والتوثيق:قس

امعية  بوشارببولوداين ، _66 امعية داخل البيئة االلكرتوافراضية.:دراسة ميدانية ابملكتبة ا لزهر.املكتبات ا
امعة فرحات عباس  ة،.شهادة ماجستري:علم املكتبات .-سطيف–املركزية   طي  .2006جامعة قس

دمات املكسارة ،  بومرخوفة_67 ولوج.دور أخصائي املعلومات يف تطوير ا دراسة :يا املعلومات تبية يف ظل تك
ة ، املكتبات :جا ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية .شهادة ماسرت :علم طي 2012معة قس  

اصة يف  ،أمساء  قرافة ، حليمة، حوادسي_68 دمات املوجهة لذوي االحتياجات ا ت ظل التطورا.ا
ديثة ولوجية ا توري:علم املكتبات:مذكرة ليسانس. التك .2007،جامعة م  

دور اختصاصي املعلومات : دراسة حالة :.أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسات االقتصادية  عمر،  شابونية_69
ة ،   Somikمؤسسة صوميك  طي  . 2008سوناطراك سكيكدة .مذكرة ماجستري :علم املكتبات :قس

ولوجيا املعلومات على أداء املوارد البشرية :دراسة ميدانية على ، العتييب _70 عزيزة عبد الرمحن .أثر استخدام تك
 .2010األكادميية الدولية األسرتالية .]د.م [:]د.ن[،

امعية و  عميمور،_71 دورها يف تطوير البحث العلمي يف ظل البيئة اإللكرتونية:دراسة ميدانية سهام.املكتبات ا
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 دليل المقابلة

ولوجيا املعلوماتهل تتوفر مكتبكم على  .1 ديثة لتك يات ا  ؟.التق

تكم عن العمل اليدوي .2 ديثة أغ يات ا  ؟.هل هذ التق

ولوجيا املعلومات؟. ما .3 ونا تك  هي الدوافع اليت جعلتكم تتب

ولوجيا املعلومات يف املكتبة؟. ما .4  يف أدائها؟  TIC) األنشطة واملهام اليت يعتمد على هي استخدامات تك

ولوجيا املعلومات؟.كيف ترون تأثري  اس .5  تخدام تك

ولوجيات؟. جهاهي التحديات اليت تو ما  .6  مكتبتكم يف مسايرة هذ التك

ولوجيا املعلومات يف املكتبة؟.ه ما .7  ي األفاق املستقبلية الستخدام تك

ولوجيا املعلومات؟.هل يوجد كادر بشري مؤهل للتعامل  .8  مع تك

اسب مع التكوين؟. .9 اهج الدراسية اليت تتلقوهنا حديثا تت  هل امل

 اختصاصي املعلومات؟. تكوين لهل توجد برامج يف حالة اإلجابة ب"ال" .11

 يف التكوين ؟ املعلومات لوجياو هل تستخدم تك .11

يات املستخدمة يف تكوين اختصاصي املعلومات؟.  .12   فيما تتمثل التق

ولوجية املتوفرة املستخدمة يف التكوين كافية لتأهيل اختصاصي املعلومات؟.  .13  هل ترون أن الوسائل التك

 ما هي املهارات اليت جيب على اختصاصي املعلومات اكتساهبا للتأقلم مع هذ التطورات؟. .14

ولوجيا  املعلومات يكسب اختصاصي املعلومات مهارات جديدة؟. .15  هل استخدام تك

ولوجيا املعلومات يف تأهيل اختصاصي املعلومات يف املكتبة؟.أين يظهر  .16  دور تك

ولوجيا املعلوماتلستخدم اختصاصي املعلومات ما هو اهلدف وراء ا .17  ؟.يف املكتبة تك

ولوجيا املعلومات؟. .18  إىل أي مدى ميكن الختصاصي املعلومات االستفادة من تك

لول املقرتحة لتفعيل دور اختصاصي املعل .19 ولوجيا املعلومات؟ما هي ا  ومات يف ظل تك

 ما هو مستقبل اختصاصي املعلومات يف ظل هذ التطورات املتالحقة وانعكاساهتا؟. .21

ولوجيا املعلومات؟. .21 ص على تكوين اختصاصي املعلومات يف ظل تك  هل توجد قوانني ت
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم المكتبات

وان  يل شهادة الماستر بع  :استمارة استبيان في إطار إعداد ل

 

 

 تحت اشرف األستاذ: من عداد الطلبات

يقل نزار بوشاهد فايرة.-  ش

 زيتوين شهرزاد.-

ة الجامعية:    .7850-7852الس

 سيدى، سيديت:

ا يف اجناز هذا نضع بني أيديكم هذا االستبيان الستطالع  كم التعاون مع آرائكم حول موضوع البحث ونأمل م
اءا على املعلومات اليت  العمل شود ب قيق اهلدف امل  والوصول إىل 

ا من خالل أسئلة هذ االستمارة،مع العلم أن هذ اإلجابات لن تستخدم إال لغرض البحث  ستقدموهنا ل
 العلمي.

اسب.+عالمة)متلئ االستمارة بوضع :مالحظة يار الذي ترا م  (أمام ا

 

ي تأهيل اختصاص ي املعلوما باملكتبا   الجامعيتكنولوجيا املعلوما ودورها 

ي  املكتب الرئيسي ألم البوا
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وات 11إىل 15_ من   س

وات 15إىل 11من- س  
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ولوجيا المعلومات بالمكتبة؟. يكمبرأ-(2 ماهي متطلبات توظيف تك  

ولوجية_  التجهيزات التك  

صر البشري املؤهل  _ الع



 _ اإلمكانيات املالية

 _ شبكات املعلومات

ولوجيا  مكتبكمهل تتوفر -(8 المعلومات ؟.على تك  

ال  نعم                                                                   

ولوجيات؟. عم فيما تتمثل هذ التك  إذا كانت اإلجابة ب

واسيبأجهزة  _  ا  

 RFID ية التعرف عن طريق موجات الراديو _  تق  

 SCANNER_ أجهزة السكانري

 ؟.هل لمكتبتكم موقع ويب-(9

 نعم                                                                     ال

عم"،فأل إذا كانت  ي غرض مت وضعه؟. اإلجابة "ب

 _ التعريف باملكتبة وخدماهتا

 _ توفري خدمات تفاعلية

 _ إتاحة مصادر معلومات عن بعد

ط _ توفري فهرس الكرتوين   على ا

 ؟.هل تقدم مكتبتكم خدمات الكترونية -(58

 ال  نعم                                                             

عم" فما دمات؟, إذا كانت اإلجابة "ب  هي هذ ا



 _ البحث يف الفهرس االلكرتوين املوجود باملكتبة

وك وقواعد املعلومات  SNDL_ البحث يف ب

 )الرباي(_توفري وسائط مسعية بصرية

  الربيد االلكرتوين_

 _ حجز وإعارة الكتب عن بعد.

ة  -(11 ى مكتبكم مشروعا لرقم  ؟.األرصدة الوثائقيةهل تتب

 ال نعم                                                   

عم" ماإذا كانت اإلجابة  هي األهداف املرتقبة من هذا املشروع؟. "ب

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................... 

تها ما -(57  ؟. نوع الوثائق التي تمت رقم

 _ كتب

 _أطروحات

طوطات  _ 

ولوجيا المعلومات على المكتبة برأيكم ما -(53  ؟.هو تأثير تك

 _ تأثري اجيايب

 _ تأثري سليب



وملاذا.................................................................................................
......................................................................................................

................................................................................................... 

 

ولوجيا المعلومات. لمحورا  الثالث:اختصاصي المعلومات في ظل تك

 ؟.الئمة لممارستك لمهامكم التي تراها هي البيئة حسب رأيك ما -(14

 _ البيئة التقليدية

 _ البيئة االلكرتونية

وملاذا.................................................................................................
......................................................................................................

....................................................................................................
ولوجيا المعلومات في ممارسة مهامك؟.هل تستخدم -(51  تك

 نعم                                                                  ال

ولوجيات  ؟.فيما تستخدم هذ التك

 _ مجع املعلومات

رين املعلومات آليا  _ حفظ و

ليل املعلومات آليا_  ة  و  معا

 _ بث وتوزيع املعلومات آليا

يات وثائقية  _استخدام بر



_أخرى أذكرها 
......................................................................................................

.................................................... 

ولوجيا بشكل هل  متمكن من اس -( 51  جيد: تخدام هذ التك

 _ نعم                                                     ال

 

عم،هل ذلك   راجع إىل: يف حالة اإلجابة ب

امعة ك با  _ تكوي

 _ تكوين شخصي

 _ امللتقيات

 يف حالة اإلجابة بال، فهل ذلك راجع إىل: 

اهج  - ولوجيا[ضعف امل  الدراسية ] عدم تلقي تكوين جامعي يتالئم مع التك

ديثة  - ولوجيا ا وف من استخدام التك  ا

ي-(17  ة؟.هل أتيحت لك الفرصة لاللتحاق بدورات تكوي

 نعم                                                        ال

يإذا كانت اإل- عم"،هل هذ الدورات التكوي  ة كانت :جابة"ب

 _ داخل الوطن

  _خارج الوطن

ية؟.م-(50  ا موضوع هذ الدورات التكوي



......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
................................................... 

سبة للمكتبة؟.هو تأثير هذ الدورات التدريبية على استخدام تك ما-(19  ولوجيا المعلومات بال

 _اجيايب

 _سليب

علل 
إجابتك...............................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

............................................... 

ولوجية المستخدمة في التكهي األدوات والوس ما-(78  ؟.وينائل التك

واسيب_  أجهزة ا

اضرات عن بعد     شبكة االنرتنتتكوين عن بعد _  [visio conférence 

  _قواعد البيانات

صات التعليم اإللكرتوين_  م

_أخرى  
اذكرها................................................................................................



......................................................................................................
.................................................................................. 

ولوجيا المعلومات؟.75  (_هل تواجهكم صعوبات في تطبيق تك

 ال                                               نعم             

عم، -(77  فيما تتمثل هذ الصعوبات؟. إذا كانت اإلجابة ب

 _ نقص األجهزة والوسائل

 _ نقص التكوين

 _ عدم إتقان اللغات

 ؟.هل سبق لك وأن بادرت بإقترحات لتجاوز هذ الصعوبات-(73

 ال                    نعم                                 

عم" هل  ؟.كانت استجابة من طرف مسؤول املكتبة حول اقرتاحاتك إذا كانت اإلجابة "ب

 نعم                                                   ال

فيما تتمثل هذ -(24
..........................................................................................االقتراحات؟

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
................................................................. 



 مستخلص الدراسة:
طرفرا   لددا رامددا  وددمرمل  ر ددمر ددتىرأداهددار   ر  ا ررنهددت دددراسددتىلاتددددددددددددددددمرتكرولوددا رملالوراتددددددددددددددد  ددتا رو   س  وددارا     ددا ر 

اخ صددا ددعرا     ا ر نرمل ظمرالرراس ا  كرب   لمرا ر جلامرما  مراس ر رهنر ظوت رل راسل العربتدد  تا را  ظفراس  دد عر   ر
 مارهو دروق وا رحتاثمر،  رملتائلرو   س  ومرملرمللترخ صدراستىلاتمرتكرو  ررا   لمر    يبرر41دددددددددددددره و مرلصتامرلتىلر ت هار
 ا رهلارأدارتجيا ريفرحتسددددددددددكرخت ا را   لمرمل ا  ومر  ا راخ صددددددددددا ددددددددددعرا     ا ر مارو  متررراملعلوماتاس  ائفر  رو   س  وار

ريفرأهولراخ صا عرا     ا .را   لمرر   ر  ظجلةراإل ال راآليلرملشل مراالارتاد
ر:الكلمات املفتاحية

رت ن،راخ صددددا ددددعرا     ا ،را   لا راما  وم،را ظ مرا   لوم،را   لمرا ر جلامرما  مرناس ر رهنر ظوأهولا     ا ،رو   س  وار
 ل راسل الع.

ر
L’extrait d’étude : 

Cette étude vise a montrer l’ampleur de l’impacte des pratiques de la gestion des ressources 
humaine sur la performance du service du point de vue des employés de la bibliothèque centrale 

de la lecture publique « Malek Ben Nabi » de oum elbaouaghi , en utilisant l’approche 
descriptive sue un exemple intentionnel enivrant  23employé permanant , il a été engagé 

l’entretien et le questionnaire en tant qu’outil de base pour le collecte d’informations d’une 
étude pareille . 

L’étude a conclu que la bibliothèque n’applique pas les pratiques de la gestion des ressources 
humaine, ce qui affecte négativement le niveau du service de la performance. Les résultats a 

montrée aussi des différences statistiques cette dernière, en raison de variables personnels 

comme le genre, l'âge, le niveau d’étude, la spécialité, la qualification et l’expérience. 
Mots clé : 

Gestion des ressources humaine, performance, la performance du service, la bibliothèque 

centrale de la lecture publique « Malek Ben Nabi » de Oum El Baouaghi . 

 

 

Abstract of the study: 

The aim of this study is to impress the extent of the importance of the human resources of the 

performance services from the point of vue of the main library staff for public reading « Malek 

Ben Nabi » Oum El Baouaghi, using the descriptiv appoach on a intentional sample estimated 

23 permanent employee. Where it hired the interview and questionnaire as basic tool to collect 

the information of such study.  

The study concluded that the library doesn’t apply the human resources management practices, 
wich negatively affects the level of performance, as a result showed that there is a diffreces 

statistical significance in the performance of the service due to personal variable such as kind, 

age, educational level, specialization, qualification and experience . 

Key words: 

Management of human resources, performance, performance services, library of public reading, 

main library for public reading « Malek Ben Nabi »Oum El Baouaghi . 


