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املني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى آله حلمد هللا رب العا

 . وصحبه أمجعني
 : بعدو

أشكر اهللا سبحانه وتعاىل شكراً يليق جبالله، وأمحده على توفيقه يل يف إمتـام هـذه                      
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 .اهللا العلي القدير أن ميده بالصحة والعافية وأن جيزيه خري اجلزاء
ان ملناقشي هذه الرسالة على تفضلهما بقبول املناقشة        ما أقدم خالص الشكر والعرف    ك

.                   حممد اخلليفي/ أمحد متراز والدكتور/وإبداء مالحظتهما ومقترحاهتما ومها سعادة الدكتور
المية ممثلة يف قسم املكتبات واملعلومـات       كما أشكر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس            

بكلية العلوم االجتماعية ، حيث أتيحت يل فرصة مواصلة الدراسة وطلب العلم واالستزادة             
 . منه

     كما أشكر  كافة األساتذة يف قسم املكتبات واملعلومات يف جامعة اإلمام حممـد بـن                
 .  طلبة الدراسات العلياد اإلسالمية ملا يبذلونه من جهود يف إرشاد وتوجيهوسع

أمحد بن عبد العزيز اخلثعمي ملـا       /   كما أقدم شكري وتقديري وامتناين لزوجي العزيز           
بذله من جهد وصرب كبري يف سبيل مواصليت ملشواري التعليمي وهيأ يل كل الظروف ووفر               

 .  هذه الرسالةزيل كل سبل الراحة إلجنا
    

اين لكل من مد يد العون وساهم يف إجناز هـذه الرسـالة،                ويف اخلتام أقدم شكري وامتن    
سواٌء بالنصح واإلرشاد والتوجيه أو بتقدمي املعلومة املفيدة، وأسأل اهللا أن جيزي اجلميع خري              

 . اجلزاء وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه
 الباحثة                                                                     
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   مستخلص الدراسة باللغة العربية                   
   

  أثر استخدام احلاسب اآليل على األداء يف املكتبات العامة باململكة العربية 
                                       السعودية  

    
حلمد هللا حنمده محداً يليق جبالله والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني سيدنا حممد ا

 : أما بعد .                                                              بن عبد اهللا 
عربيـة  ال تتناول هذه الدراسة أثر احلاسب اآليل على األداء يف املكتبات العامة باململكة           

السعودية، وتكمن مشكلة الدراسة يف عدم وضوح الصورة عن الوضع احلايل للتحسيب يف             
املكتبات العامة السعودية حيث تقل التقارير والدراسات امليدانية اليت تدرس وحتلـل واقـع              
حتسيب املكتبات ومشكالته، إضافة إىل عدم وجود دراسات غطت املكتبات العامة حتديداً ،  

إىل أي حد أثر احلاسب اآليل      :" اسة إىل تقدمي إجابة منهجية على السؤال التايل         دف الدر هتو
التزويد، الفهرسة، اإلعارة، الفهارس    : يف أداء املكتبات العامة باململكة، وحتديداً يف كل من          

 ) . OPACs( املباشرة 

دهتا سـاع تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا تقدم صورة جلية لواقع تلك املكتبات مل            و
على التخطيط املستقبلي هلا، حيث تضع بني يدي املخططني ومتخـذي القـرار البيانـات           
واإلحصاءات املتعلقة بتلك املكتبات والنتائج اليت خرجت هبا الدراسة والتوصـيات الـيت             
ترتبت عليها، مما يساعد على رسم خطط أفضل وزيادة كفاءة االستراتيجيات املسـتقبلية             

 .ت العامةللتحسيب يف املكتبا

قد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي للتعرف على ما أحدثه احلاسب اآليل مـن              و
تأثري على أداء املكتبات العامة احملسبة يف اململكة، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابـة              

الباحثة املقابلة املنضبطة كأداة جلمـع البيانـات، مث قامـت            على أسئلتها، كما استخدمت   
 :البيانات وخرجت مبجموعة من النتائج كان من أمهها بتحليل 
وال تستخدم أنظمة جتارية    %) 70( أغلب املكتبات املدروسة تستخدم أنظمة حملية       . 1



   ث 

 .إال قليالً 
فكانت خدميت البحث يف     الفهرسة هي أكثر األنشطة حتسيباً، أما بالنسبة للخدمات       .  2

القراء هي أكثر اخلـدمات الـيت تقـدمها         الفهارس احملسبة واخلدمة املرجعية وإرشاد      
 .املكتبات املدروسة عن طريق احلاسب 

 %) .92(أمجع جمتمع الدراسة على التأثري القوي للتحسيب على توفري الوقت بنسبة. 3
 للتحسيب  " إىل حد كبـري"  التأثري ىأما بالنسبة لألداء فقد أمجع جمتمع الدراسة عل. 4
 .  األربع مجيعاً بنسب متفاوتةعلى األداء يف ضوء العوامل 
إىل حـد   " أمجع جمتمع الدراسة كذلك على تأثري احلاسب على فعالية وجودة العمل            . 5

يف ضوء املعايري اخلمسة مجيعاً واملؤثرة على فعالية وجودة العمـل ، بنسـب              " كبـري
 . متفاوتة

يميـة للمكتبـات    على البنية التنظ  " إىل حد كبـري  " بتت الدراسة بأن احلاسب أثر      ثأ. 6
 .املدروسة وكذلك لعدد العاملني، وفـئاهتم ، ونسبة املتخصصني إىل غري املتخصصني

اتضح من الدراسة أن أهم الصعوبات اليت واجهت املكتبات املدروسة عند التحسيب            . 7
 .والصعوبات املالية  الصعوبات اليت تتعلق باألجهزة،

 عنها الدراسة خرجـت الباحثـة بـبعض         و بناًء على النتائج السابقة اليت أسفرت        
 :التوصيات و منها 

أثبتت الدراسة األثر الكبـري جداً للتحسيب على أداء املكتبات وفعالية وجودة . 1
 مكتبات فقط من 10العمل هبا، وقد بلغ جمموع املكتبات احملسبة يف اململكة 

ى تلك فقط ، لذلك توصي الباحثة اجلهات املشرفة عل%) 9( مكتبة، أي 110
املكتبات باحلرص على حتسيبها لرفع مستوى األداء ، كما توصي املكتبات احملسبة 

 .باحلرص على استكمال حتسيب أنشطتها اليت مل حتسب بعد 
اهزة ألهنـا أكثـر     توصي الباحثة املكتبات العامة باالجتاه إىل األنظمة التجارية اجل        . 2

 .فاعلية يف األداء من النظم احمللية 
 الباحثة بأن تلعب مكتبة امللك عبد العزيز العامة دوراً ريادياً يف التنسـيق               توصي. 3
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 :املقدمة 
     تسعى املكتبات العامة،كغريها من املكتبات، إىل تطوير أدائها وحتسني خدماهتا، وذلـك            

ويعد احلاسب اآليل، مبا ميلكه من إمكانات،       . عن طريق توظيف الوسائل واإلمكانات املتاحة     
 . وتطوير خدمات املعلومات، من أهم التقنيات اليت ميكن أن توظف يف معاجلة البيانات

     وقد سعت العديد من املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية إىل استخدام احلاسب             
وقد أدى تعـدد     ). Software( و نظمه    )Hardware(  أشكاله   فيف عملياهتا على اختال   

النظم وكذلك اختالف طرȧ اختيارها واستخدامها إىل اختالف جتارب استخدام احلاسـب            
فال تزال الصورة غري واضحة عن تلك التجارب وخصوصـا يف           . أخرىاآليل من مكتبة إىل     

ظل قلة التقارير الصادرة عن املكتبات العامة، وكذلك قلة الدراسات العلمية اليت تستقصـي              
 . ذلك الواقع وحتلله

   

 : مشكلة الدراسة 
رية متثل يف        شهدت املكتبات يف اململكة العربية السعودية تطوراً واضحاً يف السنوات األخ          

ازدياد عدد املكتبات وانتشارها مبختلف أنواعها ، إضافة إىل ازدياد جمموعاهتـا واملـوظفني              
وقد صاحب ذلك إدخال احلاسبات اآللية يف عدد كبري منـها واسـتثمارها يف              . املؤهلني هبا 

ولكنها لألسف عملت بشكل مستقل عند اختيار وتطبيـق         . تفعيل أنشطتها وتطوير خدماهتا   
إضافة إىل  ). هـ1421القبالن،  (متها، فليس هناȫ تعاون أو تنسيق يذكر بني املكتبات          أنظ

 .حمدودية االستفادة من خربات املكتبات األخرى املشاهبة عند التفكري يف التحسيب وامليكنة
     وقد زاد من صعوبة هذا الوضع قلة التقارير والدراسات امليدانية اليت تدرس وحتلل واقع              

ملكتبات ومشكالته، حيث حتظى تلك الدراسات بأمهية بالغة من قبـل املخططـني             حتسيب ا 
وقد ظهرت يف السنوات األخرية بعض البحوث والدراسـات         . ومتخذي القرار يف املكتبات   

ولكن املكتبات العامة بقيت إىل حد بعيـد        . اليت غطت جزءاً من هذا الواقع من زوايا Ưتلفة        
ال القليل النادر والذي ƽل بعض املكتبـات العامـة Ɯكـم            مبنأى عن دائرة تلك البحوث إ     

وجودها اجلغرايف ضمن منطقة البحث، وإال فليس هناȫ دراسات غطت املكتبـات العامـة              
 .حتديدا
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فقـد  .     ويبقى وضع التحسيب يف املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية غري واضح             
م ولكنـها إىل    1989 -هـ  1409يل منذ عام    بدأت املكتبات العامة تستخدم احلاسب اآل     

وهتدف هذه الدراسة إىل تقدمي إجابة منهجية على السـؤال          . اآلن مل تدرس بشكل متعمق      
إىل أي حد أثر استخدام احلاسب اآليل يف أداء املكتبات العامة احملسـبة باململكـة ،                " التايل  

  " .OPACsاملباشرة وحتديداً يف كل من التزويد، الفهرسة، اإلعارة، الفهارس 
تأثري احلاسب على السرعة وكسب الوقت، وعلـى        :      وستغطي الدراسة اجلوانب التالية   

مستوى األداء يف القطاعات األربع ، وعلى رفع مستوى الفعالية وجودة العمل ، إضـافة إىل                
ملـوظفني  التأثري على البنية التنظيمية للمكتبات العامة وعدد العاملني وفــئاهتم ، ونسـبة ا             

املتخصصني إىل غري املتخصصني ، وسيكون ذلك مبقارنة وضع املكتبـات قبـل احلاسـب               
ووضعها بعده قدر اإلمكان ، وذلك من خالل إستقراء أراء املوظفني واملـدراء العـاملني يف           

 .تلك املكتبات 
 :أسǞلة الدراسة 

 باتÝ ما األنشطة واخلدمات اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل يف تلك املكت -1
2- Ýما تأثري استخدام احلاسب اآليل على توفري الوقت يف تلك املكتبات 
3- Ýما تأثري استخدام احلاسب اآليل على ارتفاع مستوى األداء يف تلك املكتبات 
4- Ýما تأثري استخدام احلاسب اآليل على رفع مستوى الفعالية يف تلك املكتبات 
  الدراسة عند حتسيبهاÝما املشاكل واملعوقات اليت تعترȏ املكتبات موضوع -5
هل يوجد تعاون بني تلك املكتبات فيما بينها يف جمال التحسيب وكذلك تعاوهنا مع               -6

Ýأنواع املكتبات األخرى يف اململكة 
7- Ýما اخلطط املستقبلية لتطوير حتسيب تلك املكتبات 
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 : أهداف الدراسة 
 . تلك املكتبات التعرف على األنشطة واخلدمات اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل يف -1

التعرف على تأثري استخدام احلاسـب اآليل يف ارتفـاع مسـتوى األداء يف تلـك                 -2

 .املكتبات

 .التعرف على تأثري استخدام احلاسب اآليل يف توفري الوقت يف تلك املكتبات  -3

 .التعرف على تأثري استخدام احلاسب اآليل يف رفع مستوى الفعالية يف تلك املكتبات  -4

ملشاكل واملعوقات اليت تعترȏ املكتبات موضـوع الدراسـة عنـد           التعرف على ا   -5

 .حتسيبها

التعرف على مدى تعاون تلك املكتبات فيما بينها يف جمال التحسيب وكذلك تعاوهنا           -6

 . مع أنواع املكتبات األخرى يف اململكة 

 .التعرف على اخلطط املستقبلية لتطوير حتسيب تلك املكتبات  -7
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 :أƵية الدراسة 
مع توجه املكتبات يف العامل العرŸ حنو استخدام احلاسب اآليل ، ظهـرت احلاجـة إىل                     

وقد ظهرت مقاالت ودراسات عربيه يف هذا اجملـال،         . دراسة قضايا التحسيب يف املكتبات    

ولكنها ركزت يف بداياهتا على اجلوانب النظرية املتعلقة باحلاسب اآليل، مث ما لبثت أن حتولت               

 .خرية حنو تطبيقاته والتجارب العملية الستخدامه يف املكتباتيف اآلونة األ

     وتكمن أمهية الدراسة املقترحة من اجلانب النظري يف كوهنا ستدرس قطاعا كبريا ومهماً             

من املكتبات السعودية وهو املكتبات العامة، واليت مل حتظى بالدراسات والبحـوث العلميـة        

حيث تغطي هذه الدراسة الواقـع الفعلـي السـتخدام        . لفةالكافية اليت تغطي جوانبها املخت    

كما أهنـا تعـرȏ     . احلاسب يف املكتبات العامة والتأثريات احملتملة هلذه التقنية على أدائها           

             ȏوبشيء من التحليل جتارب استخدام احلاسب اآليل يف تلك املكتبات، واملعوقات اليت تعتر

 .استخدام احلاسب اآليل يف أعماهلا
ما األمهية التطبيقية هلذه الدراسة فتكمن يف كوهنا ستقدم صوره جليـة لواقـع تلـك                     أ

املكتبات تساعد على التخطيط والتطوير املستقبلي هلا، حيث تضع بـني يـدي املخططـني             
 عنها يف اجلهات اليت تشرف عليها، البيانات        ومتخذي القرار يف تلك املكتبات أو املسؤولني      

لك املكتبات، والنتائج اليت ستخرج هبا الدراسـة بعـد حتليـل تلـك              واملعطيات املتعلقة بت  
مما يساعد على حسن التخطـيط وزيـادة        . املعطيات، وما ميكن أن ينتج عنها من توصيات       

 .  فعالية االستراتيجيات املستقبلية للتحسيب يف املكتبات العامة
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   :مصȖلحات الدراسة 
 

 :OPACالفهرس املباشر املتاح للجمهور 
تعين الفهرس املباشر املتاح للجمهـور   ) Online Public Access Catalog(    اختصار   

وهو قاعدة بيانات ببليوجرافية مصممة Ɯيث يłمكĈن الوصول إليها عن طريق احلاسـب اآليل              
 ).هـ 1420:قارى ( الذي يستخدمه رواد املكتبات مبساعدة أو بدون مساعدة املكتيب 

 

 :Integrated Library Systemsاملة النظم املكتبية املتك
     نظام معلومات حاسوŸ يستخدم قاعدة بيانات ببليوجرافية واحدة، وجمموعة من الربامج           

 (Saffady, 1999).الفرعية املترابطة ألداء وظائف مكتبية متعددة
والـيت       ويقصد هبا حتديدا يف هذه الدراسة النظم املكتبية اجلاهزة اليت تسوقها الشركات             

تتكون من عدة نظم فرعية مثل الفهرسة والتزويد واإلعارة وغريها، Ɯيث تتكامل هذه النظم              
 .الفرعية يف أداء الوظائف املكتبية وبذلك تتجنب التكرار يف كثري من األعمال الروتينية

 

 
 
 
 

 :Performanceاألداء  
 عـن طريـق     األداءمكن قياس        هو جناح منظمة ما يف أداء وظائفها املنوطة هبا، ومن امل          

 تاملراجعة الدورية للنظام ، و اإلجراءات ، و التعليمـات ، و السياسـات ، و املواصـفا                 
 .  (Prathech, 1995) املعيارية، و األهداف و أوجه القصور ، و التلقيم املرتد ، واللوائح

اء مهامها بالنسـبة    التحقق من جناح املكتبات يف أد     :      ويقصد به حتديداً  يف هذه الدراسة      
. لكل من اإلجراءات الفنية وخدمات املستفيدين من خالل اسـتقراء أراء العـاملني فيهـا                

وستشمل معايري قياس األداء السرعة وكفاءة االسترجاع ، وقلة األخطاء الطباعيـة ودقـة              
 .البيانات 
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 : Effectivenessالفعالية 
وارد املتاحة بأفضل صورة ممكنة وباسـتخدام        استغالل اإلمكانيات و امل    ى     هي القدرة عل  

 ). م1995سرايا ، . (أفضل األساليب وبتكاليف مناسبة
قدرة املكتبات على استثمار ما توفره احلاسبات من        :      ويقصد به حتديدا يف هذه الدراسة     

يز إمكانات لالرتفاع مبستوى أداء العمل وستشمل معايري قياس الفعالية ، زيادة اإلنتاجية، مت            
 .اخلدمات املقدمة، توفري التكاليف واستثمار إمكانيات النظام املتاحة، جتنب العمل التكراري

 

  : library Generalاملكتبة العامة 
     مكتبة عامة ال تقتصر مواد مقتنياهتا على جمال معني ، بل حتتوي على أشكال العلوم 

قاري ، .( لكلي يف املنطقة أو املدينة واملعرفة املختلفة لتغطي احتياجات شرحية اجملتمع ا
 ) .هـ 1420
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 :ȾƢيد 
       لقد بدأت احلاسبات اآللية مسريهتا باستخدامها يف البحـوث اخلاصـة باجملـاالت             
العسكرية خالل احلرب العاملية الثانية، مث تطور استخدامها يف األƜاث العلميـة الرياضـية              
واهلندسية والصناعية وجماالت اإلدارة، وأصبحت بذلك ضرورة يف مجيع جمـاالت احليـاة             

 ومن بينها جمال املكتبات واملعلومات، وخاصة اإلجراءات الفنية ووسائل استرجاع           اإلنسانية
املعلومات، وتواجه املكتبات ومراكز املعلومات الكثري من املشاكل والصعاب عند نقل هذه            
التقنية إليها، ولكنها حتاول جاهدة تذليل هذه الصعاب حƓ تصبح هذه التقنيـة مالئمـة               

 ).م1982األخرس، .( كتبات ومراكز املعلوماتملتطلبات العمل يف امل
     وسنحاول يف هذا الفصل مناقشة بعض املفاهيم واجلوانب املتعلقة باملوضوع وهـي             

مفهوم تقنية املعلومات، وقياس األداء يف املكتبات ، والتطور التارخيي لـدخول            : كما يلي   
استخدام احلاسـب يف املكتبـات،   احلاسبات اآللية يف املكتبات ومراكز املعلومات، ودوافع       

باإلضافة إىل الصعوبات اليت تواجه املكتبات عند التحسـيب واالسـتخدامات املختلفـة             
للحاسب اآليل يف املكتبات، كما تطرقت الدراسة إىل تعريف النظـام املكـتيب املتكامـل               

 . وديةوأخرياًً التحسيب يف املكتبات السع. واألنظمة املستخدمة يف املكتبات املدروسة
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 : مفȾوم ǩقنية املعلومات 
      من خالل تتبع اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات جند أن مصطلح تقنيات 
املعلومات عرف بطرȧ عديدة ومتنوعة، وقد اختلفت وجهات النظر حوله 

كن أن كل ما استخدمه وما مي"عرفه تعريفاً عاماً حيث يقول هو  ) م1995(فقاسم
يستخدمه اإلنسان يف معاجلة املعلومات من أدوات وأجهزة ومعدات وتشمل املعاجلة 

 ) 159ص".(واالستنساǷ والبث والتنظيم واالختزان واالسترجاع
تطبيق التقنية يف معاجلة املعلومات من حيث " بأنه ) هـ1411(يف حني عرفه املرغالين 

 )500ص".(مث البثاإلنتاج ، التخزين ، املعاجلة، االسترجاع، 
:         يف تعريف تقنيات املعلومات حيث عرفها بأهنا ) م1992(      ويتفق معه السامل 

تطبيقات املعرفة العملية والتقنية يف معاجلة املعلومات من حيث اإلنتاج والصيانة والتخزين " 
 )20ص ".(واالسترجاع بالطرȧ اآللية

أهنما ركزا على التطبيقات وعلى قضية اإلنتاج  السابقني       ويالحȘ من التعريفيني
 .واملعاجلة والتخزين واالسترجاع للمعلومات بالطرȧ اآللية

كافة أنـواع األجهـزة     "فقد عرف تكنولوجيا املعلومات بأهنا      ) م1990(      أما سامل   
وسائل االتصال أجهـزة    : والربامج املستخدمة يف جتهيز وخزن واسترجاع املعلومات مثل         

 )8ص ".(اƀ... اسب احل
استخدام أدوات التقنيـة    "تقنيات املعلومات بأهنا    ) هـ1420(      وكذلك عرف قاري    

اإللكترونية مع أوعية املعلومات املختلفة من حيث إنتاجها وơزينـها وبثهـا ومعاجلتـها              
وتوزيعها إلكترونياً وتفاعلها مع اإلنسان ومع ما يتناسب من وسائل أجهـزة احلواسـيب              

 )163-162ص".(تصاالت والشبكاتواال
      ويالحȘ أن سامل وقاري قد قصرا تعريف التقنية على احلاسب اآليل واسـتخدامه يف              

 . خزن واسترجاع املعلومات وجتهيزها
      أما يف الدراسة احلالية فǚهنا ستركز على احلاسب اآليل ولذلك ميكن تعريـف تقنيـة               

ة املستخدمة يف معاجلة املعلومات مـن حيـث اإلنتـاج           الربامج واألجهز " املعلومات بأهنا   
 ".    واملعاجلة والتنظيم واالختزان واالسترجاع والبث بالطرȧ اآللية 
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 :قياȃ األداء يف املكتبات 
أن البعض يرى أن التقييم واحد من فروع البحث، حيث          ) هـ1417(     ذكر النكستر 

ويرى . اح األداء لربنامج ما على سبيل املثال      لتحديد مدى جن  " املنهج العلمي " يعƖ بتطبيق   
آخرون أن له دور كبري يف اơاذ القرار ، إذ يساعد التقييم على مجع البيانات الالزمة لتحديد                 

وهناȫ مـن  . أي من االستراتيجيات املطروحة كبدائل تبدو أقرب إىل حتقيق النتيجة املطلوبة       
اسية لɌدارة ، وخاصة أن نتائج التقييم ميكن أن         ينظر إىل التقييم على أنه أحد املكونات األس       

 . تساعد رجل اإلدارة على ơصيص املوارد بشكل أكثر فعالية 
 فيذكر النكستر أن هناȫ عدد من األسباب اليت تدعو املسؤولني عن            ȡراȏ التقييم      أما أ 

اب رغبتهم يف   املكتبات لɌقبال على إجراء تقييم للخدمات اليت يقدموهنا ، وأحد هذه األسب           
يظهر املستوى الذي أجنزته اخلدمة اآلن ، فǚذا         Benchmark) بداية نقطة (وضع مقياس بداية    

من خالل مقارنتها بنقطة البداية     ) النتائج  ( ما أدخلت بالتايل تغيريات ميكن قياس اآلثار أو         
جناز عـدد   وهناȫ سبب ثان رمبا يكون أكثر شيوعاً هو املقارنة بني إ          . اليت حددت من قبل     

من  املكتبات أو اخلدمات ، وملا كان تطبيق مقارنة صحيحة من هذا النوع يتضمن استخدام 
فǚن إمكانية تطبيق هذا النوع من الدراسة حمدودة ، ومن           Identicalمعايري تقييمية متطابقة    

م املقارن  املقارنة بني التغطية يف قواعد معلومات متعددة ، التقيي        : األمثلة على هذه املقارنات     
إلمكانات إيصال الوثائق يف عدة مكتبات ، واستخدام جمموعة من األسئلة املعيارية ملقارنـة              

والسبب الثالث لتقييم خدمة املعلومات يتمثـل يف        . األداء يف خدمات اإلجابة على األسئلة       
. قات  تربير وجود هذه اخلدمة ، وتعد دراسة اجلدوى بأهنا حتليل للعالقة بني املكاسب والنف             

ويكمن السبب الرابع يف حتديد األسباب اليت تؤدي إىل اإلخفاȧ يف اخلدمة ، وذلك لرفـع                
 .مستوى األداء مستقبالً 

 

     ورغم ما تبذله املكتبات ومراكز املعلومات من حمـاوالت لتقيـيم األداء ومسـتوى              
عـض أمنـاء    أن ب عوائȨ التقييم   اخلدمات فيها ، إال أن هناȫ أسباب تعيق ذلك ومن أهم            

املكتبات يعتقدون أن اآلثار اليت حتدثها اخلدمة غري ملموسة بدرجة جتعل من االستحالة على              
ومـن العوائـق    . املرء أن حيدد مبوضوعية ما إذا كانت أهداف املكتبة قد Ź حتقيقها أم ال               
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نيـة،  كذلك ضيق الوقت للعاملني و نقص اخلربة أو املعرفة باجملموعة وحتليل البينـات امليدا             
يضاف إىل ذلك أن أغلب اإلدارات ال تلتزم بـالتقييم يف عملـها ، ألن مجـع البيانـات                   
واإلحصاءات التقييمية فقط ال يكفي وإƴا ال بد أن تكون اإلدارة مهيأة الستخدام نتـائج               

 )هـ1421النكستر، .(التقييم إلحداث التغريات يف املواضع اليت وجهت املؤشرات هلا 
     

 : ثالث وهي قييم يف املكتبات مستويات وللت       
جيب قياس الفعالية ملعرفة كيف تفي باملتطلبات اليت يعلقهـا           . Effectivenes الفعالية -

املستفيد عليها ، فيمكن لدراسة الفعالية أن تسأل عما إذا كانت األسئلة املرجعية الـيت               
و ما إذا كانت املكتبة     وردت للمكتبة قد Ź اإلجابة عليها بشكل مرضي للمستفيدين ، أ          

 .توفر املواد املرجعية اليت يطلبها املستفيدون حاالً
تعƖ مبعرفة مدى كفاية التشغيل الداخلي للنظام ، ومثـل هـذه            .  ȥعالية التكلفة    تقييم -

الدراسة تقيس مدى كفاية النظام من حيث التكاليف يف حتقيق أهدافه وسد حاجـات                           
 .املستفيدين منه 

يعƖ مبعرفة ودراسة ما إذا كانت قيمة اخلدمة تزيد أو تقل عن            . عائد التكلفة   توى  مس -
 .تكلفة توفريها 

 

فعملية تقييم خدمات املعلومات قـد      .  فتختلف وتتعدد    التقييم وȕرقȼ      أما كيفية   
فالدراسات الشخصية املبنية على اآلراء قـد       . أو موضوعية   ) تقديرية( تكون شخصية   

ائدة ، ألن التعرف على ما يشعر به الناس إزاء اخلدمة أمر له أمهيته ، إال أن                 تكون هلا ف  
التقييم يكون له فائدة كبرية إذا كان حتليالً شخصياً يبحث عن وسائل وطرȧ لتحسني              
اخلدمة ، ومن الصعب بناء هذا النوع من الدراسة على الرأي وحده ، إذ ينبغي اتبـاع                 

ا ينبغي أن تكون نتائج الدراسة املوضـوعية قابلـة          معايري وإجراءات موضوعية ، كم    
وميكن القيام بالدراسات التقييمية من خالل مستفيدين حقيقـيني يف          . للقياس الكمي   

أوضاع مؤسسات حقيقية ، كما ميكن استخدام بعض أنواع احملاكاة كبديل لـذلك ،              
م بǚشـراȫ مجيـع     وإذا Ź استخدام دراسات حقيقية فبǚمكان القائم على التقييم أن يقو          

املستفيدين على أساس تطوعي ، أو أن خيتار عينة عشوائية متثل املسـتفيدين ، وهـذا                
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األسلوب حيظى بقدر أكرب من التفضيل ، ألنه من األفضل أن حيصل املرء على بيانـات                
موثوقة أو يعتمد عليها من قبل عدد قليل من املستفيدين على أن جيمع بيانات أقل ثقـة               

 ) هـ1417النكستر،  . (من األكثرية
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 .    التȖور التارƸي لدخول احلاسبات اآللية يف املكتبات ومراكȂ املعلومات
         مرت التطبيقات احملسبة يف املكتبات ومراكز املعلومات مبراحل وتطورات عديدة يف         

 ات، فعلى الرغم من أن املكتبات قد تعاملت مع     رحلتها املستمرة للدخول إىل عامل املكتب
بعض التقنيات السائدة قبل الثالثينيات واألربعينيات امليالدية كالبطاقة اجملدولة املثقبـة وأداة            
الفرز يف بعض اإلجراءات املكتبية، إال أهنا مل تعرف تطبيقات احلاسب إال يف السـتينيات،               

ألغراȏ مالية وإدارية وألعداد البحـوث العلميـة يف       فاحلواسيب الكبرية  اقتنتها اجلامعات      
أمـا املكتبـات فـǚن      . النصف الثاين من عقد اخلمسينيات يف الواليات املتحدة األمريكية          

احلاسبات اآللية مل تعرف طريقها إليها إال  يف الستينيات وكانت هذه الفتـرة هـي فتـرة                  
ناسب اإلجراءات الداخلية للمكتبات مـن      التجارب األولية والربجميات املصممة حملياً واليت ت      

قبل اختصاصي احلواسيب، ويف هذه الفترة استخدمت غالبية األنظمة السائدة يف تلك الفترة             
وتطورت التطبيقات اآلليـة يف السـبعينات   . البطاقات املثقبة يف إدخال وتسجيل املعلومات     

 الفترة هو إرساء قواعـد      نوعاً ما عما كانت عليه يف الستينيات، وكانت أهم مميزات هذه          
بني املكتبات يف التطبيقات اآلليـة لɌجـراءات    ) Cooperative systems(النظم التعاونية 

وعلى رأسها الفهرسة واإلعـارة ، إمـا عقـد     ) House keeping activities( الداخلية 
يـع أنـواع    الثمانينيات فيعترب الفترة اليت انتشرت فيها التطبيقات اآللية بشكل كبري يف مج           

املكتبات ومراكز املعلومات خاصة املتوسطة والصغرية، حيث تأثرت باحلاسبات اآلليـة يف            
وهذا التأثري دفع باملكتبات إىل أن حتاول تطوير خدماهتا مستفيدة          . هذه الفترة إىل حد كبري    

ا يف عقد أم. من احلاسبات اآللية وكذلك هتيئة الكوادر البشرية املؤهلة للتعامل مع هذا التغيري          
التسعينيات فقد حدثت قفزة واسعة يف تقنيات معاجلة واختزان واسترجاع املعلومات كانت            

حيث ظهرت كأوعية جديدة خلـزن املعلومـات         ) CD-ROM(نتيجتها األقراص املليزرة    
، ولعـل أهـم     )هـ1421قنديلجي، السامرائي، .(وتداوهلا يف املكتبات ومراكز املعلومات    

 جمال احلاسبات اآللية واليت ظهرت يف التسعينيات هو ظهـور شـبكة             التطورات التقنية يف  
اإلنترنت واليت أتاحت جلميع فئات الناس احلصول على الكثري من املعلومات وربط املكتبات             

، باإلضـافة إىل    )م  1999السرحيي،  . ( ببعضها البعض عن طريق وسائل االتصال احلديثة      
 .         فة واليت كانت بداياهتا يف الثمانينيات ظهور النظم املتكاملة بأنواعها املختل
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 :دواȜȥ استخدام احلاسبات  اآللية يف املكتبات
 

      لقد استفادة املكتبات ومراكز املعلومات يف الدول املتقدمة استفادة كبرية من تقنيـات           
املعلومات وخاصة تقنية احلاسب اآليل حيث أصبحت مجيع األنشطة واخلـدمات يف تلـك              

كتبات تقدم بواسطة احلاسب ، وهذا ما دفع بالكثري من املكتبات يف الدول العربية إىل أن                امل
حتذو حذوها يف االستفادة من اإلمكانات والقدرات  اليت ميتلكها احلاسب يف تطوير خدماهتا      
املكتبية ، فلو Ɯثنا عن األسباب اليت تدفع املكتبات ومراكز املعلومات الستخدام احلاسـب              

نا أن هناȫ إجابات متنوعة ودوافع متعددة وقـد خلـص أمـان، و عبـد املعطـي                              لوجد
 : هذه الدوافع يف النقاȓ التالية ) هـ1419(

أن استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكز املعلومات يؤدي إىل تقدمي خدمات             .1
 . معلوماتية افضل ألكرب عدد ممكن من املستفيدين من تلك املكتبات

للسيطرة على الكم اهلائل من اإلنتاج الفكري يف Ưتلف جماالت العلوم واملعـارف              .2
 . والتحكم يف تدفق املعلومات وأتاحتها للمستفيدين من املكتبة 

استخدام احلاسب يف املكتبات ومراكز املعلومات يوفر الكثري من الوقت سواء مـن              .3
 . ة حيث تقدمي اخلدمات أو من حيث إجناز األعمال املكتبي

 . النظم اآللية تسهل إمكانية التعاون بني املكتبات بعضها البعض  .4
أن استخدام النظم اآللية يف املكتبات ومراكز املعلومات جينب تكرار اجلهود املبذولة             .5

 . ويساهم كثرياً يف رفع كفاءة العمل  
تتيح إمكانات البحث بطرȧ متنوعة ومن خالل مداخل Ưتلفة يف سجالت الفهرس             .6

 . يل للمكتبة اآل
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إال أنه يضيف إىل ذلـك      ) م1987(       ويتفق معهم يف هذه الدوافع واألسباب درويش        
 : ما يلي 
تغري طبيعة احلاجة إىل املعلومات حيث يري أن التطور والتقدم احلضاري والعلمـي              .1

والتقين وترابط وتشابك املوضوعات مع بعضها البعض أدى إىل ظهور موضـوعات            
وبالتايل تغريت طبيعة احلاجة إىل املعلومات فأصبحت احلاجة ơتلف عن جمرد      جديدة  

احلاجة إىل كتاب أو صحيفة وإƴا أصبح املستفيدون يسألون عن املعلومات احملـددة             
 . وان جتيب على سؤال حمدد 

تلجأ العديد من املكتبات ومراكز املعلومات إىل استخدام احلاسـب اآليل هبـدف              .2
االعتيادية يف املكتبات وتقدميها بشكل افضل مثـل أعمـال فـرز            تطوير األعمال   

البطاقات من الفهارس وترتيبها وبطاقات املستفيدين و أعداد اإلحصـاءات وغـري            
 . ذلك

فيذكر أن أهم األسباب اليت تدفع املكتبة ومراكز املعلومات         ) م1984(      أما عبد اهلادي    
 : شياء وهي الستخدام احلاسب اآليل يف أعماهلا عدة أ

 . الرغبة يف إجناز العمل بأقل تكلفة وبأكثر سرعة ودقة متناهية  .1
إجناز ما ال ميكن تقدميه بالطرȧ اليدوية بشكل سليم سواًء كان بسبب احلجم املتزايد               .2

 . أو بسبب التعقيد 
 .الرغبة يف إجناز عمل يستحيل عمله يدوياً  .3
ول على املعلومات املتوفرة خـارج   كما أن احلاسبات اآللية متكن املكتبات من احلص        .4

 . أسوارها كقواعد املعلومات املتوفرة واملتاحة على اإلنترنت 
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 . الصعوبات الǩ Ɣواجȼ املكتبات عند التحسيب 
      واجهت الكثري من املكتبات ومراكز املعلومات العديد من الصعوبات واملشاكل عندما           

ا وخدماهتا وخاصة تقنية احلاسـب اآليل ومـن تلـك           قررت أن تدخل التقنية إىل أعماهل     
حيث يذكر إن هذه العوائق ليس بالضرورة أن        ) . م1987(الصعوبات ما ذكره الشرجبي     

 : تظهر يف وقت واحد بل قد تظهر يف مراحل معينه ومنها 
ما يتعلق بالتكاليف وهو أن املكتبات ومراكز املعلومات حتتاج إىل موارد مالية لشراء              .1

زة والربامج ولتدريب العاملني على التعامل مع هذه األجهزة وصيانتها عنـد            األجه
تعطلها ، وليس كل املكتبات متتلك القدرة على شراء هذه األجهزة وتوفري الصـيانة   

 . الالزمة هلا 
مشكالت تتعلق بصيانة األجهزة حيث تكثر األعطال وعـادة ال يتـوفر شـخص               .2

 . متخصص بصيانة األجهزة
يف أن استخدام احلاسبات اآلليـة يف       ) هـ1401(ق مع الشرجبي كذلك السيد            ويتف

املكتبات ومراكز املعلومات يتسبب يف العديد من املشاكل إال انه يضـيف إىل مـا سـبق                 
 . الصعوبات اليت تتعلق مبهارات العاملني لالستخدام اآليل ، والصعوبات اإلدارية 

اجه املكتبات ومراكز املعلومات الـيت تسـتخدم        وينضم إليهما يف ذكر الصعوبات اليت تو      
حيث ذكر بعض الصعوبات واليت يرى أهنا تنطبق إىل حد          ) م1993(احلاسب اآليل السامل    

 : كبري على احلال يف اململكة ومنها 
 . عدم وجود األيدي املدربة بشكل كاف يف جماالت العلوم والتقنية  .1
 . ا يف احلاسبات اآللية املشاكل املتعلقة باللغة العربية وتطبيقاهت .2
عدم وجود تشريعات تساعد يف التعرف على املعلومات املمكنة تداوهلا داخل كـل              .3

 .بلد
رداءة االتصاالت داخل البلد العرŸ الواحد وبني الدول العربية مع بعضـها ومـع               .4

 . الدول العربية والدول الغربية 
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الت إال انه يضيف املشكلة الناجتة      مع السامل يف هذه املشك    ) م2002(      ويتفق املالكي   
عن قلة اخلربة يف إدارة مشروعات احلواسيب وعدم توافق برنامج املكتبة مع برنامج التشغيل              

 . أو مع املواصفات الفنية خلادم الشبكة 
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 : االستخدامات املختلفة للحاسب اآليل يف املكتبات ومراكȂ املعلومات 
 لقد استفادت املكتبات ومراكز املعلومات من إمكانات احلاسب اآليل فقد استخدمته      

 :  ما يلي تيف أنشطة عديدة وƯتلفة وأهم هذه االستخداما
 : CataloguingالفȾرسة . 1

      حترص الكثري من املكتبات على استخدام احلاسب اآليل يف جمال الفهرسة وذلك 
لتقليدي إىل الفهارس اآللية، وكان نتيجة لذلك ظهور ما لتحويل فهارسها من الشكل ا

يسمى بالفهرسة اآللية وتوزيع سجالت للفهرسة على شكل أشرطة ممغنطة حتت اسم 
 ).م1989الورغي، ) . (  MARC tapesفما  ( أشرطة الفهرسة املقروءة آلياً 

يب أعمال       وقد تبنت هذه الفكرة مكتبة الكوجنرس األمريكية حيث قامت بتحس
)                 MARC( الفهرسة، وتنفيذ مشروع مهم للفهرسة املقروءة آلياً

 )Machine readable ctalaging (  والذي بدأته مجعية مكتبات أوهايو يف الواليات
)           Ohio   college   library center( املتحدة األمريكية، وكان يطلق عليه سابقاً 

)OCLC ( مث بعد ذلك توسع نشاطه لتستفيد منه مكتبات ومراكز معلومات متعددة يف
 On-Line Computer Library(الواليات املتحدة وخارجها، وبالتايل تغري مسماه إىل 

Center  ( وكان يهدف هذا املشروع إىل أداء عملية الفهرسة مركزياً، وبعد ذلك توزيعها 
الوالية، وذلك خلفض التكاليف وسرعة إجناز األعمال بأسرع على املكتبات املشتركة بنفس 

للفهرسة املقروءة  ) MARC(مث بعد ذلك ظهرت أشرطة مارȫ .  وقت ممكن وبدقة متناهية
آلياً من قبل مكتبة الكوجنرس األمريكية، وقد استفادت منها املكتبات بشكل كبري، ومع 

 معلومات عاملية أفاد الكثري من مرور السنني تطورت خدمات هذا املركز وأصبح شبكة
املكتبات على اختالف أنواعها يف أحناء العامل يف جمال التزويد التعاوين، والفهرسة واإلعارة 
اخلارجية، واالشتراȫ يف جمال املعلومات الببليوجرافية للفهرسة والتصنيف، وتطوير األنظمة 

هرسة، وهذا ساهم يف إنشاء قواعد اآللية للمكتبات، كما أنه ساعد على التقنني املوحد للف
ونتيجة الستخدام احلاسب يف جمال الفهرسة تقلصت الفهارس . البيانات على مستوى الدول

التقليدية من أغلب املكتبات، وحل حملها الفهارس اآللية مبا تتميز به من مرونة وإمكانية يف 
ساهم يف سرعة البحث كما أن احلاسب ي.  التحكم يف املعلومات والبيانات بسهولة ويسر
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واختصار الوقت املخصص لفهرسة كتاب معني وإعداده فنياً، . عن املواد املراد استرجاعها 
وإعداد العديد من رǗوس املوضوعات واملداخل واإلحاالت وربطها مع بعضها البعض، كما 

ألن أنه ساهم يف إجياد ما يسمى بالفهرسة املركزية وهذا يقلل احلاجة إىل فهرسة أولية 
شبكات املعلومات متتلك نسǸ فهرسة أصلية وميكن للمكتبات أن تستخدمها وتستفيد منها 

 )    هـ1412الغامدي، .( مع إجراء بعض التعديالت البسيطة وفقاً الحتياجاهتا
 : ǩنمية اŎموعات . 2

ـ              ال       أن استخدام احلاسب اآليل يف جمال تنمية اجملموعات يساعد على التقليل من األعم
اخلدمات الـيت   ) هـ1421(اليدوية اليت تستغرȧ الوقت واجلهد الكبري ، و ذكر الصويف           
 źيكمن أن يقدمها احلاسب يف جمال تنمية اجملموعات كما يأ : 

سهولة مراجعة املواد اليت ترغب املكتبة يف شرائها قبل الشروع بطلبها وذلك بواسطة         .1
كتبة أو البحث يف قواعد خارجية ميكـن        البحث يف قاعدة البيانات املستخدمة يف امل      

 . حتميلها على النظام 
 .املرونة يف استخدام احلاسب من حيث إدخال البيانات اجلديدة وحتديثها أو إلغائها .2
 . متابعة الطلبيات املتأخرة  .3
 . ضبط اإلجراءات املالية املخصصة لتنمية اجملموعات يف املكتبة  .4
 . أعداد التقارير واإلحصاءات  .5
 . عة الكتب حƓ تصل إىل املكتبة متاب .6
 .                       إجراء مجيع املراسالت والطلبيات اخلاصة بالكتب بشكل آ يل .7

إال أنه أضاف أن املعلومات الـيت يـتم         ) م1987(       ويتفق معه يف ذلك درويش      
ي تسجيلها للحاجة إليها يف جمال التزويد ، ميكن االستفادة منـها يف نشـاطات أخـر               
 . كالفهرسة ، حيث ال يبقي سوى إضافة بيانات بسيطة الستكمال الوصف الببليوجرايف
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 : اإلعارة . 3
      للتطور الذي حصل يف احلاسب أثر رئيسي وفعال يف خدمات اإلعارة، حيث أصـبح              

أن ) هـ1421(باإلمكان تقدمي هذه اخلدمة بشكل أسرع وبتكاليف أقل  ويذكر الصويف            
 : حلاسب يف اإلعارة يسهل األمور التالية استخدام ا

 . سهولة تسجيل املواد اليت Ź أعارهتا واملواد اليت Ź إرجاعها  .1
 . حتديد فترة زمنية حمددة لɌعارة وتوضيح عدد الكتب املسموح بǚعارهتا  .2
ضبط عملية حجز الكتب املطلوبة من قبل املستعريين عن طريق إرسال رسائل تنبيه              .3

 . ارة بأن الكتاب املعاد قد Ź حجزه من قبل مستعري آخر إىل موظف اإلع
 . ميكن أعداد التقارير عن الكتب املتأخرة بشكل آيل  .4

و يضيف أنه ميكن بواسـطة احلاسـوب        ) م1987(       ويتفق معه فيما سبق درويش      
التعامل مع الفئات املختلفة للمستعريين كما هو احلال يف املكتبات اجلامعية حيـث يوجـد               

 . أعضاء هيئة التدريس والطلبة مبختلف مراحلهم 
 

 : ضبȔ الدوريات . 4
بأن احلاسب ميكن استخدامه يف جمال ضبط الدوريات من         ) م1987(       يذكر درويش   

 : عدة نواحي نذكر منها 
 . حتديد العناوين اليت يتم االشتراȫ فيها  .1
 . حتديد عناوين الدوريات اليت توقف االشتراȫ فيها  .2
 . يد عناوين الدوريات اليت مل تصل بعد حتد .3
 . اإلجراءات املالية  .4
 .   إجراءات جتديد االشتراكات سنوياً  .5

إمكانية تسجيل اإلعداد اجلديدة للدورية الواحدة حيث       ) هـ1421(      ويضيف الصويف 
                Ǹتسجيله بتسجيل العدد الذي يليه وتـاري Ź يقوم النظام وبشكل آيل وبناء على أخر عدد

 .له تلقائياً وصو
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5 . Ǭاسترجاع املعلومات والبح : 
      أن استخدام احلاسبات اآللية ساعد كثرياً يف استرجاع املعلومات بطريقة سريعة واكثر            

 OPACفاعلية، حيث ميكن استرجاع املعلومات والبحث عنها عن طريق الفهارس احملسـبة             
 وتسمح بالوصول إىل مصادر املعلومات      واليت تسهل الوصول إىل قواعد املعلومات اخلارجية،      

يف شكل نص كامل وصور خطية وƧعية ومرئية، وهي تقدم للمستفيد تسـهيالت كـثرية          
وتتميز الفهارس احملسـبة باملرونـة يف البحـث         .لتنقيح عملية البحث ذاهتا واإلƜار خالهلا     

ىل مجيع مصادر واالسترجاع إضافة إىل اتساع وعمق تغطيتها، فهي تتيح للمستفيد الوصول إ       
املعلومات يف املكتبة يف أوعيتها املختلفة،وكذلك الوصول إىل مصادر املعلومات املتـوفرة يف           

، والفهارس احملسبة هي نتيجة لعملية الفهرسة وهـي         )م2000الفرماوي،. (مكتبات أخرى 
متاحة للجمهور كافة، واآلن بعد ظهور اإلنترنت أصبحت متاحة للجميع وميكن للمستفيد            

 يبحث فيها وهو موجود يف منـزله أو مكتبه اخلاص وحيصل على املعلومات اليت يريدها،          أن
كما ميكن من خالل البحث .وميكن أن يستعري وعاء املعلومات الذي يرغب يف احلصول عليه  

باالتصال املباشر استرجاع املعلومات بشكل فوري بواسطة احلاسـب اآليل، حيـث يـتم            
 وقواعد املعلومات املقروءة آلياً يف أماكن بعيدة جداً من مجيع           االتصال بشبكات املعلومات  

أحناء العامل، ولقد كانت هذه اخلدمة اليت ال تستطيع املكتبات تقدميها إال بوجود احلاسبات              
اآللية من أهم الدوافع اليت دفعت أغلب املكتبات إىل حوسبة أعماهلا وأنشطتها ملا هلا مـن                

 :فوائد عديدة منها 
 .تيح للمستفيدين الوصول إىل كم هائل من مصادر املعلومات املتنوعةأهنا ت .1
 . ميكن بواسطتها الوصول إىل املعلومات يف وقت قصري جداً وبشكل أسرع .2
 .ƽوهلا يف التغطية وأهنا طريقة حديثة يف احلصول على املعلومات .3
. يدوياسترجاع املعلومات على اخلط املباشر أقل تكلفة من البحث واالسترجاع ال           .4

 )  م2002الوردي، املالكي، ( 
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 : النȚام املكتƑ املتكامل 
 

النظام الذي يتم فيه جتهيز مجيع      " النظام املكتيب املتكامل بأنه     ) م1995(      عرف قاسم   
 " قطاعات العمل باملكتبة اعتماداً علي ملف وراقي أساسي واحد 

جمموعة الربجميات واألجهزة اليت تغطي  "       أما هاروود فيعرف النظام املتكامل بأنه
: وتشمل النظم الفرعية للنظام املتكامل بشكل عام . العديد من األنشطة املكتبية املعتادة

) Public access catalogue Online( الفهرسة، التزويد، اإلعارة، الفهرس املتاح للجمهور
 ) Prytherch 1995.( اإلعارة املتبادلة بني املكتبات، ضبط الدوريات

نظام معلومات حمسب يستخدم قاعدة بيانات " بأنه  Saffady) (1999يف حني عرفه 
 " .             واحدة، وجمموعة من برامج التطبيقات الفرعية املتداخلة بغرȏ حتسيب عمليات املكتبة 

 :       ويتميز النظام املكتيب املتكامل بالعديد من املميزات منها 
  حيث أن األجهزة اآللية أسرع بكثري يف إجناز األعمال  Increased Speedالسرعة  .1

 . من استخدامها يدوياً 
  . توفري الكثري من الوقت املخصص للحصول على املعلومات .2
توفري التكاليف ، حيث بعد فترة زمنية من االستخدام اآليل تنخفض النفقات عـن               .3

 . لتايل اƳفاȏ أجورهمالنظام اليدوي بسبب اƳفاȏ تكاليف العمالة وبا
 . يساهم يف توفري فاعلية التكامل مع الوحدات األخرى بشكل أكثر فاعليه وكفاءة .4
النظام العمل املكتيب املتكامل يؤدي إىل اجلودة يف إجناز األعمال حيث تكون نظيفة              .5

 )م1997عبد الفتاح، .( مرتبة بشكل أفضل بكثري من لو كانت يدوية 
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 ة اجلاهȂة للتحسيب يف املكتبات ومراكȂ املعلوماتاألȚȹمة اآللي
    النظم املستخدمة يف املكتبات كثرية ومتعددة ومتاحة بطرȧ ميسرة Ɯيث ơتـار كـل              

لكن سيقتصر العرȏ هنا علـى      . مكتبة النظام الذي ترى أنه يناسب احتياجاهتا وإمكانياهتا       
 .األنظمة املستخدمة يف املكتبات حمل الدراسة فقط 

 

1 . Ȩȥام األȚȹHorizon :  
 Ameritech      ظهر هذا النظام يف هناية الثمانينيات امليالدية حيث بدأت شركة أمريتيك 

Library Service   بتطويره ليكون نظاماً جاهزاً إلدارة املكتبات ، وهذه الشركة تسـعي 
اداً على احلاسبات   لتقدمي الدعم للمكتبات وخاصة فيما يتعلق بتحسني عملياهتا املكتبية اعتم         

م 1983اآللية وقد أصدرت هذه الشركة ثالثة إصدارات من النظم يف جمال املكتبات عام              
 عـام  NOTISم مث 1991 عـام   Horizon مث اتبعته بنظـام  DYNUIXأصدرت نظام 

م 1994م وقد القت هذه النظم إقباالً من املكتبات يف Ưتلف أحناء العامل ويف عام               1995
التعاون مع شركة النظم العربية املتطورة يف الرياȏ بالسعودية لتعريب النظام           قامت الشركة ب  

وفق املعايري املتعارف عليها يف جمال املكتبات واملعلومات، ويضم نظام األفق العديـد مـن               
النظام الفرعي للتزويد، النظام الفرعي للفهرسة، النظام الفرعي لضبط         : األنظمة الفرعية منها  

نظام الفرعي لɌعارة، النظام الفرعي للحجز، نظام الفهرس املتاح على اخلط           املسلسالت، ال 
ويتميز نظام األفق  بالعديـد مـن        . ، والفهرس املتاح على شبكة اإلنترنت      OPACاملباشر  

اإلمكانيات فهو يتيح إمكانية التعامل مع احلقول الثابتة واملتغرية الطول، كمـا أنـه يتـيح                
ول وجداول، باإلضافة إىل إعداد اإلحصائيات والتقـارير علـى          إمكانية إضافة وتعديل حق   

اسم املؤلف،العنوان، الكلمات   : فترات زمنية معينة، كما أنه يوفر البحث Ɯقول متعددة مثل         
الدالة، وكذلك الرقم الدويل املوحد للكتب والدوريات، كما أنه يوفر إمكانية عرȏ الصور             

 ).م2000محدي ، أ ( . أو الصوت
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 : Țȹ  LORAام لورا.2
      نظام لورا عبارة عن نظام متكامل جيمع املكتبات يف القواعد اجلوية السـعودية مـع               
بعضها البعض يف ربط شبكي، وهو نظام حملي قام بǚعداده جمموعة من العسكريني واملدنيني              

 وقـد Ź    املتخصصني يف احلاسب اآليل يف إدارة احلاسب يف القوات اجلوية امللكية السعودية،           
هـ، وبدءĆ تطبيقه يف املكتبة املركزيـة بقاعـدة         1410تصميم وتطوير وبرجمة النظام عام      

الرياȏ اجلوية، وبعد ذلك تغريت قواعد البيانات إيل نظام حديث يف إدارة احلاسـب اآليل               
وبناًء على ذلك Ź حتديث وظائف النظام مبا يتوافق مع مستجدات العمل يف القواعد اجلوية               

النظام الفرعي للتزويد، النظام     : ويتوفر بالنظام النظم الفرعية التالية    . هـ  1415عام  وذلك  
الفرعي للفهرسة، النظام الفرعي لضبط الدوريات، النظام الفرعي لɌعارة، النظام الفرعـي            

ولنظام لورا العديد من اإلمكانيات فهو يتيح إمكانيـة االتصـال بقواعـد             . حلجز الكتب 
إمكانية البحث يف الفهارس املباشرة، يتيح إمكانية البحث مبداخل متعـددة،           البيانات، يتيح   

كما يتيح إمكانية إجراء البحث بكتابة املصطلح نفسه أو         .  اسم املؤلف، العنوان، املوضوع   
 . باختياره من قوائم هجائية

 : واملكتبات املرتبطة بالنظام حالياً هي
 .لسعوديةمكتبة القيادة بالقوات اجلوية امللكية ا .1
 .مكتبة قاعدة الرياȏ اجلوية .2
 . مكتبة وزارة الدفاع والطريان .3
 .مكتبة قاعدة امللك عبد العزيز بالظهران .4
 .مكتبة قاعدة األمري عبد اهللا جبدة .5
 . مكتبة معهد الدراسات الفنية .6
 .مكتبة قاعدة امللك فهد اجلوية بالطائف .7
 .مكتبة قاعدة امللك خالد اجلوية Ɲميس مشيط .8
 .عدة امللك فيصل اجلوية بتبوȫمكتبة قا .9

 )هـ1424القوات اجلوية امللكية السعودية،.( مكتبة األمري سلطان اجلوية باخلرج.10
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 :  Alyaseer برȹامǰ اليسري . 3
      هو برنامج خاص بǚدارة املكتبات ومصادر التعلم، وهو يناسب املكتبـات الصـغرية             

وميكن استخدام النظـام يف عمليـة      . أو عامة واملتوسطة، سواٌء كانت هذه املكتبات خاصة       
 . الفهرسة واإلعارة ويف تقدمي خدمات عديدة يف البحث والتقارير وغريها

هـ واستخدمت النسخة األصلية منه يف إدارة       1420      وقد Ź إنتاج برنامج اليسري عام       
اإلدارة    العامة الفهرسة والتصنيف باإلدارة العامة للمكتبات وبعد ذلك بدأ تسويقه من قبل   

.                للمكتبات بوزارة التربية والتعليم  واليت متلـك حـق إنتـاج وتطـوير هـذا الربنـامج                 
ويهدف برنامج اليسري إىل توفري أداة سهلة ميكن استخدامها يف عملية الفهرسة اإللكترونيـة              

حيـث  ) شرطة صوتية وبصرية  كتب، أقراص ليزر، أ   ( حملتويات املكتبة على اختالف أنوعها      
ويتميز اليسري بعـدة مميـزات      . ميتاز الربنامج بسهولة متكن غري املتخصصني من استخدامه         

 : منها

 . سهولة االستخدام Ɯيث يناسب كافة املستويات. 1
 . يوفر إمكانيات متعددة يف طباعة البحث. 2
 . خيارات متعددة يف البحث. 3
 .مهيأ للعمل يف بيئة الشبكات. 4
 . إمكانية حتديد صالحيات معينة لكل مستخدم. 5
 . نسǸ احتياطية على القرص الصلب أو املرن. 6
 . سهولة اإلعارة واالسترجاع. 7
 . إحصائيات متعددة تفي باحتياجات املكتبة. 8
 . إمكانية الفهرسة املركزية ألوعية املعلومات وتزويد املكتبات هبا. 9

 . طباعة بطاقات للمستعريين. 10
 . طباعة خطابات للمستعريين املتأخرين. 11
 . موضوع7000حيتوي على قائمة رǗوس املوضوعات العربية للخزندار  ألكثر من . 12
 . أدوات متعددة للتدقيق اإلمالئي ومراجعة البيانات وتصحيحها. 13
 )   هـ1424وزارة التربية والتعليم،. (ميزة نشر البيانات على اإلنترنت. 14
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Țȹمة احملليةاأل : 
      متيل بعض املكتبات العامة احملسبة إىل استخدام أنظمة حملية خاصة هبا، يقوم بǚعـدادها     
جلنة متخصصة داخل كل مكتبة من املتخصصني يف املكتبات واحلاسب اآليل ويعدون برامج             
تتناسب مع إمكانيات كل مكتبة واحتياجاهتا، وبناء على ذلك تقوم هذه املكتبـات الـيت               
تستخدم أنظمة حملية بǚنشاء أقسام خاصة باحلاسب اآليل، ومن املكتبات املدروسـة الـيت              

مكتبة الرياȏ السعودية، مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة، مكتبـة          : تستخدم أنظمة حملية  
املسجد النبوي الشريف، مكتبة احلرم املكي، فمكتبة نادي القصيم األدŸ تستخدم برنـامج             

، أما مكتبة املسجد النبوي الشريف فتستخدم نظام حملي )  D-Base(ديبيسحملي على نظام 
وبالنسبة ملكتبة احلرم املكي فǚهنا تستخدم      ) Foxpro(وهو برنامج معلومات على فوكس برو     

 .   98نظام حملي على وندوز 
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 : التحسيب يف املكتبات السعودية 
 

 أحناء العامل إىل االستفادة مـن احلاسـب اآليل يف تطـوير                   اجتهت املكتبات يف Ưتلف   
خدماهتا وحتسني أدائها وكان حȘ املكتبات يف الدول املتقدمة أفضل بكثري من املكتبات يف              

ولكن ذلك ال مينـع أن      . الدول العربية وهذا يعود بالطبع لوجودها  يف مكان تصنيع التقنية            
 .  اململكة خاصة من هذه التقنية بنقلها إليها تستفيد املكتبات يف الدول العربية ويف

فاملكتبات يف اململكة اجتهت إىل حتسيب أعماهلا املكتبية وكانت املكتبات اجلامعية هي أوىل             
املكتبات يف اململكة اليت أدخلت احلاسب اآليل وميكن حتديد ذلك  إىل أواخر السـبعينيات               

 وأوسطها وهبذا فقد استفادت املكتبات      ت الثمانينيا امليالدية ولكنه مل يبدأ فعلياً إال يف أوائل       
السعودية من جتارب املكتبات األمريكية اليت بدأت التحسيب منذ أوائل السـتينيات إال أن              
املكتبات السعودية اجتهت إىل التحسيب بطريقة فردية دون تشاور أو تعاون فيما بينها فقد              

 ملتطلباهتا دون االستفادة مـن جتـارب        اختارت كل مكتبة الربنامج الذي رأت انه مناسب       
/ املكتبات األخرى فقد وقع اختيار جامعة امللك فهد للبترول واملعادن على نظام دوبـيس               

 وهو يشتغل على أجهـزة احلاسـبات   IBM الذي تنتجه شركة DOBIS / LIBISليبس 
الـذي  اآللية اليت تنتجها نفس الشركة وكذلك جامعة امللك سعود استخدمت نفس النظام             

استخدمته جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ولكن رغم أن النظام هو نفسه إال انه مل يكن                
بني اجلامعتني أي تنسيق وأي تشاور وتعاون ، ويدل على هذا اجلهود اليت بذلتها كل مكتبة                
على حدة لتعريب النظام ، وكذلك استخدام نفس النظام يف مكتبة معهد اإلدارة العامة إال               

أمـا مدينـة   . ه مل يستمر طويال واستخدم برنامج آخر عاماً إلدارة البيانات الببليوجرافية            أن
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية فقد اجتهت إىل أجياد برنامج خاص هبا يتـيح هلـا فرصـة                  

يف حني وقع اختيار مركز امللـك فيصـل         . استرجاع املعلومات باللغتني العربية واإلجنليزية      
والدراسات اإلسالمية ومكتبة امللك عبد العزيز العامـة بالريـاȏ علـى نظـام              للبحوث  

MINISIS   وكان هذا نتيجة لتشاور والتنسيق فيما بني املكتبتني وهي احلالة الوحيدة الـيت 
األطـرم،  .(يتم فيها اختيار نظاماً معيناً بالتنسيق والتشـاور بـني املكتبـات السـعودية             

مة فقد اجتهت أيضاً إىل حتسيب أنشطتها املكتبية واستفادت         أما املكتبات العا  ). هـ1409
نوعاً ما من جتارب املكتبات اجلامعية واتبعت كذلك نفس اخلطوات اليت اتبعتها املكتبـات              



 27
 

               źاجلامعية يف التحسيب إال أن كل واحدة من هذه املكتبات قامت بالتحسيب مبجهـود ذا
 خالل األسئلة اليت وجهت جملتمع الدراسة       ومن. دون التنسيق والتشاور مع بعضها البعض       

                ȏاحلالية يتضح أن أوىل املكتبات العامة اليت بادرت بتحسيب أعماهلا هي مكتبـة  الريـا
تليها يف ذلـك    .هـ وقد استخدمت نظام حملي خاص هبا      1409السعودية وكان ذلك سنة     

تخدمت نظـام   هـ  واس  1410املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية وكان ذلك يف سنة          
أما مكتبة امللك عبد العزيز     . وهو نظام قدمي معتمد من القوات اجلوية السعودية ملكتباهتا           لورا

 هـ ولكنه   1409هـ و بداية    1408العامة بالرياȏ فقد أدخلت احلاسب يف أواخر عام         
هـ وقد وقـع اختيـار املكتبـة علـى نظـام مينايسـز              1414مل يبدأ فعليا إال يف عام       

MINISISا سبق ذكر هذا ولكنها اضطرت املكتبة بعد فترة إىل تغيري النظام وكان هذا              كم
 وHorizon  Źمن ضمن خطط املكتبة لتطوير يف جمال التحسيب واختارت نظـام األفـق   

هـ وأما املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبـدة           1424تشغيله يف املكتبة يف عام      
 وقد سبق ذكر هذا النظام وانه معتمد من القوات اجلوية           LORAفقد استخدمت نظام لورا     

أما مكتبة أهبا العامة واملكتبة العامة مبحافظة الزلفي فقد استخدمتا نظام اليسـري             . السعودية  
وهو برنامج تابع إلدارة املكتبات ومراكز مصادر التعليم وهو مناسب للمكتبات الصـغرية             

ويف نفس السنة أيضا استخدمت مكتبة احلـرم        . هـ1420واملتوسطة وقد كان ذلك عام      
هـ أدخلت كل من نادي القصـيم       1421ويف عام   . املكي الشريف نظام حملي خاص هبا       

األدŸ بربيدة احلاسب اآليل فيها واستخدمت نظام حملي خاص باملكتبة ويف نفـس السـنة               
ململكـة  كذلك ادخل احلاسب يف املكتبة العامة بقاعدة امللـك خالـد اجلويـة جبنـوب ا               

 .واستخدمت نظام لورا مثلها مثل بقية املكتبات العامة التابعة للقوات اجلوية السعودية 
      وعلى الرغم من أن هناȫ توجه صادȧ ملموس من املكتبات العامة يف حتسيب أعماهلا              
املكتبية إال أهنا مل تصل بعد لألسف إىل الدرجة املنشودة يف ذلك فال زالت ترزح حتت وطأة                 

لعديد من الصعوبات واملشاكل اليت تعيق عمليات التحسيب وتؤخر مسارها فهي تعاين من             ا
قلة املوارد املالية اليت جتر  وراءها مشاكل أخرى منها عدم القدرة على اقامة برامج ودورات                

وكـذلك  . تدريبية للعاملني باملكتبة لتعليمهم كيفية التعامل مع هذه التقنية الدخيلة عليهم            
. لقدرة على شراء أجهزة احلاسبات اآللية بأعداد كافيه تغطـي متطلبـات املكتبـة               عدم ا 
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باإلضافة إىل ندرة املتخصصني يف املكتبات واملعلومات واحلاسب يف بعض املكتبات العامـة             
ً ولتخطي هذه العقبات البد من تكاتف اجلهود يف تذليل تلـك            .وان وجدوا فهم قلة جدا    

هذا باإلضافة إىل التنسـيق     . ملسؤولني عن إدارة املكتبات العامة    العقبات والصعاب من قبل ا    
والتعاون بني املكتبات واقتسام املوارد واإلمكانيات يف جمال التحسيب وان تطرح كل مكتبة             

. جتربتها على األخريات لالستفادة منها حƓ ميكن جتنب األخطاء أثناء  تطبيق األنظمة اآللية             
تبات العامة الكبرية يف وضع آراء واقتراحات للتحسيب بطـرȧ          وان تطرح املبادرة من املك    

 .وأساليب حديثة 
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 : البحوǫ والدراسات السابقة
       

قامت الباحثة مبحاولة رصد ما كتب عن موضـوع الدراسـة بـاللغتني العربيـة               
بات واملعلومات من خالل    واإلجنليزية حيث Ź مراجعة اإلنتاج الفكري العرŸ يف جمال املكت         

الببليوجرافيات املتخصصة جبانب مراجعة فهارس املكتبات الكبرية يف مدينة الرياȏ ، إضافة            
إىل االتصال ببعض املتخصصني للمساعدة يف احلصول على البحوث العلمية غري املنشـورة             

م وحƓ  1990وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الباحثة حصرت اإلنتاج الفكري املنشور من عام             
الوقت احلاضر حرصاً على حداثة املعلومات باستثناء بعض الدراسات املهمة يف اجملال واليت             

Ǹال ميكن االستغناء عنها قبل ذلك التاري. 
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أما بالنسبة لɌنتاج الفكري األجنيب فقد قامت الباحثة بالبحث يف قواعد املعلومات            
 :  ملعلومات باللغة اإلجنليزية، وهياملتعلقة مبجال املكتبات وا

 

1. Library Literature . 
2. Library and Information Science Abstracts ( LISA). 
3. Information Science Abstracts. 

 
 

كما ƽل البحث أيضاً بعض القواعد األخرى ذات العالقة غري املباشرة مبجال 
 :املكتبات واملعلومات وهي 

1. Dissertation Abstracts . 
2. ERIC  

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الباحثة قد اقتصرت على الدراسات العلمية املنهجية 
 .واستبعدت الدراسات واملقاالت االستعراضية وغري املنهجية

 وقد قامت الباحثة باستعراȏ الدراسات اليت استطاعت احلصول عليه
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 : البحوǫ والدراسات العربية -أ
صلت الباحثة على جمموعة من الدراسات العربية وقد قسمتها يف سـت فئـات              ح
 : كالتايل 

 .الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب والنظم اآللية يف املكتبات بشكل عام . 1
 الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب يف جمال واحد من جماالت حتسيب    . 2

 .املكتبات وهو الفهرسة 
 . OPACsراسات اليت تناولت الفهارس احملسبه املتاحة للجمهور الد. 3   
 .الدراسات اليت تناولت جتارب بعض املكتبات يف استخدام احلاسب . 4 
 الدراسات اليت تناولت املشاكل اليت تعوȧ استخدام احلاسب يف املكتبات ومراكز . 5 

 .     املعلومات 
 . اآليل على القوى العاملة وتأهيلها الدراسات اليت تناولت أثر استخدام احلاسب .6

 

 :أما الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب والنظم اآللية يف املكتبات بشكل عام فمنها
اسـتخدام  " يف رسالة للماجستري وهـي بعنـوان        ) هـ1415(دراسة البغدادي   

ها احلاسـب   فقد تناول اجملاالت اليت يستخدم في     " احلاسب اآليل يف املكتبات يف مدينة جدة        
اآليل يف مكتبات مدينة جدة والعوائق اليت تواجه أمناء املكتبات أثناء التطبيقات احلاسـوبية              
وذلك للتعرف على احللول اليت ميكن أن تساهم يف التغلب على هذه املشـاكل والعوائـق                

 مكتبات  ءواعتمد الباحث على املنهج املسحي يف جتميع البيانات وصمم استبيان موجه ملدرا           
كل من املكتبة املركزية جبامعة امللك عبد العزيز ، ومكتبة فرع معهد اإلدارة جبدة، ومكتبة               

وأسفرت نتائج الدراسة عـن     . مشاريع املطارات الدولية ، ومكتبة البنك اإلسالمي للتنمية       
بعض املشكالت اليت ظهرت أثناء استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات يف جمـال الدراسـة               

أليدي العاملة املدربة على تشغيل تلك النظم، بطء النظم مما يـؤدي إىل تـأخر               ومنها قلة ا  
إال أن استخدام احلاسب يف الوقت نفسه قدم كثرياً من اخلدمات           .  العمل وغريه من األمور   

 .منها السرعة والدقة يف إجناز األعمال املكتبية بأسرع وقت وأقل جهد ممكن 
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داد دراسة قدمها لندوة أمناء املكتبات العامة جبدة        بأع) هـ1418(       كما قام سندي    
وقد تناول الباحث أمهية استخدام احلاسب اآليل باملكتبات العامة وهـل           . هـ  1418عام  

ينبغي أن تستخدم هذه املكتبات حاسب آيل خاص هبا أم تستخدم احلاسب اآليل للمؤسسة              
وظفي املكتبة العامة، إضافة إىل إعداد      األم، وذكر الباحث أيضاً أمهية إقامة دورات تدريبيه مل        

نشرات إخبارية وعقد حماضرات نظرية حول النظام اآليل ومدى االستفادة منه كبديل عـن              
األعمال الروتينية، هذا إىل جانب جلسات مناقشه إلبداء رأي موظفي املكتبة حول النظـام              

حت هـي األسـلوب     وقد تطرȧ الباحث إىل  نظم الفهرسة املشتركة واليت أصب         . احملسب  
التعاوين القائم بني املكتبات حيث وفرت كثرياً من النفقات، و النظام اآليل للتزويد وضبط              

 .الدوريات ونظام اإلعارة اآليل
دراسـة  : أمتتة املكتبات مبنطقة مكة املكرمة    " بدراسة بعنوان   ) م1999(     قام السرحيي   

ملكتبات يف اململكة العربية السـعودية      وتبحث الدراسة يف املدى الذي وصلت له ا       " مسحية  
ممثلة يف منطقة مكة املكرمة Ɲصوص أمتتة العمليات واإلجراءات واخلدمات فيها ، والتعرف             

وقد أسـتخدم   . على األساليب واإلجراءات ذات العالقة مبشاريع األمتتة يف هذه املكتبات           
 .ناسبالباحثون يف هذه الدراسة املنهج املسحي باعتباره املنهج امل

 : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 
 الزال استخدام احلاسب اآليل يف أعمال املكتبة يدور كثرياً حول األعمال اإلدارية. 1

والروتينية أكثر من اإلجراءات الفنية واخلدمات يف العديد من املكتبات اليت شـاركت يف              
 والبحث املباشر واإلعارة كـأكثر اإلجـراءات        ولكن تربز أعمال الفهرسة   . هذه الدراسة   

وهذا يتماشى مع تاريǸ األمتتة يف املكتبات حيث كانت اإلعارة مـن            . واخلدمات املؤمتتة   
 .أكثر اإلجراءات املؤمتتة وأسهلها 

 أكثر األسباب أمهية للمكتبات لدخول جمال األمتتة كان الرغبة يف التطوير ومواكبة  . 2
 وهذا يربز اجتاه املكتبات الكبرية   .  األعباء املتزايدة هلذه املكتبات  العصر والتغلب على

 . واملتوسطة  أكثر من الصغرية حنو أمتتة عملياهتا
كشفت الدراسة عن غياب التعاون بني املكتبات واعتماد مشاريع األمتتة على اجلهود . 3

 .ني املكتباتالذاتية للمكتبة نفسها، وهذا يعين غياب املشاريع التعاونية ب
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االجتاهـات احلاليـة للمكتبـات      "بدراسة بعنوان   ) هـ1421(كما قام العجالن    
وتسعى هذه الدراسة إىل معرفة الوضع الـراهن        " السعودية حنو استخدام نظم املكتبات اآللية     

حنو استخدام نظم إدارة املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات السعودية، وقد قام الباحـث              
مكتبة ƽلت املكتبات اجلامعية والعامة، وعينه Ưتارة من        ) 19(ستبانه ووزعها على    بǚعداد ا 

 .املكتبات املتخصصة واليت تستخدم النظم اآللية أو توجهها احلايل حنو اقتناء نظم آلية 
      ومن خالل حتليل بيانات االستبيان توصل الباحث إىل أن معظم املكتبات اليت ƽلتـها              

 ودوبـيس   MINISISوهذه النظم هي ميناسز     % 67دم نظماً حمسبة بنسبة     بالدراسة تستخ 
بأهنا تنوي تغيري الـنظم     % 43 وقد أشارت بعض املكتبات بنسبة       DOBIS/LIBISلبيس  

املستخدمة فيها حالياً وذلك لتتناسب مع احتياجات التكنولوجيا احلديثة يف املكتبات ومراكز 
 .املعلومات

: للحصول على درجة الدكتوراه حتت  عنوان        ) هـ1421(ن       دراسة قامت هبا القبال   
دراسة لواقع التطبيقات احلاسوبية يف مكتبات ومؤسسـات        : التجهيزات اآللية يف املكتبات   "

وكان اهلدف من الدراسة التعـرف علـى واقـع    ". التعليم العايل باململكة العربية السعودية    
يل يف تلك املكتبات وذلك للكشف عـن        التجهيزات اآللية وتطبيقات استخدام احلاسب اآل     

ـ            وأنشـطتها   ااالستراتيجيات اليت تسري عليها تلك املكتبات يف حتسيب عملياهتا وإجراءاهت
ومدى تطويع هذه التقنية للتناسب االحتياجات احمللية، فضالً عن التعرف على املشـكالت             

ة إجياد احللول والبـدائل     اليت تعترȏ تلك املكتبات لتطبيق التكنولوجيا عليها وذلك إلمكاني        
املناسبة هلا، وتشري الدراسة أيضاً إىل واقع التعاون والتنسيق بني مكتبات هذه املؤسسات يف              

 .جمال النظم اآللية واحلاسبات ومدى استفادة كل مكتبة من األخرى
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، أمـا بالنسـبة     " املسـحي "وقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج الوصفي         
ع البيانات فقد قامت الباحثة بتصميم استبانه وتوزيعها على جمتمع الدراسة، وقد            ألدوات مج 

 :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها
أظهرت الدراسة أن املكتبات موضوع الدراسة تقتين جمموعات متنوعة من األجهـزة            . 1

رائح ، أجهزة تشـغيل     املختلفة، منها احلاسبات اآللية، املصغرات الفلمية، أجهزة عرȏ الش        
شرائط الكاسيت ، أجهزة التصوير ، وأجهزة العرȏ الرأسي هـذا إىل جانـب أجهـزة                

 . الشبكات واالتصاالت والفاكس وأجهزة قراءة الكتب املعارة 
من مكتبات مؤسسات التعليم العايل ال تستخدم احلاسب اآليل يف أنشطتها %) 65.9. (2

 . الفنية 
عدم تلبية النظام جلميع    : عترȏ استخدام احلاسب يف تلك املكتبات     أهم املعوقات اليت ت   . 3

متطلبات املكتبة، تقادم النظام واألجهزة، عدم توفر امليزانية الالزمة لشراء وتشغيل احلاسبات            
اآللية، عدم توافر التكاليف املادية لتشغيل وصيانة احلاسبات، إضافة إىل قلة خربة العاملني يف              

 . احلاسب اآليل املكتبة باستخدام 
توصلت الدراسة إىل انه يوجد اختالف يف اخلطوات اليت اتبعتها مكتبـات اجلهـات              . 4

املشاركة يف الدراسة عند اختيار النظام املناسب املبين على استخدام احلاسـب اآليل وقـد               
متثلت تلك اخلطوات يف حتليل النظام املوجود حالياً وأعداد دراسة لتحديـد االحتياجـات              

ديد أهداف النظام اجلديد وحتديد الشروȓ الالزمة لنظام اجلديد وبعد ذلك االستفادة من             وحت
 .جتارب املكتبات املماثلة 
استخدام تقنية املعلومات يف مكتبـات      " دراسة بعنوان   ) م2002(وأعدت بامفلح   

وتسعي هذه الدراسـة إىل وضـع       "  دراسة للواقع وتطلعات املستقبل     : األوقاف السعودية   
خلطوȓ األساسية لتطوير مكتبات األوقاف بدرجة جتعلها تساير التطور القـائم يف قطـاع              ا

كما هتدف إىل معرفة املدى الذي وصل إليه تطبيق تقنية املعلومـات يف تلـك               . املعلومات  
 . املكتبات 
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وتستخدم الدارسة املنهج الوصفي للتعرف على الوضع القائم حالياً يف املكتبات جمال            
 كأداة جلمع املعلومات إضافة إىل بعـض االستفسـارات          ن، واستخدمت االستبيا  الدراسة  

 : وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أمهها . املوجهة إىل أمناء املكتبات عن طريق اهلاتف 
ال تستخدم أي من املكتبات جمال الدراسة نظماً آلية متكاملة ، إال أن اثنتان منها فقط                . 1

 يف الفهرسة ، ولكن النظم املتبعة فيها ال تتفق مع صيغة مارȫ وال              تستخدم النظم اآللية  
 .  كاملة ةتتضمن البيانات الببلوجرافي

ال ترتبط مكتبات األوقاف بعضها ببعض بشبكات معلومات تتيح التعـاون بينـها يف              . 2
جماالت التنظيم وتقدمي اخلدمات ، إال أن وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة             

 . إلرشاد ơطط لذلك مستقبالً وا
يضاف إىل ذلك دراستان تناولتا استخدام احلاسب اآليل يف جمال واحد من جماالت             

 :حتسيب املكتبات وهو الفهرسة 
" الفهرسة التعاونيـة احملسـبة      " بǚجراء دراسة بعنوان    ) هـ1409 (نقام السويدا 

إىل اقتراح مشـروع للفهرسـة      وإمكانية تطبيقها بني املكتبات السعودية وهتدف الدراسة        
ولتنفيذ املشروع اقتـرح    . التعاونية باستخدام احلاسب اآليل بني عدد من املكتبات السعودية        

 :الباحث اخلطوات التالية 
 .أن تقوم املكتبات بنقل فهارسها على اشرطه ممغنطه . 1
 لفهارس أن يتاح للمكتبات املشتركة البحث واالتصال املباشر ونقل الفهرسة إىل ا. 2

 .أن تتحمل التكاليف اجلهة اليت تطلب اخلدمة.     األخرى
 السماح للمؤسسات التجارية بتسويق بيانات الفهرسة جتارياً مبوجب اتفاȧ بني كل  . 3

 .    األطراف 
  . OCLCالعمل على توسيع املشروع وتكوين مركز رئيسي على غرار . 4 

النظم التعاونية يف جمال الفهرسة ، دراسة       " ان  دارسة بعنو ) م2001(       وأعدت بامفلح   
وهتدف الدراسة إىل املفاضلة    "  للفهرسة باللغة العربية     OCLCحول مارȫ العرŸ ومشروع     

 يف العامل العرŸ     ةبني فكرة إنشاء املكتبات ومراكز املعلومات العربية للتسجيالت الببلوجرافي        
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ة العربية بغرȏ اختيار البـديل األكثـر         للفهرسة باللغ  OCLCوبني املشاركة يف مشروع     
 . مالئمة للمكتبات العربية 

    وتتبع الدراسة املنهج الوصفي حيث تدرس الوضع القائم حالياً بالنسبة ملشروع 
OCLC للفهرسة باللغة العربية واملشروعات العربية القائمة يف املقابل وقد استخدمت الباحثة 

 :بعض األدوات جلمع البيانات منها 
 . عن طريق الربيد اإللكتروين OCLCاستمارة جلمع البيانات Ź إرساهلا إىل . 1
استمارة جلمع البيانات Ź إرساهلا عن طريق الربيد اإللكتروين إىل اجلهات العربية . 2

مكتبة جامعة امللك فيصل :  مها OCLCاألربعة املشاركة يف املشروع التجرييب لشبكة 
ة السعودية ، مكتبة جامعة العني باإلمارات العربية املتحدة ، يف باهلفوف باململكة العربي

حني اعتذرت عن اإلجابة مكتبة جامعة السلطان قابوس بعمان ، ومل تتجاوب جامعة 
 :وقد خرجت الباحثة من هذه الدراسة بعدة نتائج من أمهها . الكويت مطلقاً 

متطلبات الكتاب العرŸ ، ووضع هناȫ مساعي عربية إلجياد صيغ عربية ملارȫ تتفق مع . 1
 . قائمة استناد موضوعية عربية تعƖ باحتياجات املكتبات العربية 

 للفهرسة OCLCأن هناȫ بعض املشكالت اليت ظهرت للمكتبات املستخدمة ملشروع . 2
 Ÿباللغة العربية يف مرحلته التجريبية ، وقد كان بعضها متعلق مبشكالت احلرف العر

 OCLCثل مشكالت فنية يف استخدام النظام ، ومن املنتظر أن تعمل والبعض اآلخر مي
 . على حل تلك املشكالت 

 وأفضلية وجود مشروع عـرOCLC      Ÿعلى الرغم من بعض اجلوانب السلبية ملشروع        . 3
خالص ، إال أن املكتبات ال جتد إمامها على املدى القريب بديالً عـن االنضـمام إىل                 

  . OCLCمشروع 
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، فقـد تناوهلـا باقـادر               (OPACs)   أما موضوع الفهارس احملسبة املتاحة للجمهـور           
استخدام الفهرس اآليل للمكتبة املركزية جبامعة      "يف دراسة للماجستري بعنوان     ) هـ1418(

فقد درس استخدام الفهرس اآليل من جانب املستفيدين باملكتبـة          " . امللك عبد العزيز جبدة     
امعة امللك عبد العزيز، وكان اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو تقومي اسـتخدام             املركزية جب 

الفهرس اآليل للمكتبة املركزية من خالل الدراسة الكمية والنوعية للمستخدمني الفعليني من            
الفهرس اآليل باملكتبة املركزية، والتحقق من فعالية االستخدام من جانب كل فئة من فئات              

تعرف على املعوقات الفعلية اليت تقف حائالً بني الفهرس اآليل ومستخدميه،           املستخدمني، وال 
وقد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي الوصفي مع التركيز على دراسة احلالة يف               

وقـد  . فرداً من املستخدمني الفعليني للفهرس اآليل       ) 601(حتليله لعينة الدراسة اليت بلغت    
ىل عدد من النتائج والتوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطور استخدام            توصلت هذه الدراسة إ   

استغالل املفاتيح الوظيفية املتاحة يف لوحة      : الفهرس اآليل باملكتبة املركزية ومن أمهها ما يلي       
املفاتيح ، تعريف املستفيدين مبفهوم البحث البولياين وإمكاناته املختلفة ، واملراجعة الدقيقـة             

 .دة يف الفهرس اآليل وتصحيحها لألخطاء الوار
 

   وقد تناولت بعض الدراسات العربية جتارب بعض املكتبات يف استخدام احلاسب اآليل 
 : ومنها

جتارب استخدام احلاسب اآليل : "بعنوان . هـ 1405       دراسة عاشور اليت أعدها عام 
حلاسـب اآليل يف بعـض      وتتضمن هذه الدراسة تطبيقات ا    " . يف معاجلة اجملموعات العربية   

مكتبات دول اخلليج العرŸ ، ومنها مكتبة جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بـالظهران ،               
ومكتبة جامعة امللك سعود بالرياȏ ، واملركز الوطين للمعلومات يف معهد الكويت لألƜاث             

بطـاقي إىل   العلمية ، ومكتبة معهد اإلدارة العامة بالرياȏ واليت بدأت بتحويل الفهـرس ال            
وإنشاء قواعد معلومات آلية طبقاً ملواصفات الفهرسة املقروءة آلياً واملعروفـة           . الفهرس اآليل 
 ȫبنظام مارMARC. 

التشغيل اآليل  "بعنوان  ) م1998(      أما الدراسة الثانية فهي دراسة حديثة قام هبا اخلليفي          
وكـان  ".  حممد بن سعود اإلسالمية      للمكتبات مع بيان جتربة املكتبة املركزية جلامعة اإلمام       

اهلدف من هذه الدراسة حماولة تقدمي صورة شاملة لالستخدام اآليل يف املكتبات وأمهيته إىل              
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جانب توضيح فوائد وعيوب استخدام هذا التشغيل اآليل يف مرافق املعلومات وأمهية الـنظم              
 .كتبات املفتوحة اليوم وطرح ơطيط لكيفية اختيار أحد برامج إدارة امل

      كما تعرضت الدراسة لتجربة املكتبة املركزية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية            
وقد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي باإلضافة إىل املقابلـة            . يف التشغيل اآليل  

سالمية عن  واملالحظة يف مجع املعلومات من املكتبة املركزية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإل            
نظام األفق وأساليب حتول املكتبة من النظام القدمي إىل النظام اجلديد حيث كان أهم هـذه                
األسباب اليت أدت إىل التحول يف املكتبة هو بطء وعدم تلبية النظام السابق لالحتياجـات               

 .املكتبية احلالية 
بالغة اليوم ألهنا تتيح    ومن خالل حتليل الباحث للبيانات تبيōن أن للنظم املفتوحة أمهية           

للحاسبات املختلفة والربامج التخاطب والتفاهم بلغة مفهومه إىل جانب ضـرورة وضـع             
ơطيط مسبق وحتليل النظم املتاحة حƓ يتسƖ للمكتبة اơاذ القرار املناسب يف اقتناء النظـام               

 .الذي حيقق طموحات املكتبة احلالية واملستقبلية 
ستخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكز املعلومات، فقد        أما املشاكل اليت تعوȧ ا    

مشاكل استخدام تكنولوجيا احلاسبات اإللكترونية "بدراسة بعنوان ) م1999(غطاها السيد  
وكان اهلدف من دراسة الباحث     ". دراسة ميدانية : يف املكتبات ومراكز املعلومات املصرية      

رȏ طريق االستخدام الفعـال للحاسـبات       هو حصر وحتديد الصعوبات واملشاكل اليت تعت      
اآللية وذلك من خالل عينة ممثلة من املكتبات ومراكز املعلومات املصرية يف السنوات مـن               

مكتبة مصـرية مـا بـني       ) 25(م ، وƽل جمتمع الدراسة          1998م وحƓ عام    1994
مليـداين  واعتمد الباحث يف دراسته هذه على املنهج املسحي ا        . متخصصة وأكادميية و عامة   

وذلك حلصر هذه املعوقات، هذا إىل جانب اعتماده على املالحظـة املباشـرة والزيـارات              
 .امليدانية

وقد رتب الباحث املشكالت اليت توصل إليها من خالل دراسته تنازلياً طبقاً لدرجة             
األمهية ومن خالل حتليل نتائج الدراسة توصل الباحث إىل أن أهم املشكالت هي اخلاصـة               

ملني حيث أن برامج وأقسام املكتبات واملعلومات يف مصر مل تłدخل مقررات احلاسبات             بالعا
اآللية وامليكنة والفهرسة اآللية والربجمة وحتليل النظم إال منذ فترة قصرية ، هذا ا إىل جانـب                 
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. ضعف اإلمكانات التجهيزية من حيث عدد احلاسبات والربامج مقارنة بعـدد الطـالب              
إضافة إىل عدم وجـود     . دة نظرياً يف معظمة وقليالً جداً ما يكون تطبيقياً        فالتدريب يتم عا  

أمناء مكتبات مدربني على استخدام التكنولوجيا ، وكذلك ضعف املخصصـات املاليـة ،              
وعدم وجود دراسات جدوى أو دراسات جتريبية أو استطالعية قبل استخدام النظام اآليل،             

ارة العليا يف املؤسسة أو اهليئة األم أو نتيجة لوجود منحة           بل كان االستخدام نتيجة لرغبة اإلد     
 .أجنبية توفر املصدر املايل إلنشاء هذا النظام اآليل 

وهناȫ دراستان أخريان تناولتا أثر استخدام احلاسب اآليل علـى القـوى العاملـة              
أساليب رفع كفاءة وتأهيـل القـوى       "بعنوان  ) هـ1409(وتأهيلها ، األوىل للمرغالين     

". البشرية العاملة يف استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكز املعلومـات السـعودية              
وتناول الباحث يف دراسته هذه الربامج األكادميية يف اململكة العربية السعودية وقد ذكر بأن              
ظهور هذه الربامج األكادميية جاء نتيجة للحاجة امللحة جملموعة من املهـتمني املتخصصـني    

 املكتبات ومراكز املعلومات احملسبة ، وقد استعرȏ الباحث املناهج الدراسية يف أقسام  إلدارة
املكتبات يف كل من جامعة امللك سعود وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة اإلمام حممد بـن                

وقد . سعود اإلسالمية وجامعة أم القرى وذلك من ناحية عالقتها واهتمامها باحلاسب اآليل             
 بأن هتتم األقسام األكادميية بتوفري اإلمكانات املادية والفنية املتمثلة يف املعامل            نادي الباحث 

والتجهيزات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للمسامهة يف رفع كفاءة وتأهيل القوى الوطنيـة             
 .يف جمال نظم احلاسبات اآللية يف املكتبات ومراكز املعلومات السعودية

أثر استخدام احلاسـب    " بعنوان  ) م1996(ا فرحات أما الدراسة األخرى فقامت هب    
واهلـدف  ". اآليل على القوة العاملة يف املكتبات ومراكز املعلومات يف مجهورية مصر العربية           

من هذه الدراسة هو التعرف على الواقع الفعلي للعاملني باملكتبـات ومراكـز املعلومـات               
. يل والقوى العاملة يف هـذه املكتبـات       املصرية والعالقة املتبادلة بني استخدام احلاسب اآل      

واتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج املسحي الوصفي واألداة الـيت اسـتخدمتها جلمـع               
وقـد  . البيانات استبيان موجه إىل مديري عينه من املكتبات ومراكز املعلومات املصـرية             

تستخدم احلاسب اقل   أوضحت الدراسة أن متوسط عدد العاملني يف املكتبات اجلامعية اليت           
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مما هو عليه يف غريها يف حني أن متوسط عدد العاملني يف املكتبات املتخصصـة ومراكـز                 
 .املعلومات اليت تستخدم احلاسب اآليل أعلى مما هو عليه يف غريها

وتوصلت الباحثة من خالل حتليلها لبيانات الدراسة أن اسـتخدام احلاسـب اآليل             
أمـا  % 44لني غري املؤهلني يف املكتبات اجلامعيـة بنسـبة          يؤدي إىل زيادة يف عدد العام     

استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات املتخصصة ومراكز املعلومات فǚنه يؤدي إىل زيـادة يف              
 % .50عدد العاملني املؤهلني بنسبة 

 

ǡ-و ǫالدراسات األجنبية  البحو : 
تقسيمها إىل ثالث   حصلت الباحثة على جمموعة من الدراسات األجنبية وقد قامت ب         

 :فئات كالتايل 
 . الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات العامة . 1
 .الدراسات اليت تناولت استخدام املستفيدين من هذه التقنيات . 2
 الدراسات اليت تناولت وجهات نظر موظفي املكتبات العامة يف تأثري استخدام   . 3

 . ت وكذلك على املوظفني التقنيات على املكتبا
 -:أما الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب يف املكتبات العامة فمنها 

دراسة مسحية على املكتبات يف غانا وذلك ملعرفة        ) مKeden) 1990      أجرى كيدن     
وقـد  . املدى الذي وصلت إليه املكتبات يف عمليات التحسيب واستخدام تقنية املعلومات            

 : حث إىل جمموعة من النتائج منها توصل البا
كما أن تلك املكتبات مل تسـتفد إال        .       قلة عدد املكتبات اليت دخلت جمال التحسيب        

 CD-ROMقليالً من تقنيات املعلومات ، فلم تستخدم على سبيل املثال األقراص املدجمـة              
ـ        . والفاكس والشبكات وغريها     بكات إىل  ويرجع الباحث السبب يف عدم اسـتخدام الش

ضعف التعاون بني املكتبات أصالً ، فال وجود لفهرس وطين موحـد أو قائمـة موحـدة                 
ومن األسباب اليت أدت إىل ضعف مستوى التحسيب        . للدوريات أو برامج تعاونية للتزويد      

 .بشكل عام عدم وجود مكتبة وطنية وكذلك عدم وجود التدريب الكايف للعاملني باجملال 
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أمتتـة  " بدراسة مسحية بعنـوان     ) م  Elliott ) 1992 والية اآلسكا            قامت مكتبة 
 مكتبة كلها مدعومة باملنح احلكوميـة اخلاصـة         89وƽلت  " املكتبات العامة يف اآلسكا     

مبساعدة املكتبات العامة وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على الوضع الـراهن لتحسـيب              
 . املكتبات العامة يف الوالية 

ضيف إليها بعض املكتبات األخرى مثل املكتبات العامة املدرسـية املدموجـة                  وقد أ 
% 43وقد توصلت الدراسة إىل أن        ) consortium( وكذلك مكتبات االحتادات التعاونية     

من املكتبات قد أجنزت حتسيب بعض الوظائف على األقل ، كما أن االجتاه السـائد هـو                 
 والفهرسة قبل حتسيب وإتاحة الفهـارس احملسـبه         حتسيب العمليات الداخلية مثل اإلعارة    

 ) .OPAC(املتاحة للجمهور 
بǚعداد تقريـر عـن     ) مJohnson) 1994 و جونسون    Fidler      قامت كل من فيدلر   

" بعنـوان  PLDS الدراسة املسحية اليت أعدها قسم خدمات إحصاءات املكتبات العامـة  
Ɲصـوص  . منـها % 69.5، وقد غطى تقريبا     يف أمريكا وكندا  " التقنية يف املكتبات العامة   

من املكتبات متتلكها بينما يستخدم حويل      % 62.2الفهارس املباشرة املتاحة للجمهور فǚن      
أما قواعد املعلومات على األقراص املدجمة، فـان        . من فهارسها على األقراص املدجمة    % 20
 منها يف قواعد    %74إضافة إىل ذلك يشترȫ حوايل      . من تلك املكتبات تستخدمها   % 81

معلومات على اخلط املباشر، ولكن غالبيتها غري متاح للرواد بشكل مباشر بل من خـالل               
 .وسيط
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اسـتخدام  "بعنوان  ) مJackson) 1994      ويف دراسة مسحية موجزه أعدهتا جاكسون       
ـ        " التقنيات يف املكتبات العامة      ارة مـن   فقد قامت الباحثة بعمل مسح هاتفي جملموعة Ưت

املكتبات العامة على الساحل الشرقي للواليات املتحدة لتقرير مدى استخدامهم للتقنيـات            
احلديثة ، وقد وجدت الباحثة أن كل املكتبات اليت ƽلها االستبيان لـديها فهرسـاً آليـاً                        

يقدم املعلومات واخلدمات من جمموعات  ) On-line Catalogفهرس على اخلط املباشر ( 
كتبة للمستفيدين سواء كانوا باملƕل أو مكان العمل دون احلاجة إىل احلضور بأنفسهم إىل              امل

وتشري الدراسة إىل أن إتاحة الفهارس يف أحد املكتبات على اخلط املباشر قـد أدى            . املكتبة  
 ألف مستفيد جديد يف مدينة ال       77 آالف إىل    10إىل زيادة عدد املستفيدين مبا يتراوح بني        

 البحث  تكما أن العديد من املكتبات قد  أتاح       .   ألف نسمة  375 تعداد سكاهنا عن     يزيد
  .ABI-Informيف قواعد املعلومات املعروفة مثل 

احلاسبات " بعنوان      ) م1995( و آخرون بǚعداد دراسة عام       Bryce      وقد قام برايس    
)  Cape( يني يف مقاطعة كيب وهذه الدراسة تتضمن جتارب املكتب" اآللية يف املكتبات العامة 

 للنظم احلاسوبية وتشمل الدراسة أهم املكتبات العامة يف مقاطعـة كيـب         PALSمع نظام   
العامة اليت تتوافر لديها جمموعة كـبرية مـن          ) Tokai( ومن هذه املكتبات مكتبة توكاي      

ـ              منت البيانات اإلحصائية اجليدة واليت تدور حول استخدام احلاسب اآليل ، وكـذلك تض
العامة يف استخدام احلاسـب اآليل يف أنشـطتها          ) Aliwal (الدراسة جتربة مكتبة غليوال     

وخدماهتا إذ تشري النتائج إىل أن استخدام احلاسب اآليل قد ساعد على تبسيط عملية ضبط               
العامـة فقـد     ) Milnearton( أما مكتبة ملنريتون    . الدوريات واحلصول على املعلومات     

توي على بعض املشاكل واملعوقات اليت ميكن أن تعترȏ استخدام احلاسب           نشرت قائمة حت  
 وذلك كمحاولة لتجنب هذه املشاكل وإجياد حلول هلا ، ومنـها مـا              PALSاآليل ونظام   

أمـا  . ميكن أن حيدث من أخطاء أثناء تركيب التوصيالت واألسالȫ قبل عملية التحسيب           
 توضح نقاȓ القوة والضـعف الداخليـة   فǚهنا)  Geeorge Ragion( مكتبة جورج رجيون 

 .للنظام وكذلك تشري إىل العيوب اخلارجية لتطبيق نظام التحسيب
بǚعـداد دراسـة مسـحية بعنـوان        ) مScally) 1998      ويف دراسة أخرى قامـت      

وجلمع البيانات حول املوضوع    ". جناح فعلي يف املكتبات العامة      : مشروعات التقنية الرقمية  "



 43
 

مكتبة من املكتبات العامة الكـربى يف       ) 214( بǚعداد استبيان Ź توزيعه على       قامت الباحثة 
وقد اتضـح مـن     %) 56(مكتبة وذلك بنسبة    ) 114(وقد استجابت   . الواليات املتحدة   

إجابات االستبيانات أن املكتبات اليت ơدم اجملتمعات األكرب حجماً كانت هـي األكثـر              
 .استخداما لألمتتة يف خدماهتا

بعنـوان  ) مHattery) 1998 و هـايتري     Schaefer ويف دراسة لكل من شـيفر              
بوالية وسكانسـن بالواليـات     " جتربة مكتبة برايƒ العامة   : شبكات احلاسب يف املكتبات   "

وتصـف الدراسـة الـربامج      . املتحدة األمريكية، حيث طورت هذه املكتبة شبكة للعمل       
كما تشتمل الدراسة على تقرير     .  تلك  الشبكة   واألجهزة واملعدات اليت استخدمت يف إنشاء     

.  عن هذه الشـبكة Yankee Groupم 1997للمسح الذي قامت به جمموعة يانكي عام 
وقد أشار هذا املسح إىل تزايد قبول الشركات الكـربى وخططهـا احلاليـة واملسـتقبلية                

 .الستخدام احلاسبات الشبكية
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بدراسة عن تنمية اجملموعات يف املكتبات العامـة        ) مBarreau) 2001      قامت باريو   
وهـذه  " . أنظمة املعلومات وتنمية اجملموعات يف املكتبات العامة ، يف أمريكـا            " بعنوان  

الدراسة عبارة عن دراسة حالة لنظم اثنا عشر مكتبة عامة ، وتشمل املهام الـيت تؤديهـا،                 
عات ، وحتديد الطرȧ اليت تساند هبا احلاسبات اآللية         واملصادر اليت تستخدمها يف تنمية اجملمو     

. ونظم املعلومات نشاطات بناء اجملموعات واقتراح طرȧ ميكنها أن حتسن نظم املعلومـات              
 : ومن نتائج الدراسة ما يلي 

أبدى القائمون على االختيار رضاهم عن اإلجراءات بشكل عام ، كمـا أكـدوا              .  1
ملعلومات واملصادر اإللكترونية ، كما أظهروا احلاجة إىل        اعتمادهم املتزايد على نظم ا    

حتسني النظام لدعم االختيار للمجموعات املكتبية احمللية يف مناǷ نشـر يسـتجيب             
  . ملتطلبات مجهور املستفيدين 

 Rogers  وروجرز      Quinn      أما دراسات املستفيدين فمنها تقرير  أعده كل من كوين           
"  مليون مستفيد من املكتبات يطلبون املزيد من التقنيـات           122" حتت عنوان   ) م1991(

حيث كشفت نتيجة هذا    . عن مسح أجرى على املستفيدين من املكتبات العامة األمريكية          
املسح أن هناȫ تزايد واستمرارية باملكتبات األمريكية على طلـب اخلـدمات املعلوماتيـة              

خدمون املكتبات وان العديـد منـهم       املختلفة حيث أن ستة من كل عشرة أمريكيني يست        
وقد حدد املسح أحـد     . يطالبون مبزيد من استخدام التقنية لتيسري حصوهلم على املعلومات        

أسباب الزيادة يف االستفادة من املكتبات العامة هو استعارة الكتب واالستفادة من اخلدمات             
ستفيدين باخلدمات اجلديدة  هذا إىل جانب مطالبة امل    . املرجعية والوسائل السمعبصرية وغريها   
 واليت ميكن الوصـول إليهـا باسـتخدام         On-Lineوهي خدمة البحث على اخلط املباشر       

وركز االستبيان على خدمات مكتبية حمددة      . احلاسبات اآللية عن طريق شبكات احلاسبات     
ن وأشار هذا املسـح إىل أ . عن طريق استخدامات احلاسبات اآللية باملكتبات العامة عن بعد      

من املستفيدين عبņروا عن رغبتهم يف االستفادة من املكتبة عن طريـق حاسـباهتم              %) 68(
 . الشخصية للحصول على املعلومات املوجودة باملكتبات العامة
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       ويشري املسح ايضاً إىل أن بعض التقنيات احلديثة باملكتبات العامة قـد أصـبحت يف               
يدي هذه املكتبات اهنم قد اسـتخدموا فعـالً         من مستف % 25متناول املواطنني فقد أجاب     

 . م 1990الطرفيات احلاسوبية عام 

      أما الدراسات اليت تناولت أثر التحسيب على املكتبات واملوظفني فمنها دراسة أعدهتا            
وتتحـدث  ". وجهات نظر أمناء املكتبات العامـة       " بعنوان  ) مWillard) 1992ويالرد  

م إىل  1986بق فيها أسلوب ديلفي واليت متت يف الفترة من عام           الدراسة عن نتائج Ưتارة ط    
م  واليت تدرس تأثريات احلاسبات الشخصية املتاحة للمستفيدين من خدمات املكتبة            1987

 أميناً من أمناء    25العامة ووظائفها ، وتتلخص هذه الدراسة يف أن جمتمع البحث مكون من             
من املواقف اخلاصة بالتأثريات احملتملة وطǊلب منهم       املكتبات العامة ، قǊدم إليهم مدى واسع        

النظر فيما إذا كانت هذه التأثريات سوف حتدث ومƓ ميكن أن حتدث ومدى مالءمتها من               
وجهة نظر اجتماعية وليس من وجهة نظر مكتبيه ، وكان من نتائج الدراسة أن احلاسـب                

واملستفيدين واخلدمات الـيت    اآليل سوف يؤدي إىل تغريات عديدة يف استخدامات املكتبة          
تقدمها املكتبة وكشفت النتائج عن التنوع يف اآلراء بشأن مدى مواءمتها أشارت النتـائج              
أيضا إىل أن أمناء املكتبات العامة كانوا حريصني على تطوير اخلدمات إذا كانـت تلـك                

 .اخلدمات مناسبة للمكتبات العامة
تأثري استخدام امليكنـة    "بعنوان  ) مHowarth) 1993      وهناȫ دراسة أعدها هوارث     

وقد ƽلت هذه الدراسة     ". على عمليات توزيع املوظفني يف إدارات الفهرسة باملكتبات العامة        
م وقد Ź   1986م وحƓ عام    1970أربع مكتبات عامة يف مدينة تورنتو بكندا وذلك عام          

ن من نتائج هذه الدراسة أنه      وكا. مقارنة فترات ما قبل استخدام احلاسبات اآللية مبا بعدها        
ثبتت جناحات كربى خالل فترات األمتتة مقارنه مبا كان حيدث يف البيئة اليدوية التقليدية ،               
أي االعتماد على األعمال اليدوية واألعمال الروتينية التكرارية ، ولـيس االعتمـاد علـى               

ف اإلدارة اخلاصة   استخدام احلاسب حيث ثبتت أن استخدام احلاسبات اآللية قد حقق أهدا          
 .وذلك بزيادة اإلنتاجية على الرغم من تقليل عدد العاملني باملكتبة 

وأخرياً يتضح مما سلف ومن خالل استعراȏ الدراسات السـابقة سـواء كانـت              
أطروحات علمية أو مقاالت منشورة يف الدوريات أو أعمال الندوات واملـؤمترات أمهيـة              
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حيث يزيد من كفاءة العمل ويوفر الوقـت واجلهـد          . التحسيب ودوره يف املكتبات العامة    
 . وذلك بتجنب األعمال االعتيادية التكرارية

وقد غطت الدراسات السابقة جوانب عديدة من موضـوع حتسـيب املكتبـات             
استخدام احلاسب اآليل يف املكتبـات بشـكل عـام،          : وخصوصا املكتبات العامة، ومنها   

فهارس احملسبه بشكل خاص، كما تنـاول بعضـها         واستخدامه يف جمال الفهرسة وجمال ال     
. جتارب بعض املكتبات يف استخدام احلاسب ، و املشاكل اليت تعوȧ اسـتخدام احلاسـب              

وستستفيد الباحثة من تلـك     . إضافة إىل أثر استخدام احلاسب على القوى العاملة وتأهيلها          
ذه الدراسات وذلك لقرهبا    الدراسات من عدة نواحي أمهها االستفادة من اخلربات املنهجية هل         

يضاف إىل  . كما ستقوم الباحثة مبقارنة نتائجها بنتائج الدراسة احلالية       . من موضوع الدراسة  
 .ذلك االستفادة منها يف اإلطار النظري 

            ȧتطرłولكن الصورة بالنسبة للمكتبات العامة يف اململكة الزالت غري واضحة حيث مل ي      
 ، إال ما جاء منها عرضا من ضمن جمموعة مـن املكتبـات يف               هلا  من قبل تلك الدراسات     

وتأمل الباحثة أن تسد الدراسة احلالية تلك الفجوة من خالل الدراسة           . منطقة جغرافية معينة  
 .املتأنية لواقع التحسيب يف تلك املكتبات وتأثريه على خدماهتا وأنشطتها
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  :منǰȾ الدراسة 
بغية يف التعرف على ما أحدثه احلاسب اآليل من تأثري على أداء  املكتبات العامة يف اململكة                 
العربية السعودية واخلروج بنتائج تسهم يف تطوير الواقع املدروس ومناقشة نتائجه ، رأت الباحثـة               

صفاً تفصيلياً مـع حتليـل      وذلك ألنه يفيد يف وصف الواقع و      . استخدام املنهج الوصفي التحليلي     
 . عناصره والتعمق فيما وراءه للخروج بتصور شامل عن ذلك الواقع 

 

 حدود الدراسة 
  :احلدود املوضوعية

تتناول الدراسة استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات العامة يف اململكة العربية السـعودية يف              
 .فقط  OPACsجمال الفهرسة، التزويد، اإلعارة، الفهارس املباشرة 

 :احلدود املكانية 
تشمل الدراسة املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية واليت اسـتخدمت احلاسـب اآليل يف               
عملياهتا الفنية وفهارسها املباشرة ، وبذلك تستثƖ املكتبات اليت مل حتسب أو يف طور التحسـيب                

 .أثناء إجراء هذه الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42
  

  : ƭتمȜ الدراسة
تشمل هذه الدراسة املكتبات العامة السعودية اليت Ź إدخال التحسيب يف إجراءاهتا الفنيـة،              

دليل املكتبـات   (وقد اعتمدت الباحثة يف حصر املكتبات العامة باململكة على          . وخدماهتا املعلوماتية 
م، 1999/هـ  1420الذي أصدرته مكتبة امللك فهد الوطنية عام        ) ومراكز املعلومات السعودية  

 . وذلك بوصفة دليالً معتمداً للمكتبات ومراكز املعلومات يف اململكة
) 95(عدد املكتبات العامة يف اململكة العربية السعودية يبلغ         وحسب ما ورد يف الدليل فǚن        

مكتبة، ) 26(والبقية ) وزارة املعارف سابقاً (مكتبة تابعة لوزارة التربية والتعليم ) 69(مكتبة، منها   
) 13( وحسب الدليل كذلك فǚن عدد احملسب من املكتبات العامـة           . بعه جلهات أخرى Ưتلفة   تا

ونظراً ملضي عدة سنوات على صدور هذا الدليل فقد قامت الباحثة بالتأكد من             . مكتبة عامة فقط  
إضافة إىل ذلـك قامـت      .عدد املكتبات احملسبة عن طريق االتصال اهلاتفي املباشر بتلك املكتبات         

حثة باالتصال بسعادة مـدير عـام اإلدارة العامـة للمكتبـات بـوزارة التربيـة والتعلـيم                  البا
مكتبة عامة تتبع هذه اإلدارة يف Ưتلف أرجـاء         ) 84(، حيث أفاد بأن هناȫ      ) هـ1424املسند،(

مكتبة عامة مل يتم إدراجها     ) 15(فقط، وبذلك فǚن هناȫ     ) 69(اململكة، وليس كما ذكر الدليل      
مكتبة عامة وليسـت  ) 110(وبالتايل يصبح جمموع املكتبات العامة يف اململكة     . املذكوريف الدليل   

كما أفاد أيضا بأن هناȫ اجتاه إجيابياً لتحسيب املكتبات العامـة يف اململكـة،              . مكتبة فقط ) 95(
عليم حاليـا   ولكنه الزال يف بداياته يف الوقت احلايل، أما املكتبات احملسبة التابعة لوزارة التربية والت             

 ).  مكتبة أهبا العامة ومكتبة الزلفي العامة(فهي مكتبتان فقط 
فقد Ź االتصال هبا مجيعاً وحتديد ما إذا كانت حمسبة أم ال            )  مكتبة 26(أما املكتبات األخرى    

مكتبات فقط ، كما وجدت أن هناȫ مكتبتني        ) 9(وقد وجدت الباحثة أن احملسب منها هو        . فعالً  
لتا يف طور التحسيب وهي مكتبة امللك عبد العزيز العامة يف املدينة املنورة، واملكتبـة               أخريني ال زا  

العامة مبجمع إسكان القوات البحرية بالرياȏ ، لذلك استبعدتا من الدراسة، وبذلك يكون جمموع              
 . مكتبة ) 11(املكتبات احملسبة من بني املكتبات العامة السعودية 

هـي  ) 11(ه االتصاالت بالتأكد من كون هذه املكتبـات         كما قامت الباحثة خالل هذ    
 اليت تتبع هلا ال توحي بأهنـا        تمكتبات عامة فعالً، حيث أن مسمى بعض تلك املكتبات أو اجلها          

مكتبات عامة ، وقد وجدت الباحثة أن مكتبة رابطة العامل اإلسالمي حتولت من مكتبة عامـة إىل                 



 43
  

. قط على جمموعات إسالمية خاصة مبطبوعات الرابطة فقط       مكتبة خاصة مبنسوŸ الرابطة، وحتتوي ف     
وبذلك استبعدت أيضاً من الدراسة، وبناًء على ذلك يصبح اجملموع النهائي للمكتبات العامة احملسبة              

 . مكتبات، وستكون هي جمتمع الدراسة هلذا البحث ) 10(يف اململكة 
ثة باالتصال باملكتبات  ملعرفة عدد       وبعد حتديد املكتبات اليت ستشملها الدراسة، قامت الباح       

انظـر  (العاملني يف كل نشاȓ من األنشطة اليت Ź حتسيبها حيث سيكون هؤالء هم جمتمع الدراسة              
ونظراً ألن هذا العدد ليس بـالكبري       .  موظفا 86وقد بلغ اجملموع الكلي هلم      ). 1 -3اجلدول رقم 

 تلـك   ءسيضاف إىل هؤالء املوظفني مـدرا     و. فان الباحثة ستشمله كامالً ولن تلجأ إىل أخذ عينة        
املكتبات، وذلك أن موقعهم اإلداري خيوهلم معرفة وتقييم عمليات حتسيب املكتبة بشـكل أكثـر               

وبذلك يبلغ حجم جمتمع البحث     . ƽوالً من غريهم، مما يثري الدراسة احلالية ويزيد من دقة نتائجها          
 .فردا) 96(
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 .وظيفية يف املكتبات موضوع الدراسة الذين ستجرى عليهم الدراسةبيان باهليئة ال) : 1-3( اجلدول رقم
 اŎموع الفȾارȃ احملسبة الفȾرسة التȂويد اإلعارة اسم املكتبة

 10 1                   4 3 2 مكتبة الرياȏ السعودية. 1
 5 1 2 1 1 املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية. 2
 33 2 16 10 5 عامة بالرياȏمكتبة امللك عبد العزيز ال. 3
 2 0 1 0 1 املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبدة. 4
 6 2 3 0 1 مكتبة املسجد النبوي الشريف. 5
 7 1 3 0 3            مكتبة أهبا العامة. 6
 9 2 5 2 0 مكتبة احلرم املكي الشريف. 7
 6 0 2 0 4 املكتبة العامة مبحافظة الزلفي. 8
 7 5                   2 0                   0 املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية. 9

 1 0 1 0 0 مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة. 10
 86 14 39 16 17 اŎموع الكلي 
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 :ǩعريǲƞ ȤتمȜ الدراسة

مة سعودية هي املكتبات اليت أدخلت       كما أسلفنا فأن جمتمع الدراسة يشمل عشر مكتبات عا
 ).2-3انظر اجلدول رقم .( التحسيب إىل عملياهتا وفيما يلي تعريف موجز بتلك املكتبات

 :املكتبة املركȂية بقاعدة الرياȏ اجلوية. 1

هـ وكان اهلدف األساسي من أنشئها هو خدمة سكان القاعـدة           1402أنشئت املكتبة عام    
وبعد ذلك اتسعت مهمـة املكتبـة حـƓ         . ون العامة بالقاعدة    فقط و كانت تشرف عليها الشؤ     

ويبلـغ  . أصحبت مكتبة عامة ơدم مجيع روادها من مدنيني وعسكريني وزوار من خارج القاعدة              
عدد املوظفني فيها أربعة موظفني وحتتوي املكتبة على العديد من الكتب يف Ưتلف العلوم واملعارف               

 كتب إسالمية بلغات أجنبية غري العربية مثل اإلجنليزية واألرديـة           وما يهم روادها ويوجد باملكتبة    
 . وغريها وترد إىل املكتبة الدوريات بشكل مستمر 

وقد خصص قسم يف املكتبة خاص لألطفال وجهز هذا القسم ببعض الصـور التعليميـة وبعـض                 
تبـة املرئيـة    هـ أنشئت املك  1410ويف عام   . األحرف والرموز اليت تتناسب مع عقلية األطفال        

هـ أنشئت املكتبة الصوتية وقد أدخـل احلاسـب اآليل          1408بداخل املكتبة املركزية ويف عام      
هـ لتطوير خدماهتا، ويستخدم يف جمال الفهرسة حتديداً وذلـك ألن املكتبـة           1415باملكتبة سنة   

           ȏاجلوية بعـض    ترى أن األولوية لقسم الفهرسة يف التحسيب، وتقدم املكتبة املركزية بقاعدة الريا 
اخلدمات من خالل احلاسب اآليل ومها خدميت البحث يف الفهارس واخلدمـة املرجعيـة وإرشـاد          

 ) املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية، د، ت.( القراء
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 :مكتبة الرياȏ السعودية.2 

هـ بأمر من امللك سعود رمحه اهللا عندما كـان          1371أنشئت مكتبة الرياȏ السعودية سنة      
ولياً للعهد بناءاً على اقتراح من الشيǸ حممد بن إبراهيم مفيت السعودية سابقاً وقد تغري مكان املكتبة                 

هـ يف مبناها اجلديد ضمن مبـاين رئاسـة إدارة          1404من موقع إىل آخر إىل أن استقرت عام         
 ويبلغ عدد . فتاء  البحوث العلمية واإلفتاء وأصبحت تابعه للرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإل          

  موظفاً، وتضم املكتبة العديد من جمموعات الكتب فقد ضمت املكتبـة كتـب             23املوظفني فيها   
 اللطيف بن  الشيǸ حممد بن عبد اللطيف آل الشيǸ والشيǸ حممد بن إبراهيم آل الشيǸ والشيǸ عبد              

 .إبراهيم آل الشيǸ والشيǸ عثمان الباز رمحهم اهللا

 ألف جملد،ويوجد باملكتبة قسم خاص باملخطوطات       55حالياً أكثر من    وتبلغ مقتنيات املكتبة    
املصورة على ميكروفيلم وميكروفيش وجهاز لقراءاهتا باإلضافة إىل أهنا تضم قسم خاص باألطفال             

 .حيتوي على العديد من الكتب والقصص اخلاصة هبم

 الفهرسة والتصـنيف    هـ وهو يستخدم يف أعمال    1409وقد أدخل احلاسب اآليل يف املكتبة سنة        
واخلدمة املرجعية يف القاعات خلدمة الرواد والباحثني باإلضافة إىل خدمات إدارية وإحصائية وتقارير            

خدمـة  : عن الكتب واملستفيدين، باإلضافة أنه يستخدم يف تقدمي العديد من اخلدمات األخرى مثل        
تبـة الريـاȏ السـعودية،      مك.(اإلعارة،خدمة البحث يف الفهارس املباشرة املتاحـة للجمهـور        

 )هـ1423
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 3 .ȏالعامة بالريا ȂيȂعبد الع Ȭمكتبة املل: 

وهـي  .    تعترب مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياȏ من أهم املكتبات العامة باململكة وأفضلها              
ـ         . مؤسسة خريية تابعه لرئاسة احلرس الوطين        د أنشأها صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عب

هــ وافتتحهـا    1405العزيز ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء، ورئيس احلرس الوطين عام            
وتقـتين  .  موظفاً وموظفـة     252هـ ، ويبلغ عدد العاملني باملكتبة حنو        Ƨ1408وه الكرمي سنه    

ملكة املكتبة جمموعات متميزة من الكتب النادرة والوثائق والصور النادرة واجملالت يف جمال تاريǸ امل             
 Ÿاخلليج العر Ǹوقد أقامت املكتبة العديد من احملاضرات والندوات . العربية السعودية وتاري. 

ويوجد قسم خاص بالنساء داخل املكتبة وكذلك قسم خاص باألطفال مزود بأحـدث الوسـائل               
ر األنشـطة   ومتاشياً من املكتبة مع التطورات احلديثة واليت تساهم يف تقدم املكتبات وتطو           . التعليمية

هـ ولكنه مل   1409هـ وبداية   1408واخلدمات فيها فقد أدخلت احلاسب اآليل يف أواخر عام          
هـ ، ويستخدم احلاسب اآليل يف العديد من األنشطة داخل املكتبـة            1414يبدأ فعلياً إال يف سنة      

اخلدمة : منها الفهرسة والتزويد، وتقدم املكتبة كذلك من خالل احلاسب العديد من اخلدمات منها            
وقامـت املكتبـة بǚتاحـة      . املرجعية وإرشاد القراء وخدمات االتصال باإلنترنت وخدمة اإلعارة       

فهارسها من خالل شبكة اإلنترنت فأصحبت املكتبة بذلك من أوائل املكتبات العربية اليت ميكـن               
 ).هـ1424مكتبة امللك عبد العزيز العامة، .  ( البحث يف فهارسها من خالل شبكة اإلنترنت
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 :املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبدة.4

هـ وهي تابعه لقسم الشؤون الدينية بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية  وعدد             1400   تأسست عام   
 دوريـة   49 كتاباً و  8004املوظفني فيها Ʀسة موظفني ويبلغ مقدار ما حتتويه املكتبة من الكتب            

 شريط باإلضافة إىل املكتبة املرئية اليت       678 خاص باملواد السمعية حتتوي على       ويوجد باملكتبة قسم  
وقد أدخلت املكتبة احلاسب اآليل يف خدماهتا وأنشـطتها عـام           .  شريط فيديو  250حتتوي على   

الفهرسة، التزويد،ضـبط اإلجـراءات     : هـ ، وŹ استخدامه يف العديد من األنشطة مثل        1418
خدمـة  :من خالله العديد من اخلدمات املتنوعة للرواد منها على سبيل املثـال           املالية،وتقدم املكتبة   

 ).هـ1424الدخيņل، . ( البحث يف الفهارس،إعداد الببلوجرافيات

 5 .Ȥالشري Ƀد النبوǲمكتبة املس: 

تعترب مكتبة املسجد النبوي الشريف من أقدم املكتبات حيث تكونت قبل حريق املسجد النبوي عام 
 . هـ 886
قد ازدهرت املكتبة يف العصر السعودي ، وتقع املكتبة حالياً جبوار املسجد النبوي حيث ميكن و

جلميع زوار املسجد النبوي االستفادة من حمتوياهتا ، وهي تابعة للرئاسة العامة لشؤون املسجد 
 .احلرام واملسجد النبوي

قدم كتبة قسم خاص بالنساء ويويوجد بامل. ويبلغ عدد العاملني باملكتبة حنو تسعة وستون موظف 
وحرصاً من املكتبة على تطوير خدماهتا أدخلت احلاسب اآليل . هلن مجيع اخلدمات اليت يرغƏ فيها 

اخلدمة : ومن أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة من خالل احلاسب اآليل . هـ 1419فيها سنة 
  ).هـ1424العبيد،.(املرجعية وإرشاد القراء، خدمة البحث يف الفهارس
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 :Ⱦا العامةمكتبة أبـ.6

هـ وهي تابعه إلدارة املكتبات العامة بأهبا ويبلغ عدد الكتب اليت           Ź1394 إنشاء املكتبة عام     
 2000 ألف كتاب وحتتوي كذلك على كتب أجنبية بلغ عددها           60.000حتتوي عليها املكتبة    

 عـام    موظفاً، وقد Ź إدخـال احلاسـب اآليل يف املكتبـة           15كتاباً، ويبلغ عدد املوظفني فيها      
: هـ لتحسني  وتطوير خدماهتا، وتقدم املكتبة العديد من اخلدمات للمسـتفيدين منـها             1420

اخلدمة املرجعية،  وخدمة اإلعارة والبحث املتاح للمستفيدين من خالل الفهارس املباشرة، وخدمة             
 ).هـ1424آل عقران، .(االتصال بقواعد البيانات

7.Ȥمكتبة احلرم املكي الشري: 

ة احلرم املكي الشريف أحد أهم املكتبات تارخيياً يف شبه اجلزيرة العربية والعامل بأسره              تعترب مكتب 
وأقدمها نظراً لوجودها يف مكة املكرمة قبلة املسلمني وقد أنشئت يف القرن الثاين للـهجرة سـنة                  

هـ وهي حتتوي على الكتب النادرة واملخطوطة واملطبوعة طباعة حجرية، واملكتبـة تابعـة              160
 )   هـ1423باجودة ، . ( لرئاسة العامة لشئون املسجد احلرام واملسجد النبويل

ويبلغ عدد املوظفني باملكتبة عشرة موظفني، وحترص املكتبة على تقدمي خدمات متنوعة جلميع             
املستفيدين والرواد والباحثني، ويتوفر يف املكتبة قسم خاص بالنسـاء يقـدم اخلـدمات املتنوعـة            

وحلرص املكتبة علـى تطـوير      . هـ  1406ئرات للمكتبة، وقد افتتح القسم عام       للباحثات والزا 
 هـ وهي تستخدمه يف جمال الفهرسة       1420خدماهتا وأنشطتها، فقد أدخلت احلاسب اآليل عام        

وتقدم من خالله العديد من اخلـدمات، كخدمـة البحـث يف الفهـارس احملسـبة، وإعـداد                  
 ) هـ1424باجودة،.( الببلوجرافيات
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 :املكتبة العامة ƞحاȚȥة الȂلفي.8

هـ وهي تابعه لوزارة املعارف ويبلـغ عـدد         1382تأسست املكتبة العامة مبحافظة الزلفي      
العاملني باملكتبة ستة عشر موظف وحتتوي  املكتبة على أكثر من ثالثني ألف كتـاب يف Ưتلـف                  

ن الكتب والقصـص واملـواد      ويتوفر باملكتبة قسم خاص باألطفال يضم العديد م       .العلوم اإلنسانية 
وكما هو احلال بالنسبة لكافة املكتبات فاملكتبـة        . السمعية والبصرية مما يتناسب مع ميول األطفال      

العامة تقدم العديد من اخلدمات لروادها ، منها خدمة إرشاد القراء والرواد وتقدمي اخلدمة املرجعية               
وقد أدخلـت   .  املعارȏ واملسابقات    هلم ، وخدمات اإلعارة وغريها وكذلك حترص على تنظيم        

هـ ويتم استخدامه يف العديد من األنشطة اليت تتم بـداخل           1420املكتبة احلاسب اآليل فيها سنة      
الفهرسة، باإلضافة إىل استخدامه يف األعمال اإلدارية وضبط اإلجراءات املالية، وتقدم           : املكتبة مثل 

مـة البحـث يف الفهـارس املباشـرة، وإعـداد           خد: املكتبة من خالله العديد من اخلدمات منها      
 )هـ1424اجلرب،.( الببليوجرافيات، واخلدمة املرجعية، وإرشاد القراء

 :املكتبة العامة بقاعدة امللȬ خالد اجلوية باجلنوبية. 9 

هـ وهي تابعه لقسم الشؤون الدينيـة       1392     أنشئت املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد سنة        
وتقدم املكتبة خدماهتا للضباȓ واألفـراد واملـدنيني        .  العاملني هبا عشرين موظف    وعدد. بالقاعدة  

وحتتوي على العديد من الكتب يف Ưتلـف العلـوم          . واملتعاقدين وزوار املكتبة من خارج القاعدة       
وتستخدم املكتبة احلاسب يف    . هـ  1421وقد أدخلت املكتبة احلاسب اآليل فيها عام        . واملعارف  

طة اليت تقوم هبا كالتزويد والفهرسة، إضافة إىل أهنا تقدم من خالله العديد من اخلدمات               بعض األنش 
خدمة البحث يف الفهارس املباشرة، واخلدمة املرجعية وإرشـاد القـراء إىل جانـب              : للرواد منها 

 ) هـ1424الشهري،.( التدريب على استخدامه
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 :مكتبة ȹادɃ القصيم األدŸ بƎيدة. 10

نادي القصيم األدŸ بربيدة إحدى املكتبات العامة يف اململكة اليت تقدم العديـد مـن                   مكتبة  
هـ 1400اخلدمات لروادها وهي مكتبة تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب تأسست املكتبة سنة             

 وحترص املكتبة على تقدمي خدماهتا املتنوعة للرواد والطالب بكافة املراحل التعليمية ابتـداًء مـن              . 
وأدخل احلاسب اآليل يف . املرحلة املتوسطة وحƓ طالب الدراسات العليا والباحثني يف شƓ اجملاالت         

ضبط الـدوريات،   : ويستخدم يف العديد من األنشطة داخل املكتبة منها       . هـ  1422املكتبة سنة   
مة البحث  خد: والتزويد والفهرسة، وتقدم املكتبة العديد من اخلدمات بواسطة احلاسب اآليل منها            

ــراء      ــاد الق ــة وإرش ــة املرجعي ــارس، اخلدم ــل،. ( يف الفه ـــ1424اهلومي ) ه
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 موضوع الدراسة يف اململكة العربية السعودية) احملسبة( املكتبات العامة ) :2 -3( اجلدول رقم 

 عدد املقتنيات
 اجلȾة الǩ ƔتبعȾا ǩاريǸ إȹشائȾا اسم املكتبة

مواد Ƨعية ȖƯوȕات دوريات كتب
 بصرية

Ȩوثائ Ɂا مادة أخرȾاملستفيدون من
 اǄسنوي

مساحتȾا 
Ȝباملتر املرب 

 2150 12000 - - - - 2500 10500 رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء هـ1371 مكتبة الرياȏ السعودية. 1

 1500 1500 - - 6523     - 12 5371ية قسم الشئون الدينية بقاعدة الرياȏ اجلو هـ 1401 املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية . 2
3 .ȏمؤسسة تابعة لويل العهد األمري عبد اهللا بن         هـ1415 مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالريا

 .عبد العزيز
78000 1015 - 3000 70000 3000 50000 15000 

املكتبة العامة بقاعدة األمـري عبـد اهللا        . 4
 اجلوية جبدة 

دينية بقاعدة األمري عبد اهللا     قسم الشئون ال   هـ1400
 اجلوية

3594 6 - 10 - - 300 225 

الرئاسة العامة لشئون املسـجد احلـرام        هـ1352 مكتبة املسجد النبوي الشريف. 5
 واملسجد النبوي

50000 10000 - 25000 10 - 100000 1700 

 336 20000 - -  - 17 12000 وزارة املعارف  هـ1394 مكتبة أهبا العامة . 6
الرئاسة العامة لشئون املسـجد احلـرام        هـ1262 مكتبة احلرم املكي الشريف. 7

 واملسجد النبوي
- 7000     25    4840 4745 15000 7360 2500 

 2150 5000 - - - - 20 25000 وزارة املعارف هـ1382 املكتبة العامة مبحافظة الزلفي. 8
ة املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوي     . 9

 باجلنوبية
 قاعدة امللك خالد اجلوية     –القوات اجلوية    هـ1398

 باجلنوبية
15112 15 2 2053 - -       2683 675 

 300 600 - - 450 -     3000009 الرئاسة العامة لرعاية الشباب هـ1400 مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة. 10
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هـ 1420اململكة العربية السعودية Û الرياÛȏ .. مكتبة امللȾȥ Ȭد الوȕنية/ ةدليل املكتبات ومراكȂ املعلومات السعودي:  املصدر
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 : أدوات ƟميȜ البياȹات 
       اتبعت الباحثة جمموعة من اخلطوات لتجميع البيانات عن جمتمع الدراسة واليت تسـاعد يف              

 : حتقيق أهداف الدراسة 
 على األداء يف املكتبات     مراجعة اإلنتاج الفكري حول موضوع تأثري احلاسب اآليل        .1

 .العامة باللغتني العربية واإلجنليزية
تصميم أداة جلمع البيانات حول جمتمع الدراسة وكانت عبارة عن ƴوذج ملقابلـة              .2

 .منضبطة جترى مع جمتمع الدراسة 
القيام بزيارات ميدانية لبعض املكتبات املشاركة يف الدراسة واليت يوجد هبا أقسـام              .3

 .التعرف على الواقع الفعلي هلذه املكتباتنسائية، بـهدف 
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 :   ǩصميم أداة ȜƤ البياȹات 
  اعتمدت الباحثة على أسلوب املقابلة املنضبطة كأداة لتجميع البيانـات نظـراً ألن جمتمـع             

يضـاً  ، ويرجـع أ   ) 1-3(الدراسة صغري نسبياً وعدد املوظفني قليل كما هو مبني يف اجلدول رقم             
السبب يف اختيار أسلوب املقابلة املنضبطة دون االستبيان أن املقابلة املنضبطة تزيد من دقة البيانات               

أما القضايا اليت سوف تغطيها أسئلة املقابلة املنضبطة        . ومصداقية املعلومات، إضافة إىل  توفري الوقت      
يف القطاعات األربع، و على     تأثري احلاسب على السرعة وكسب الوقت، و على معدل األداء           : فهي

رفع مستوى الفعالية وجودة  العمل، إضافة إىل التأثري على البنية التنظيمية للمكتبات العامة وعـدد                
العاملني، وعلى فـئاهتم  ونسبة املوظفني املتخصصني إىل غري املتخصصني، ، وسيكون ذلك مبقارنة              

         .وضع املكتبات قبل احلاسب بوضعها بعده قدر اإلمكان
     وقد اشتملت أسئلة املقابلة على ƴوذجني األول منها وجه إىل املـدراء فقـط، يف حـني أن                  

معاً، علماً أن النموذج الثاين قد دمج ضمناً مع أسئلة          ) املوظفني واملدراء   ( النموذج الثاين وجه إىل     
 .   هذا وقد Ź تقسيم هذه األسئلة ضمن Ʀسة حماور رئيسية. املدراء 

     وقد قامت الباحثة بتحديد أسئلة املقابلة املنضبطة سلفاً يف ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها  مث بعد     
ذلك قامت بعرضها على جمموعة من املتخصصني لتحكيمها ومعرفة آرائهم حول صالحية األسئلة             

ن املكتبـات   وبعد ذلك قامت بتجريبها على جمموعة م      . وارتباطها باألغراȏ املطلوبة من املقابلة      
 .الختبارها ومعرفة مدى مالئمتها 

 10 موظـف و   86 منـهم    96     وقد متت املقابالت مع جمتمع الدراسة كامالً والبالغ عددهم          
مدراء ، وقد قامت الباحثة بǚجراء املقابالت مباشرة مع العناصر النسائية، أما العناصـر الرجاليـة                

انب ذلك قامت الباحثة بـدعم أسـلوب املقابلـة          إىل ج . فكانت املقابلة معهم عن طريق اهلاتف     
املنضبطة بزيارات ميدانية لبعض تلك املكتبات وخاصة اليت يوجد هبا أقسام نسائية للتعرف علـى               

 .الواقع الفعلي لتلك املكتبات
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 :أساليب Ơليل البياȹات 
ثـل اجلـداول          Ź استخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية لتحليل البيانات وعرضـها م          

التكرارية والنسب املئوية والرسوم البيانية، كما Ź التعليق على تلك النتائج ومقارنتها بالدراسـات              
 . السابقة 

 
 
 
 
 
] 

 : الصعوبات الƔ واجȾت الباحثة 
     لقد واجهت الباحثة صعوبات أثناء مجع البيانات واملعلومات عن جمتمع الدراسة خاصـة وأن              

غالبية العظمى منه رجال، ويتواجدون يف مناطق متفرقة يف اململكة، وقد Ź إجـراء              جمتمع الدراسة ال  
املقابلة معهم عن طريق اهلاتف، ومن هذه الصعوبات أن بعض املكتبات املشاركة يف الدراسـة مل                
تكن متعاونة إىل احلد املطلوب، حيث كان املسؤولون عنها ميتنعون عن إعطاء معلومات أو بيانات               

تبة وموظفيها إال بوجود خطاب رƧي مما يؤخر عملية مجع املعلومات ويتسبب يف ضـياع               عن املك 
 .الوقت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     كما واجهت الباحثة بعض املشاكل مع جمتمع الدراسة حيث مل يكن عند أغلبهم االسـتعداد               
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نهم مـن   لɌجابة على أسئلة املقابلة، فقد كانوا يتهربون من ذلك مبختلف الطرȧ واألساليب، فم            
يشتكي من ضيق الوقت، ومنهم من يدعي أن لديه ضغط يف العمل مما ال يسمح لـه بǚعطـاء أي                    
إجابات حول األسئلة املطروحة، والبعض اآلخر يذكر عدم علمه بشيء ، ويف بعض األحيان حيدد               

رار املكاملات البعض منهم موعد إلجراء املقابلة معه مث ال يلتزم هبذا املوعد ، مما أضطر الباحثة إىل تك            
اهلاتفية مرات ومرات حملاولة إقناعهم بضرورة إجراء هذه املقابالت معهم، والفائدة اليت ستكون إن              

 .  شاء اهللا من إجراء هذه الدراسة
     ومن الصعوبات كذلك اليت واجهت الباحثة أثناء مجع البيانات أن بعض املشاركني يف الدراسة              

 يف بعض األحيان، وقد قامت الباحثة بتكرار املكاملـات مـرات            كانوا يعطون إجابات غري دقيقة    
 .  ومرات يف هذا اخلصوص للتأكد من صحة البيانات املعطاة

     ومن املكتبات اليت كانت حريصة على التعاون مع الباحثة وعلى سرعة إجراء املقابلة وتوجيـه               
عامة مبحافظة الزلفي ، مكتبة الريـاȏ       املوظفني فيها بضرورة االستجابة مع الباحثة كانت املكتبة ال        

 .السعودية، املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية، مكتبة أهبا العامة
  

 
  



 53

 : ȾƢيد 
يعرȏ يف هذا الفصل نتائج حتليل البيانات من واقع إجابات املشاركني يف الدراسة على 
أسئلة املقابلة اليت متت معهم ، جبانب املعلومات اليت Ź التوصل إليها من خالل املالحظات 

 .الشخصية 

ـ " احملسـبة  " هذا ويتكون جمتمع الدراسة الراهن من املكتبات العامة          ة العربيـة  يف اململك
مكتبة الرياȏ السعودية ، املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية، مكتبة امللـك            : السعودية وهي   

عبد العزيز العامة بالرياȏ، املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبدة، مكتبة املسجد النبوي               
واملكتبة العامة مبحافظة الزلفـي ،      الشريف ، ومكتبة أهبا العامة ، ومكتبة احلرم املكي الشريف ،            

 . املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية ، مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة

 وقد اشتملت أسئلة املقابلة على ƴوذجني  األول منها وجه إىل املدراء فقط يف حني أن النمـوذج                  
. النموذج الثاين قد دمج ضمناً مع أسئلة املـدراء          معاً، علماً أن    ) للموظفني واملدراء   ( الثاين وجه   

 .هذا وقد Ź عرȏ هذه النتائج يف Ʀسة حماور رئيسية 

 



 54

 Ǆاملعلومات األولية: أوال : 

اشتمل اجلزء األول من أسئلة املقابلة على األسئلة اليت تعرف مبجتمع الدراسة من حيـث               
 املكتبة واملؤسسة اليت تتبعها ، وتاريǸ حتسيب        االسم، الدرجة العلمية، تاريǸ إنشاء املكتبة، مساحة      

واإلجابات علـى هـذه     . املكتبة واسم النظام املستخدم يف املكتبة ، وعدد العاملني يف كل مكتبة           
اخلـاص  ) 2( األسئلة أدرجتها الباحثة خالل التعريف مبجتمع الدراسة ما عد ا السـؤال رقـم               

اخلاص باسم النظام   )9(يǸ التحسيب، والسؤال رقم   اخلاص بتار ) 8(بالدرجة العلمية،والسؤال رقم    
 .فقد Ź توضيح اإلجابات عليها من خالل اجلداول التالية. املستخدم يف املكتبة

 
 . املǘهالت الƷ ƔملȾا املدراء واملوșفون يف املكتبات املدروسة

 ) 1 -4(اجلدول رقم                                      

 .الت املوșفƙ واملدراء يف املكتبات موضوع الدراسة                 مǘه
 النسبة اŎموع أقل من ذلȬ ثاȹوɃ دبلوم جامعي مǘهالت عليا 

 املوșفون   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
4 5% 46 53% 18 21% 16 19% 2 2% 86 100% 

 %100 10 %10 1 %0 - %10 1 %50 5 %30 3 املدراء

 
إذ تبني أن   . املؤهالت العلمية للموظفني واملدراء يف املكتبات       ) 1-4(يوضح اجلدول رقم    

مـن  %) 21(يليها نسبة   %) . 53(نسبة احلاصلني على املؤهل اجلامعي هي أعلى نسبة ومتثل            
أما املدراء  . ل الثانوي من احلاصلني على املؤه   %) 19(يليهم بعد ذلك نسبة   . احلاصلني على دبلوم    

وهذا يعين التقارب النسيب بني مـؤهالت       . منهم أهنم حيملون مؤهل جامعي      %) 50(فقد أشار   
ومما يلفت االنتباه أن اثنني من املوظفني و مدير واحد قد أشـاروا إىل أهنـم                . املدراء واملوظفون   

 من يشغلون هذه الوظيفة     وقد يرجع السبب يف ذلك عدم وجود      . حيملون مؤهالً أقل من الثانوي      
  .مكاهنم ممن حيملون مؤهالت أعلى من ذلك يف وقت تعيينهم 
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جامعي
%٥٣

دبلوم
%٢١

ثانوي
%١٩

اقل من ذلك
%٢

مؤهالت عليا
%٥

 
 

 املؤهالت العلمية للموظفنييوضح ) 1 -4(شكل رقم ال
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جامعي
50%

ثانوي
0%

دبلوم
10%

اقل من ذلك
10%

مؤهالت عليا
30%

 
 

  املؤهالت العلمية للمدراء يوضح)2-4(شكل رقم ال 
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 :  املكتباتاألȚȹمة املستخدمة يف
                                 

 )2-4(                                         اجلدول رقم 
                    ǩاريǸ التحسيب واسم النȚام املستخدم يف املكتبات املدروسة 

 
 

 اسم النȚام املستخدم ǩاريǸ التحسيب اسم املكتبة
   نظام حملي  هـ 1409 بة الرياȏ السعودية مكت-1
 )نظام حملي ( لورا   هـ1410 املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية -2
3-ȏاألفق   هـ1414  مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالريا 
 )نظام حملي( نظام لورا   هـ1418  املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبدة-4
 نظام حملي  هـ1419 ة املسجد النبوي الشريف مكتب-5
 اليسري  هـ1420  مكتبة أهبا العامة -6
 نظام حملي   هـ1420  مكتبة احلرم املكي الشريف-7
 اليسري  هـ1420  املكتبة العامة مبحافظة الزلفي-8
 )نظام حملي( لورا   هـ1421  املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية -9

 نظام حملي ـ ه1422  مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة-10

سنوات دخول احلاسب اآليل يف املكتبات املدروسة وعن األنظمة ) 2-4(يكشف لنا اجلدول رقم 
فقد كانت بداية حتسيب املكتبات العامة يف السعودية عام .املستخدمة يف هذه املكتبات

بـرياً جداً يف تاريǸ حتسيب هـ مبكتبة الرياȏ السعودية، كما تبني أن هناȫ تقارب ك1409
هـ إىل عام 1418أغلب املكتبات املدروسة، حيث حسب أغلبها يف الفترة ما بني عام 

 . هـ 1422

ومن خالل القراءة السريعة للجدول السابق تبني أن أغلب املكتبات موضوع الدراسة استخدمت 
نظام اليسري، وهي املكتبات من املكتبات املدروسة تستخدم 2حيث تبني أن . نظم حملية خاصة هبا

يف حني .مكتبة أهبا العامة واملكتبة العامة مبحافظة الزلفي: التابعة لوزارة التربية والتعليم وهي
 مكتبات من جمتمع الدراسة نظام لورا وهو نظام حملي قدمي جداً معتمد يف القوات 3تستخدم 

بعة للقواعد اجلوية بالسعودية وهي على اجلوية امللكية السعودية وهذه املكتبات هي املكتبات التا
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املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية، واملكتبة العامة بقاعدة األمري عبداهللا اجلوية جبدة، : التوايل
 العامة زواملكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية جبنوب اململكة، أما مكتبة امللك عبد العزي

 املكتبات املدروسة اليت تستخدم نظام جاهز وهو نظام األفق، أما بالرياȏ فهي املكتبة الوحيدة من
مكتبة الرياȏ : مكتبات فتستخدم نظام حملي خاصاً هبا وهي) 4(بقية املكتبات املدروسة وهي 

 Ÿالسعودية ومكتبة املسجد النبوي ومكتبة احلرم املكي الشريف، ومكتبة نادي القصيم األد
 .بربيدة
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االفق
نظام محلي10%

40%
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 يوضح النظم املستخدمة يف املكتبات املدروسة) 3-4(الشكل رقم 
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 Ǆياȹا : ثاȾسيبƠ Ź Ɣة واخلدمات الȖشȹاأل: 

 .األȹشȖة الƔ يستخدم ȥيȾا احلاسب اآليل باملكتبة 

أن  ) . م 2000ب (نقالً عن محدي   Stephen R. salmon. ساملون . يرى ستيفن ر 
ين  استثمار واستخدام أجهزة احلاسب لالرتقاء باألنشطة  اليت تتم داخل املكتبة             حتسيب املكتبة يع  

إƀ كما يرى أنه ليس من الضروري أن يتم االرتقـاء هبـذه             ...التزويد والفهرسة واإلعارة  : مثل
استرجاع املعلومـات   : األنشطة بشكل كامل حيث ميكن حتسيب بعض اجملاالت املرتبطة هبا مثل          

 .، واالستخالص اآليل، والتحليل اآليل للنصوصوالتكشيف اآليل

وơتلف األنشطة اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل من مكتبة إىل أخرى حسب إمكانيـة              
ومن هذا املنطلق وضعت الباحثة سؤاالً عن  األنشطة اليت          . املكتبة وحسب األولوية يف كل مكتبة     

تلـك  ) 3-4(ضح اجلدول التايل رقـم      ويو. يستخدم فيها احلاسب اآليل يف املكتبات املدروسة      
 .األنشطة حسب ما أفادت به املكتبات املدروسة
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  ) 3-4(                                                       اجلدول رقم 
                               األȹشȖة الƔ يستخدم ȥيȾا احلاسب اآليل يف املكتبات املشاركة يف الدراسة

العمليات
 أسم املكتبة

 Ȕضب
 الدوريات

 الفȾرسة التȂويد
 Ȕضب

اإلجراءات املالية
أȹشȖة 
Ɂأخر 

 النسبة اجملموع

 %25 1 0 ×  × ×  مكتبة الرياȏ السعودية -1
 %25 1 0 ×  × × املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية -2
3-ȏ100 4 0      مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالريا% 
 %75 3 0    ×  املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية-4
 %75 3 0    ×  مكتبة املسجد النبوي الشريف-5
 %75 3 0   ×   مكتبة أهبا العامة -6
 %25 1 0 ×  × ×  مكتبة احلرم املكي الشريف-7
 %50 2 0   × ×  املكتبة العامة مبحافظة الزلفي-8
 %50 2 0 ×   ×  املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية -9

 %75 3 0 ×     مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة-10
   0 5 10 5 3 اجملموع 
   %0 %50 %100 %50 %30 النسبة
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.  األنشطة اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل يف املكتبات املدروسـة           ) 3-4(    يوضح اجلدول رقم    
%) 100( تبني أن الفهرسة هي النشاȓ األكثر تطبيقاً ومتثل نسبة من أشار إىل هذه اخلدمـة                 حيث

ويعود ذلك يف رأي الباحثة ألن الفهرسة أكثر اإلجراءات الفنية          . من املكتبات املشاركة يف الدراسة    
ا  بعد ذلك    يليه. أمهية يف املكتبات وهي األساس ألغلب اخلدمات واألنشطة اليت تقوم هبا املكتبات             

كما يتبني من اجلدول أن مكتبة امللك       .لكل نشاȓ %) 50(التزويد وضبط اإلجراءات املالية بنسبة      
بينما كانت  %). 100(عبد العزيز العامة أكثر املكتبات حتسيباً ألنشطتها ، إذ نسبة أنشطتها احملسبة           
 الريـاȏ السـعودية،     أقل املكتبات استخداماً للحاسب هي مكتبة احلرم املكي الشريف  ومكتبـة           

واملكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية إذ ال تستخدم احلاسب إال يف عملية الفهرسة فقط وذلـك                
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أي من املكتبات املشاركة مل تشر لوجـود             . لكل مكتبة %) 25(بنسبة  

 السؤال على مجيـع     أنشطة أخرى يستخدم فيها احلاسب اآليل ، وذلك قد يعد مؤشر لشمول هذا            
 . األنشطة احملتمل القيام هبا باملكتبات
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مكتبة الرياض السعودية

المكتبة المرآزية بقاعدة الرياض الجوية

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

المكتبة العامة بقاعدة االمير عبداهللا الجوية

مكتبة المسجد النبوي الشريف

مكتبة ابها العامة

مكتبة الحرم المكي الشريف

المكتبة العامة بمحافظة الزلفي

لمكتبة العامة بقاعدة الملك خالد الجوية بالجنوبية

مكتبة نادي القصيم االدبي ببريدة

 
 

 يوضح النسب املئوية لتحسيب املكتبات ألنشطتها) 4-4(الشكل رقم 
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ضبط الدوريات

التزويد

الفهرسة

ضبط االجراءات المالية

 
 

 .يوضح النسب املئوية لألنشطة احملسبة يف املكتبات املدروسة) 5 -4(الشكل رقم 
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 :اخلدمات الǩ ƔقدمȾا املكتبات عن ȕريȨ احلاسب

 إن اهلدف من إنشاء املكتبات العامة هو تقدمي اخلدمات جلميع أفراد  اجملتمع دون متييـز                
كباراً وصغاراً رجاالً ونساًء وجلميع املستويات الثقافية ولذلك حترص املكتبات العامة على تطوير             

 خدمات متنوعة تسـاهم يف وصـول املسـتفيدين إىل           خدماهتا عن طريق احلاسب اآليل لتقدمي     
وألجل ذلك تضمنت املقابلة سؤاالً عن اخلـدمات        . احتياجاهتم املعلوماتية بأيسر السبل وأسرعها      

 :التايل) 4-4(اليت يستخدم فيها احلاسب وذلك كما هو موضح يف جدول رقم 
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 )4-4(اجلدول رقم                                                                         
                                    اخلدمات الǩ ƔقدمȾا املكتبات املشاركة يف الدراسة عن ȕريȨ احلاسب اآليل 

العمليات
 أسم املكتبة

 Ǭخدمة البح
ȃارȾيف الف 

إعداد 
الببليوجراȥيات

اخلدمة املرجعية 
 وإرشاد القراء

خدمات 
اإلحاȕة اجلارية 
والبǬ االȹتقائي

خدمات 
االǩصال 
 باإلȹترȹت

االǩصال 
بقواعد 
 املعلومات

خدمة 
 اإلعارة

خدمات 
 Ȥالتكشي
ȋواالستخال

التدريب على 
استخدام احلاسب 
اآليل يف اخلدمات 

 املختلفة

خدمات 
Ɂأخر 

 النسبة اŎموع

  مكتبة الرياȏ السعودية -1
 ×  × × 

× 
 ×  0 4 

  
44% 

 %22 2 0 × × × × × ×  ×  املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية -2
3-ȏ78 7 0  ×    ×     مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالريا% 
املكتبة العامة بقاعدة األمري عبـد اهللا اجلويـة          -4

 %67 6 0  ×   × ×    .جبدة

 %44 4 0 × × ×   ×  ×   مكتبة املسجد النبوي الشريف-5
 %67 6 0  ×  ×  ×      مكتبة أهبا العامة -6
 %44 4 0  × × × × ×     مكتبة احلرم املكي الشريف-7
 %78 7 0  ×    ×     املكتبة العامة مبحافظة الزلفي-8
املكتبة العامة بقاعدة امللـك خالـد اجلويـة          -9

 × ×  ×  باجلنوبية 
× × ×  0 3 33% 

 %44 4 0  ×  × × ×  ×   مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة-10
    0 8 0 6 4 4 0 10 5 10 اجملموع 
   %0 %80 %0    %60 %40 %40 %0 %100 %50 %100 النسبة
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مكتبة الرياض السعودية

المكتبة المرآزية بقاعدة الرياض الجوية

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

المكتبة العامة بقاعدة االمير عبداهللا الجوية

مكتبة المسجد النبوي الشريف

مكتبة ابها العامة

مكتبة الحرم المكي الشريف

المكتبة العامة بمحافظة الزلفي

المكتبة العامة بقاعدة الملك خالد الجوية
بالجنوبية
مكتبة نادي القصيم االدبي ببريدة

 .يوضح النسب املئوية لتحسيب املكتبات خلدماهتا) 6 -4( رقم الشكل
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البحث في الفهارس المحسبة

اعداد الببليوجرافيات

الخدمة المرجعية وارشاد القراء

االحاطة الجارية والبث االنتقائي

االتصال باالنترنت

االتصال بقواعد المعلومات

اإلعارة

التكشيف واالستخالص

التدريب على استخدام الحاسب في
االنشطة المختلفة

 
 

 يوضح النسب املئوية للخدمات احملسبة يف املكتبات املدروسة) 7 -4(الشكل رقم 
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تفاوت اإلجابات حيث تبني أن اخلدمة املرجعية وإرشـاد         ) 4-4(يتضح من اجلدول رقم     
القراء وكذلك خدمة البحث يف الفهارس احملسبة  هي أكثر اخلـدمات حتسـيباً حيـث بلغـت                            

ذلك يعود من وجهة نظر الباحثة إىل أن تلك اخلدمتني تعترب من أبرز وأهم اخلدمات               ، و %)100(
اليت تقدمها املكتبات العامة واليت حيتاجها الرواد واملستفيدون من املكتبة، يليها بعد ذلك خدمـة               

مكتبات ) 8(التدريب على استخدام احلاسب اآليل يف اخلدمات املختلفة حيث أشارت إىل ذلك             
 . من جمموع املكتبات املشاركة يف الدراسة%) 80(بنسبة 

أما خدمة اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات فال تستخدم إطالقـاً يف أي مـن               
املكتبات ، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن املكتبات العامة ال تقدم هذه اخلدمة بشكل كبري وال                  

  .هتتم هبا كثرياً على عكس املكتبات املتخصصة

مـن املكتبـات    %) 40(وجتدر اإلشارة هنا إىل أن خدمات االتصال باإلنترنت تقدم يف           
املشاركة وهذا متوقع ألن أغلب املكتبات كما تبني من تاريǸ حتسبيها مل تدخل احلاسب اآليل إال                

. يف فترة زمنية قريبة ، يضاف إىل ذلك أن اإلنترنت مل تتح يف اململكة إال منذ فترة قصرية نسـبياً                   
 . إضافة إىل التكلفة املالية املرتفعة الستخدامها

وعلى عكس ما كان يفترȏ فǚن خدمة اإلعارة وهي اخلدمة األساسية يف املكتبات العامة              
وميكن إرجاع ذلك لعدم شعور بعـض املكتبـات         %) . 60(ال تقدم إال يف ست مكتبات فقط        

بات أن األولوية للفهرسة مث بعد ذلـك        بأمهية تطبيق احلاسب يف هذا اجملال حيث ترى بعض املكت         
 . كمرحلة أخرى يتم تطبيقه يف جمال اإلعارة 

ويتضح من اإلجابات السابقة كما يف اجلدول أن  مكتبة امللك عبد العزيز العامة واملكتبـة            
العامة مبحافظة الزلفي  أكثر املكتبات املدروسة اليت تقدم خدماهتا عن طريق احلاسب، حيث تقوم               

ويليها يف  . لكل منهما   %)78(سبع عمليات من تسع عن طريق احلاسب اآليل، أي بنسبة           بأداء    
أما أقل املكتبات من حيث تقدمي اخلدمات عـن طريـق           %) . 67(ذلك مكتبة أهبا العامة بنسبة      

إال خدمتني فقط ومها     احلاسب اآليل فكانت املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية حيث ال تقدم          
 جممـوع  مـن %) 22(رجعية وإرشاد القراء  وخدمة البحث يف الفهارس احملسبة بنسبة           اخلدمة امل 
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العمليات احملسبة اليت Ź السؤال عنها، يف حني أنه مل تشر أي من املكتبات املدروسة إىل أن لديها                  
  . خدمات أخرى تقدمها عن طريق احلاسب

املكتبات املدروسة عن طريق احلاسـب      ويتضح من النتائج السابقة أن أكثر اخلدمات اليت تقدمها          
هي خدمة الفهرسة وخدمة البحث يف الفهارس املباشرة واإلعارة، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة              

إن أعمال الفهرسة والبحث املباشر واإلعارة تربز كـأكثر    : حسن السرحيي اليت توصل إليها وهي       
  .اإلجراءات واخلدمات املؤمتتة
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 Ǆاأل: ثالثا Û الفعاليةالوقت Û داء. 

أما فيما خيص احملاور األساسية هلذه الدراسة وهي تأثري التحسيب على تـوفري الوقـت ،                
ومستوى األداء ، ورفع مستوى الفعالية وجودة العمل ، فقد غطتها جمموعة من أسـئلة املقابلـة                 

 يف جـداول    ستقوم الباحثة باستعراضها يف الصفحات التالية ، وقد قامت الباحثة بعرȏ البيانات           
توضح اآلراء املختلفة ملوظفي األقسام األربعة اليت ƽلتها الدراسة وهـي التزويـد ، الفهرسـة ،                 

وقد رأت الباحثة إدراج آراء مدراء املكتبات يف أسفل كل جدول           . واإلعارة ، والفهارس احملسبة     
 . تسهيل ملقارنتها برأي املوظفني 
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Ǆالوقــت: أوال 

 )5-4(اجلدول رقم                                      

                                  ǖǩثري Ơسيب املكتبة يف ǩوȥري الوقت
 األȹشȖة ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 اŎموع

 16 %0 - %6 1%94 15 التزويد
 39 %0 -%10 4%90 35 الفهرسة
 17 %0 - %6 1%94 16 اإلعارة

 14 %0 - %7 1%93 13 الفهارس احملسبة
 86 %0 -%8 7%92 79 اجملموع
 10  %0 -%10 1%90 9 املدراء

حيث .اآلراء املختلفة حول آثار التحسيب على توفري الوقت       ) 5-4(يوضح اجلدول رقم    
  ".إىل حد كبري " بأن التأثري كان %) 92(ترى الغالبية العظمى من املوظفني يف كل األقسام بنسبة

من املوظفني يف كل األقسام أشاروا إىل أن تأثري احلاسب اآليل على توفري             %) 8(يلي ذلك   
، عموماً فǚن غالبية اآلراء يف مجيع األقسام حسب ما هو واضح مـن              " إىل حد ما    " الوقت كان   

 .اجلدول تؤيد التأثري القوي للتحسيب على توفري الوقت 

. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أحد مل يشر أبداً بأن ال تأثري للحاسب اآليل على توفري الوقت                
 أما املدراء فكما هو واضح من نفس اجلـدول فقـد أفـاد الغالبيـة العظمـى منـهم بنسـبة                     

كما يتبني من اجلدول كـذلك التشـابه        . بالتأثري القوي للتحسيب على توفري الوقت       %) 90(
 .ع آراء املوظفني وآراء املدراء حيث تقاربت النسب بشكل ملحوȗ الواضح بني جممو
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Ǆياȹاألداء: ثا. 

السؤال التايل من أسئلة املقابلة يتضمن تقييم املوظفني واملدراء لتـأثري التحسـيب علـى               
وقد Ź دراسة ذلك تفصيلياً يف ضوء أربع عوامل رئيسية وهي السرعة ، كفـاءة               . مستوى األداء   
 .لة األخطاء الطباعية ، دقة البيانات االسترجاع ، ق

 . السرعة -أ
يوجد العديد من األسباب اليت تدفع املكتبات ومراكز املعلومات إىل استخدام احلاسـب             
اآليل ومن هذه األسباب ما يتعلق مبستوى أداء وفعالية وسرعة عمل النظام اليدوي القائم بالفعل يف 

 .     وأفضل للمستفيدين بأسرع وقت ممكناملكتبة وذلك رغبة يف تقدمي خدمات أحسن
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  )6-4( اجلدول رقم                                
                      ǩقييم ƭتمȜ الدراسة ألداء املكتبة يف ضوء عامل السرعة

السرعة ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبة التكرار النسبة التكرار بةالنس التكرار األȹشȖة

 اŎموع

 16 %0 - %6 1%94 15 التزويد
 39 %3 1%15 6%82 32 الفهرسة
 17 %0 -%18 3%82 14 اإلعارة

 14 %0 - %7 1%93 13 الفهارس احملسبة
 86 %1 1%13 11%86 74 اجملموع
 10 %0 -%10 1%90 9 املدراء

فة للموظفني حوله حيث    العامل األول السرعة  واآلراء املختل     ) 6-4(يوضح اجلدول رقم    
إال أن  " إىل حد مـا     " والتأثري  " إىل حد كبري    " تفاوتت آراء املوظفني يف كل األقسام  بني التأثري          

وهذا يعين أن اغلـب اآلراء      . للثاين  %) 13(مقابل  %) 86(إمجايل اآلراء مييل إىل األول بنسبة       
مـن قسـم    %) 3(شارة هنا إىل أن     وجتدر اإل . تؤيد التأثري القوي للحاسب اآليل على السرعة        

الفهرسة يرون أن ال تأثري للحاسب اآليل على السرعة ، وقد يكون السبب تأثري الروتني يف ذلـك                
 .القسم على العمل مما أدى إىل ضعف السرعة 

إىل أن تأثري احلاسب اآليل علـى       %) 90(أما املدراء فقد أشار الغالبية العظمى منهم بنسبة       
كما يتضح من اجلدول التوافق بني جمموع آراء املوظفني وآراء املـدراء            " بري  حد ك " السرعة إىل   

 . يؤيد كالمها التأثري القوي للحاسب على سرعة األداء 

ومن خالل قراءة نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أن احلاسب اآليل أثر بشكل كبري علـى                
تفق مع دراسة وليد البغـدادي الـيت        سرعة إجناز األعمال يف املكتبات املدروسة، وهذه النتيجة ت        

السرعة : أن استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات قدم الكثري من اخلدمات منها            : توصل إليها وهي    
 .يف إجناز األعمال املكتبية بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد
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ǡ- كفاءة االسترجاع .      

  ) 7 -4(                                       اجلدول رقم 
                         ǩقييم ƭتمȜ الدراسة لɊداء يف ضوء عامل كفاءة االسترجاع

كفاءة االسترجاع ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبةالتكرار النسبةالتكرارالنسبةالتكرار األȹشȖة

  اŎموع

 16 %0 - %12 2%88 14 التزويد
 39 %0 - %5 2%95 37 الفهرسة
 17 %0 - %24 4%76 13 اإلعارة

 14 %0 - %14 2%86 12 الفهارس احملسبة
 86 %0 -%12 10%88 76 اجملموع
 10 %0 - %10 1%90 9 املدراء

العامل الثاين مـن عوامـل تقـيم األداء  وهـو  كفـاءة               ) 7 -4(يكشف اجلدول رقم  
بأن احلاسب أثر علـى     %) 88( االسترجاع، حيث أشار أغلب املوظفون يف كل األقسام بنسبة        

من املوظفني يف كل األقسام بأن تأثري       %) 12(يف حني أشار  " إىل حد كبري    " كفاءة االسترجاع       
إال أن إمجايل اآلراء مييل لصاſ  التأثري        ". إىل حد ما    " احلاسب اآليل على كفاءة االسترجاع كان       
 . القوي للحاسب على كفاءة االسترجاع

منهم إىل أن للحاسب اآليل أثر علـى األداء مـن           %) 90( فقد أشار    أما بالنسبة للمدراء  
إىل حد  " منهم إىل أن التأثري كان      %)10(يف حني أشار  " إىل حد كبري    " حيث كفاءة االسترجاع    

وكذلك مبقارنة آراء املدراء مع املوظفني يتضح أن هناȫ اتفاقاً يؤيد التأثري القوي للتحسـيب               " ما  
 .على كفاءة االسترجاع على األداء اعتماداً 
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ǯ- باعيةȖاء الȖقلة األخ . 
 

  ) 8 -4(                                     اجلدول رقم 
               ǩقييم ƭتمȜ الدراسة ألداء املكتبة يف ضوء عامل  قلة األخȖاء الȖباعية 

قلة األخȖاء الȖباعية ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار ȹشȖةاأل

  اŎموع

 16 %0 0%31 5%69 11 التزويد
 39 %3 1%41 16%56 22 الفهرسة
 17 %0 0%24 4%76 13 اإلعارة

 14 %0 0%14 2%86 12 الفهارس احملسبة
 86 %1 1%31 27%67 58 اجملموع
 10 %0 0%30 3%70 7 املدراء

اآلراء ) 8 -4(وقد أظهر اجلـدول رقـم       " . قلة األخطاء الطباعية    " ث هو   العامل الثال 
املختلفة للموظفني يف كل األقسام حول تأثري احلاسب اآليل على األداء يف ضوء عامل قلة األخطاء                

من اجملموع الكلي للموظفني يف كل األقسام إىل أن التـأثري كـان                 %) 67(الطباعية حيث أشار    
  " .إىل حد كبري" 

وهذا ملفت للنظر وقد يعود     ". إىل حد ما    " منهم بأن التأثري كان   %) 31(يف حني أشار    
ذلك يف رأي الباحثة إىل عدم كفاءة املوظفون أنفسهم يف التعامل مع احلاسـب اآليل يف إدخـال                  
البيانات بشكل صحيح خال من األخطاء الطباعية ألن احلاسب ما هو إال أداة عصرية متطـورة                

على استرجاع املعلومات بشكل سريع فǚذا Ź إدخال البيانات بشكل صحيح Ź كـذلك              تساعد  
 .استرجاعها بشكل صحيح والعكس

منهم بأن تأثري احلاسب على األداء من حيث قلة األخطـاء           %) 70(أما املدراء فقد أفاد     
ويتضـح  ".  ما إىل حد " منهم بأن التأثري    %) 30(بينما أشار نسبة    ". إىل حد كبري  " الطباعية أثر   

 . من اجلدول كذلك التشابه الكبري جداً بني جمموع آراء املوظفني واملدراء
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 . دقة البياȹات -د

 
  )9 -4(                                      اجلدول رقم 

                       ǩقييم ƭتمȜ الدراسة لɊداء يف ضوء عامل دقة البياȹات 
دقة البياȹات ال ǖǩثري لȼ ىل حد ماإ إىل حد كبري

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار النسبةالتكرار األȹشȖة
 اŎموع

 16 %0 -%12 2 %88 14 التزويد
 39 %0 - %0 - %100 39 الفهرسة
 17 %0 -%18 3 %82 14 اإلعارة

 14 %0 -% 7 1 %93 13 الفهارس احملسبة
 86 %0 - %7 6 %93 80 اجملموع
 10 %0 -%10 1 %90 9 املدراء

) 9 -4(العامل الرابع من عوامل تقييم األداء هو دقة البيانات والذي يكشفه اجلدول رقم              
حيث . الذي يوضح اآلراء املختلفة حول تقييم جمتمع الدراسة لألداء يف ضوء عامل دقة البيانات               

" قة البيانات كـان     بأن تأثري احلاسب على د    %) 100(يرى مجيع املوظفني يف قسم الفهرسة أي        
كـذلك  %) 82،  % 88،%93(يليها بعد ذلك بقية األقسام بنسب متفاوتـة         " إىل حد كبري    

من اجملموع  الكلـي     %) 7(بينما أشار   " إىل حد كبري  "يؤيدون تأثري احلاسب على دقة البيانات       
ن أفادوا بأن   وهذه نسبة بسيطة جداً مقارنة مب     " إىل حد ما    " للموظفني يف كل األقسام بأن التأثري       

 " .إىل حد كبري"التأثري 

إىل حـد  "أن تأثري احلاسب على دقة البيانات كـان        %) 90(يف حني أشار املدراء بنسبة      
ويالحȘ من اجلدول التقارب الواضح بني آراء املدراء وآراء املوظفني، وهذا يعين أن كالمها              " كبري

 . يؤيد التأثري الكبري للحاسب على دقة البيانات 

يتضح لنا  ) 11(إىل جدول رقم  ) 8(خالل االستعراȏ السابق للنتائج من جدول رقم      من  
اإلعـارة،  : أن احلاسب اآليل أثر بشكل كبري جداً على أداء املكتبات املدروسة يف اجملاالت التالية             
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وبشكل عام فǚن النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسـة          .  الفهرسة، التزويد، الفهارس احملسبة   
السـرعة، كفـاءة   :  خالل دراسة تأثري احلاسب اآليل على األداء من خالل أربعة عوامل وهي       من

تؤكد على أن املكتبات املدروسـة اسـتفادت        . االسترجاع، قلة األخطاء الطباعية، ودقة البيانات     
بشكل كبري من احلاسب اآليل يف أنشطتها، حيث  أدى إىل حتسن كبري يف أداءها، هذا باإلضـافة                  

 .التوافق الكبري بني آراء املدراء واملوظفني يف أن احلاسب أثر على األداء يف املكتبات احملسبةإىل 
 
Ǆالفعالية وجودة العمل: ثالثا. 

رغم تشابه العناصر بني األداء والفعالية إال أن الفعالية وجودة العمل مها تفعيل لألداء وهي               
الية أمر تطويري لألداء ومن هنـا Ź فصـل          مرحلة الحقة لألداء، ومن وجهة نظر الباحثة فالفع       

 . الفعالية عن األداء 
واملعيار التايل هو معيار الفعالية وجودة العمل وسوف يدرس هنا من خالل Ʀس عوامل  

متيز اخلدمات املقدمة ، زيادة اإلنتاجية ، توفري التكاليف ، استثمار إمكانات النظام املتاحة ، : هي 
  .جتنب العمل التكراري 
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 . ƢيȂ اخلدمات املقدمة -أ
  )10-4( اجلدول رقم 

                  ǩقييم ƭتمȜ الدراسة لفعالية وجودة العمل يف ضوء معيار ƢيȂ اخلدمات املقدمة  
ƢيȂ اخلدمات املقدمة ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةكرارالت األȹشȖة
  اŎموع

 16 %0 - %6 1%94 15 التزويد
 39 %0 - %8 3%92 36 الفهرسة
 17 %0 -%12 2%88 15 اإلعارة

 14 %0 -% 0 -%100 14 الفهارس احملسبة
 86 %0 - %7 6%93 80 اجملموع
 10 %0 -%10 1%90 9 املدراء

أن ) 10 -4(العامل األول هو معيار متيز اخلدمات املقدمة، ويتضح من اجلـدول رقـم              
أغلب آراء  املوظفني يف كل األقسام تشري بنسبة كبرية إىل أن احلاسب اآليل أثر على متيز اخلدمات                  

بينما يقابلها نسبة بسيطة تتمثل     %) . 93(حيث بلغت النسبة اإلمجالية     " إىل حد كبري    " املقدمة  
 " . إىل حد ما " ري كان من اجملموع الكلي للموظفني يف كل األقسام تشري إىل أن التأث%) 7(يف

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أحداً مل يشر أبداً إىل أن احلاسب ال تأثريله مطلقاً علـى متيـز                            
 .اخلدمات املقدمة 

منهم بأن تأثري احلاسب على فعالية وجودة العمل        %) 90(وأما بالنسبة للمدراء فقد أشار      
وهذا يعين أهنم يتفقون مع املـوظفني يف أن         " د كبري   إىل ح " من حيث متيز اخلدمات املقدمة كان       

 .احلاسب أثر إىل حد كبري على الفعالية وجودة العمل من حيث متيز اخلدمات املقدمة 
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ǡ- تاجيةȹزيادة اإل .         

 )11 -4(                             اجلدول رقم 
  ضوء معيار زيادة اإلȹتاجية          ǩقييم ƭتمȜ الدراسة لفعالية وجودȻ العمل يف

زيادة اإلȹتاجية ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبةالتكرار األȹشȖة

 اŎموع 

 16 %0 - %0 -%100 16 التزويد
 39 %0 -%10 4%90 35 الفهرسة
 17 %0 - %8 3%82 14 اإلعارة

 14 %0 -% 14 2%86 12 لفهارس احملسبةا
 86 %0 -%10 9%90 77 اجملموع
 10 %0 -%10 1%90 9 املدراء

تقييم جمتمع الدراسة لفعالية وجودة العمل يف ضوء معيـار      ) 11 -4(يوضح اجلدول رقم    
يرون أن احلاسـب    %) 90(فالغالبية العظمى من املوظفني يف كل األقسام بنسبة         . زيادة اإلنتاجية 

فقط من املـوظفني يف كـل       %) 10(بينما أشار   " إىل حد كبري    " دة اإلنتاجية   اآليل أثر على زيا   
وهذا خالف ما كان متوقع وهو أن جيمع كل املوظفون يف           " . إىل حد ما  " األقسام بأن التأثري كان   

كل األقسام على أن احلاسب اآليل أثر إىل حد كبري على زيادة اإلنتاجية، ألن هذا أحد األسباب                 
تدفع باملكتبات إىل حتسيب خدماهتا وأنشطتها وهو أن يساهم احلاسب يف رفع مستوى             املهمة اليت   

وقد يكون السبب يف ذلك عدم جدية املوظفني        . الفعالية وجودة العمل من خالل زيادة اإلنتاجية        
 .أنفسهم  لزيادة إنتاجية العمل من خالل احلاسب

 املدراء واملوظفني إذ أهنم مجيعـاً       وكذلك يتضح من اجلدول نفسه التطابق الكبري بني آراء        
 ". إىل حد كبري " يتفقون على أن احلاسب اآليل أثر على زيادة اإلنتاجية 
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ǯ- Ȥري التكاليȥوǩ . 
 

  )12 -4(                                    اجلدول رقم 
 يǩ          Ȥقييم ƭتمȜ الدراسة لفعالية وجودة العمل يف ضوء معيار ǩوȥري التكال

ǩوȥري التكاليȤ ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األȹشȖة

 اŎموع

 16 %0 - %6 1%94 15 التزويد
 39 %0 -%28 11%72 28 الفهرسة
 17 %0 -%18 3%82 14 اإلعارة

 14 %7 1%43 6%50 7 الفهارس احملسبة
 86 %1 1%25 21%74 64 اجملموع
 10%10 1%30 3%60 6 املدراء

اخلاص بتقييم اآلراء املختلفة حول فعالية وجودة العمل        ) 12 -4(يتضح من اجلدول رقم     
" إىل حد مـا     " والتأثري  " إىل حد كبري    " يف ضوء معيار توفري التكاليف، تفاوت اآلراء بني التأثري          

%) 74( الكبري للحاسب اآليل على توفري التكـاليف، بنسـبة           إال أن أغلب اآلراء متيل إىل التأثري      
من قسم الفهارس احملسبه أفادوا بأن ال تأثري لـه مطلقـاً                  %) 7(يف حني أن    %) . 24(مقابل    

وكان هذا متوقعاً ألن البعض يرى أن احلاسب اآليل يرهق املكتبات مادياً سواء كان بشراء أجهزة                
ومـن  . ق هبا من متطلبات أو بتوفري الصيانة هلذه األجهزة عند تعطلها          احلاسب اآليل ومجيع ما يلح    
من املدراء أجابوا بأن احلاسب اآليل أثر على كفاءة وجودة          %) 60(نفس اجلدول نرى أن نسبة      

منهم إىل أنه أثـر     %) 30(، يف حني أشار نسبة      "إىل حد كبري  "العمل من خالل توفري التكاليف      
بني آراء املوظفون واملدراء تبني أن هناȫ تقارباً يف آرائهم،كما هو واضح            وباملقارنة  ". إىل حد ما  "

 .من النسب
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 . استثمار إمكاȹات النȚام املتاحة -د
 

 )13 -4(اجلدول رقم 
    ǩقييم ƭتمȜ الدراسة لفعالية وجودة العمل يف ضوء معيار استثمار إمكاȹات النȚام املتاحة 

استثمار إمكاȹات  ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما ىل حد كبريإ
 النȚام املتاحة

 النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار األȹشȖة
  اŎموع

 16 %0 -%19 3%81 13 التزويد
 39 %0 -% 18 7%82 32 الفهرسة
 17%12 2%29 5%59 10 اإلعارة

 14 %0 -% 43 6%57 8 الفهارس احملسبة
 86 %2 2%25 21%73 63 وعاجملم

 10 %0 -%30 3%70 7 املدراء

اآلراء املختلفة حول استثمار إمكانات النظام املتاحة وقـد         ) 13 -4(يوضح اجلدول رقم    
" إىل حد كبري  " تبني من اجلدول أن نسبة كبرية من املوظفني يف مجيع األقسام يرون أن التأثري كان                

بينما أفاد  " إىل حد ما    " أثري كان   منهم إىل أن الت   %) 25(يف حني أشار    %) . 73(وذلك بنسبة   
من قسم اإلعارة إىل أن احلاسب اآليل مل يؤثر أبداً على فعالية وجودة العمل من حيـث                 %) 12(

ولعل السبب يعود إىل أن بعض املكتبات املدروسـة مل تطبـق            . استثمار إمكانيات النظام املتاحة     
 ). 4 -4(احلاسب يف جمال اإلعارة كما يبني اجلدول رقم

منهم إىل أن احلاسب اآليل أثر على فعالية وجودة         %) 70(وأما بالنسبة للمدراء فقد أشار      
 يف حـني أشـار بنسـبة       " إىل حـد كـبري      " العمل من حيث استثمار إمكانيات النظام املتاحة        

 " .إىل حد ما" منهم إىل أن استثمار إمكانيات النظام املتاحة كانت %) 30(

دراء واملوظفني جند أهنا متقاربة جداً فال ميثل الفارȧ بينهما إال نسـبة          وباملقارنة بني آراء امل   
، ولعل هذا يشري إىل أهنم مجيعاً يؤيدون التأثري الكبري للحاسب على            %)3(بسيطة جداً ال تتجاوز   

 . فعالية وجودة العمل من خالل استثمار إمكانيات النظام املتاحة
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                    .           Ɵنب العمل التكرارɃ -هـ

  )14 -4( اجلدول رقم 
 Ƀنب العمل التكرارƟ الدراسة لفعالية وجودة العمل يف ضوء معيار Ȝتمƭ قييمǩ 

Ɵنب العمل التكرارɃ ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
 النسبة التكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار األȹشȖة

 اŎموع

 16 %6 1 %13 2 %81 13 لتزويدا
 39 %0 - %21 8 %79 31 الفهرسة
 17 %6 1 %23 4 %71 12 اإلعارة

 14 %0 - %14 2 %86 12 الفهارس احملسبة
 86 %2 2 %19 16%79 68 اجملموع
 10 %0 - %20 2 %80 8 املدراء

اخلاص بتوضيح اآلراء املختلفة حول فعالية وجـودة        ) 14 -4(تبني لنا من اجلدول رقم      
معيار جتنب العمل التكراري، أن الغالبية العظمى من املوظفني يف كـل األقسـام              العمل يف ضوء    

من املوظفـون يف كـل      %) 19(يلي ذلك   " إىل حد كبري    " إىل أن التأثري    %) 79(أفادوا بنسبة   
وجتـدر  " إىل حد مـا     " األقسام يرون أن تأثري احلاسب اآليل على جتنب العمل التكراري كان            

من قسم التزويد واإلعارة  أشاروا إىل أن ال تأثري للحاسب على جتنب             %) 6(اإلشارة هنا إىل أن     
العمل التكراري، وقد يعود ذلك إىل أن استخدام احلاسب اآليل يتفاوت يف الفعالية من قسـم إىل                 
آخر حسب فعالية املوظفني ومؤهالهتم العلمية وخرباهتم يف التعامل مع احلاسب اآليل باإلضافة إىل              

 يكون هناȫ انسجام بني املوظفني أنفسهم يف القسم Ɯيث كالً منهم يؤدي عمله مبعزل               أنه قد ال  
ــل   ــرار يف العم ــؤدي إىل التك ــذا ي ــن اآلخــر وه ــد . ع ــدراء فق ــا بالنســبة للم  أم

، يف  "إىل حد كبري  "منهم بأن احلاسب اآليل أثر على جتنب العمل التكراري          %) 80(أجاب نسبة   
، وهذا يعود ملدى فعالية النظام املستخدم       "إىل حد ما  " بأنه أثر    فقط منهم %) 20(حني يرى نسبة    

يف املكتبة نفسها، فقد ơتلف فعاليته من مكتبة إىل أخرى، وكذلك فعالية املوظفني أنفسهم مـن                
 . مكتبة ألخرى
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وباملقارنة بني آراء املدراء واملوظفني يتضح من اجلدول التشابه الكبري يف اآلراء حول تأثري              
ونستنتج من النتائج املعطاة يف هذا اجلدول أن احلاسب اآليل          . على جتنب العمل التكراري    احلاسب

 .   أثر بشكل كبري على رفع مستوى فعالية وجودة العمل من خالل جتنب العمل التكراري

 إىل اجلدول رقـم   ) 10 -4(وبشكل عام فǚن النتائج السابقة اليت Ź تناوهلا من اجلدول رقم            
 لنا أن احلاسب اآليل ساهم بشكل كبري يف رفع فعاليـة وجـودة العمـل يف                 تكشف) 14 -4(

متيز اخلدمات املقدمة، زيـادة اإلنتاجيـة، تـوفري         : املكتبات املدروسة من خالل عدة معايري هي      
التكاليف، استثمار إمكانات النظام املتاحة ، حيث كانت أغلب اآلراء متيل إىل التـأثري الكـبري                

الية وجودة العمل، هذا باإلضافة إىل التقارب الكـبري بـني آراء املـدراء              للحاسب على رفع فع   
 .واملوظفني حول قوة هذا التأثري
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Ǆيمية : رابعاȚالعاملون–البنية التن : 

Ǆيمية: أوالȚالبينة التن: 

تأثرت املكتبات ومراكز املعلومات باحلاسب اآليل وأصبح من غري املمكن جتاهل احلديث 
لذلك ƽلت أسئلة املقابلة سؤاالً . عند احلديث عن  املكتبات ومراكز املعلوماتعن احلاسب اآليل 

 .ملعرفة تأثري احلاسب اآليل على البنية التنظيمية يف املكتبات املدروسة

 

  )15 -4( اجلدول رقم 
 أثر استخدام احلاسب اآليل يف املكتبة على البنية التنȚيمية يف املكتبات املدروسة

 اŎموع ري لȼال ǖǩث إىل حد ما إىل حد كبري
  النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار

8 80% 1 10%1 10%10 

اآلراء املختلفة للمدراء حول تأثري استخدام احلاسب اآليل        ) 15 -4(يوضح اجلدول رقم    
ر علـى   من املدراء أن احلاسب أث    %) 80(على البنية التنظيمية يف املكتبات املدروسة حيث يرى         

ــات املدروســة  ــة يف املكتب ــة التنظيمي  يف حــني أشــار نســبة " إىل حــد كــبري " البني
بينمـا أشـار    "إىل حـد مـا      " منهم إىل أن احلاسب اآليل أثر على البنية التنظيميـة           %) 10(

منهم إىل أنه ال تأثري له مطلقا  وقد يعود هذا إىل صغر حجم بعض املكتبات حيث                 %) 10(نسبة
 . ال موظف واحد فقط قبل احلاسب وبعد احلاسب كذلك ال يوجد هبا  إ
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إلى حد ما
%١٠

ال تاثير له
%١٠

إلى حد آبير
%٨٠

  
 

  آراء املدراء حول تأثري احلاسب على البنية التنظيمية للمكتبة يوضح)8 -4(شكل رقم ال
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Ǆياȹالعاملون: ثا: 

وسة أثر على فئات ملعرفة ما إذا كان استخدام احلاسب يف األنشطة املكتبية يف املكتبات املدر   
العاملني وعددهم ، وكذلك على نسبة املتخصصني وغري املتخصصني وضعت الباحثة سؤاالً من 

خاصة بتأثري احلاسب على عدد ) أ ( فقرات ، الفقرة 3مكون من ) 17(أسئلة املقابلة رقم  
بتأثريه على خاصة ) ج(خاصة بتأثري احلاسب على فئات العاملني، والفقرة ) ب(العاملني، والفقرة

إىل ) 15 -4(وسيتم تناول هذه العناصر يف اجلدول رقم . نسب املتخصصني وغري املتخصصني
 ).17 -4(اجلدول رقم

وتود الباحثة أن تشري هنا إىل أنه مل تكن هناȫ إحصائيات ثابتة حول عـدد املـوظفني يف         
 األرقام التقريبيـة وقـد      املكتبات وإƴا كانت اإلجابات يف أغلب األحيان تعتمد على الذاكرة أو          

. الحظت الباحثة ذلك من خالل االختالف بني املعلومات األولية واملعلومات  اخلاصة باملقابلـة             
وحرصاً من الباحثة على أن تكون النتائج صحيحة قدر اإلمكان حرصت على التأكد من تلـك                

م مل تكن دقيقة وقـد      األرقام مرات ومرات عن طريق سؤال املسؤولني يف املكتبات ، ولكن األرقا           
  .يعود السبب كما أسلفنا لعدم وجود إحصائيات موثقة واعتمادهم على الذاكرة
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 . عدد العاملƙ_أ

  )16-4( اجلدول رقم 
 ǖǩثري استخدام احلاسب اآليل يف األȹشȖة املكتبية على عدد العاملƙ يف املكتبات املدروسة

 اŎموع ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
  النسبةالتكرار النسبةالتكرار النسبةالتكرار

7 70% 3 30%- 0% 10 

اخلاص بǔراء املدراء حول تأثري احلاسب اآليل علـى         ) 16 -4(يتبني لنا من اجلدول رقم      
منهم بـأن   %) 70(عدد العاملني باملكتبات االختالف الواضح يف آراء املدراء حيث يرى نسبة            

 " .إىل حد ما " منهم إىل أن التأثري %) 30(يف حني أشار نسبة  " إىل حد كبري" التأثري كان 
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وترى الباحثة أن هذا التفاوت يف اإلجابات بني املدراء يعود إىل املكتبات نفسها من حيث               
احلجم فاملكتبات الكبرية قد يؤثر احلاسب اآليل على عدد العاملني فيها، يف حني املكتبات الصغرية               

 .دد العاملني فيبقى الوضع كما هو عليه بعد احلاسب اآليل ال حتتمل زيادة يف ع
 

إلى حد ما
%٣٠

ال تاثير له
%٠

إلى حد آبير
%٧٠

  
 

  آراء املدراء حول تأثري احلاسب على عدد العاملني يوضح)9 -4(شكل رقم ال
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ǡ-ƙات العاملǞȥ   

 )17 -4( اجلدول رقم 
 املƙ يف املكتبات املدروسةǖǩثري استخدام احلاسب اآليل يف األȹشȖة املكتبية على Ǟȥات الع

 اŎموع ال ǖǩثري لȼ إىل حد ما إىل حد كبري
  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

9 90% 0 0% 1 10%100% 

آراء املدراء حول تأثري التحسيب على فئات العاملني حيث         ) 17 -4(يوضح اجلدول رقم    
، يف حني أشـار نسـبة           %) 90(ان إىل حد كبري بنسبة      أشار نسبه كبريه من املدراء أن التأثري ك       

 .منهم إىل أن ال تأثري له مطلقاً %) 10(
 

إلى حد ما
%٠

ال تاثير له
%١٠

إلى حد آبير
%٩٠

  
 

 آراء املدراء حول تأثري احلاسب على فئات العاملني) 10 -4(شكل رقم 
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ǯ-ƙري املتخصصȡو ƙسبة املتخصصȹ . 
 

اخلاص بتأثري احلاسب اآليل على نسبة املتخصصني ) 18 -4(     يتبني لنا من اجلدول رقم 
وغري املتخصصني يف املكتبات املدروسة التباين الواضح يف مقدار الزيادة يف عدد املوظفني 

ولكن أغلب املكتبات تشري نسبها إىل أن هناȫ توجه واضح يف . املتخصصني من مكتبة إىل أخرى 
%). 123(فقد بلغت نسبة الزيادة ) 18 -4(جلدول وحسب ا. زيادة نسبة املتخصصني فيها 

وميكن أن نرجع  ذلك إىل الوعي واإلدراȫ الواضح بأمهية املكتبات العامة وضرورة أن يكون 
املوظفون فيها من محلة املؤهالت العلمية املتخصصة يف املكتبات واملعلومات ليكون أداǗهم أفضل 

 .ملعرفتهم مبا يقدمونه من خدمات وأنشطة 
 

%).  55(      كما يتبني من نفس اجلدول أن هناȫ زيادة يف نسبة غري املتخصصني حيث بلغت              
وقد كانـت   %). 105(أما الزيادة يف العدد الكلي للموظفني يف املكتبات املدروسة فقد بلغت            

ة مكتبة أهبا العامة أكثر املكتبات اليت أثر احلاسب على عدد املوظفني هبا ، حيث بلغت نسبة الزياد                
يليها يف ذلك مكتبة امللك عبد العزيـز العامـة          % ). 600(يف عدد املوظفني اإلمجايل يف املكتبة     

وجتدر اإلشارة هنا إىل    . لكل منهما   % ) 200(بالرياȏ ومكتبة املسجد النبوي الشريف بنسبة       
كن أن  أننا ال نستطيع أن جنزم بأن السبب يف تلك الزيادة كان بتأثري مباشر من احلاسب ، حيث مي                 

 . واحلاجة إىل زيادة عدد املوظفني .يكون بتأثري عدة عوامل Ưتلفة ، مثل  النمو الطبيعي للمكتبة 
      

     يف حني مل يؤثر احلاسب على عدد املوظفني يف املكتبة العامة بقاعدة األمري عبـد اهللا اجلويـة                  
جم املكتبتني باإلضافة إىل حداثة     وقد يعود هذا  لصغر ح     . جبدة ومكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة     

إدخال احلاسب إىل أنشطتهما وبالتايل ال حتتمالن الزيادة يف عدد املوظفني سواء من املتخصصـني               
 . أو غري املتخصصني 
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  )18 -4( اجلدول رقم 

 ǖǩثري استخدام احلاسب اآليل على املتخصصƙ وȡري املتخصصƙ يف اŎاالت األربعة املدروسة
ƙيادة يف  عدد املتخصصȂمقدار ال

املتخصصƙ بعد احلاسب
عدد ȡري 
ƙاملتخصص 

مقدار الȂيادة يف ȡري 
املتخصصƙ بعد احلاسب 

ƭموع ما 
قبل احلاسب 

ƭموع ما 
بعد احلاسب 

 يف عدد املوșفƙ الȂيادة
 الكلي بعد احلاسب

 اسم املكتبة 

 النسبة العدد    النسبة  العدد بعد قبل النسبة العدد دبع قبل

 %25 2 10      8 %100   1 1 0 %13     1 9 8  مكتبة الرياȏ السعودية-1

 %67 2     5 3  %0 0      3 3 %100 2      2 0  املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ اجلوية-2

3-ȏ200 22 33 11  %0 0 1 1 %220 22 32 10  مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالريا% 

 %0 0 2 2 % 0 0 0 0 %0 0 2     2  املكتبة العامة بقاعدة األمري عبد اهللا اجلوية جبدة-4

 %200 4 6 2  %0 0 0 0 %200 4 6 2  مكتبة املسجد النبوي الشريف-5

 %600 6 7 1 %100 1      2 1  %100 5 5 0  مكتبة أهبا العامة -6

 %67 4 9 6 %300 3 4 1  %0 0 5 5 يف مكتبة احلرم املكي الشر-7

 %100 3 6 3  %0 0 0 0 %100 3 6 3  املكتبة العامة مبحافظة الزلفي-8

 %40 2 7 5 %25    1 5 4 %100 1 2 1  املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية -9

 %0 0 1 1  %0 0 1 1 %0 0 0 0  مكتبة نادي القصيم األدŸ بربيدة-10

 %105       44    86 42  %55 6 17 11 %123 38 69 31 اجملموع
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 .النسب املئوية لزيادة أعداد املوظفني املتخصصني بعد استخدام احلاسب) 11-4(شكل رقم
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 .سبالنسب املئوية لزيادة أعداد املوظفني غري املتخصصني بعد استخدام احلا) 12 -4(شكل رقم 
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 .النسب املئوية جملموع الزيادة يف أعداد املوظفني املتخصصني وغري املتخصصني بعد استخدام احلاسب) 13 -4(شكل رقم 
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 Ǆالتحسيب – التعاون –الصعوبات : خامسا ȔȖخ . 

Ǆالصعوبات: أوال. 

ت عند حتسـيبها وقـد تـؤدي هـذه          من املتوقع أن تقابل املكتبات العامة املدروسة صعوبا       
ولكشف هذه . الصعوبات إىل إعاقة مشاريع التحسيب مما يؤدي أو يدفع ببعض املكتبات إىل تأخريها         

 .الصعوبات اليت قد تقابل املكتبات العامة عند حتسيبها  ƽلت أسئلة املقابلة سؤاالً عن تلك الصعوبات
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  )19 -4( اجلدول رقم 
 ملكتبات موضوع الدراسة عند ƠسيبȾاالصعوبات الƔ واجȾت ا

الصعوبات
 

 أسم املكتبة

ȍعوبات 
 مالية

ȍعوبات 
 إدارية

عدم ǩلبية النȚام 
جلميȜ متȖلبات 

 املكتبة

ȍعوبات 
 التدريب

ȍعوبات 
دام استخ
 النȚام

ȍعوبات 
ǩتعلȨ بتقادم 
 النȚام

ȍعوبات 
 Ȩتعلǩ
باألجȂȾة

عدم جدية 
العاملƙ باملكتبة 
ƟاȻ استخدام 
 احلاسب

عدم وجود 
 Ȼحمدد ȼȖخ
 للتحسيب

 ƙفșر املوȥوǩ عدم
األكفاء ذو اخلƎة 

باستخدام احلاسبات 
 اآللية

ȍعوبات 
Ɂأخر 

 النسبة اŎموع

 %80 8 -         × ×  مكتبة الرياȏ السعودية-1
2-     ȏية بقاعدة الرياȂاملكتبة املرك

 اجلوية
 ×  × × ×  × ×  - 4 40% 

 مكتبة امللك عبد العزيـز العامـة        -3
ȏ80 8 -  × ×        بالريا% 

 املكتبة العامة بقاعدة األمري عبـد       -4
 اهللا اجلوية

× ×  × ×  × × × × - 2 20% 

 %60 6 - × × ×      ×   مكتبة املسجد النبوي الشريف-5
 %40 4 - × × ×  × ×  ×    العامة مكتبة أهبا -6
 %20 2 - × × ×  × × × × ×   مكتبة احلرم املكي الشريف-7
 %80 8 -     × ×     املكتبة العامة مبحافظة الزلفي -8
 املكتبة العامة بقاعدة امللك خالد      -9

 %80 8 -   ×     ×   اجلوية باجلنوبية 

10-       Ÿمكتبة نـادي القصـيم األد 
 بربيدة

× × × × × ×  ×  × × - 1 10% 

 %100  - 5 3 2 9 5 4 6 6 4 7 اجملموع
   - %50 %30 %20 %90 %50 %40 %60 %60 %40 %70 النسبة
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 .      الصعوبات اليت واجهت املكتبات املدروسة عند حتسيبها ) 19 -4(يوضح اجلدول رقم 
     وقد تبني من اجلدول أن أكثر الصعوبات اليت تقابل املكتبات عند التحسيب هي الصـعوبات               

وقد يعود ذلك    %) 90( تتعلق باألجهزة، إذ أشارت إىل ذلك أغلب املكتبات املدروسة بنسبة          اليت
إىل عدم اخلربة الكافية من قبل العاملني باملكتبات يف التعامل مع األجهزة سواًء من حيث برجمتـها                 

ة أن  وترى الباحث %). 70(يلي ذلك الصعوبات املالية حيث بلغت نسبتها      . أو صيانتها عند تعطلها   
الصعوبات املالية من أكثر الصعوبات اليت قد تعاين منها املكتبات املدروسة عند التحسيب وذلـك         

تليها يف ذلك الصعوبات  اليت تتعلق بعدم        . ألن املوارد املالية عامل أساسي يف التطوير والتحديث         
من %) 60(بةتلبية النظام جلميع متطلبات املكتبة وصعوبات التدريب حيث أشارت إىل ذلك نس           

أما أقل الصعوبات اليت تعرضت هلا املكتبات عند حتسيبها فكانت تتعلق بعدم            . املكتبات املدروسة 
 .   فقط %) 20(جدية املوظفني حيث بلغت نسبة ذلك  

     وكانت مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياȏ، ومكتبة الرياȏ السعودية، واملكتبة العامة يف             
واملكتبة العامة بقاعدة امللك خالد اجلوية باجلنوبية أكثر املكتبات الـيت واجهـت             حمافظة الزلفي،   

يف حني كانت مكتبة نـادي القصـيم        . لكل مكتبة %) 80(صعوبات عند حتسيبها وذلك بنسبة    
%) 10(األدŸ بربيدة أقل املكتبات اليت واجهت صعوبات عند التحسيب حيث بلغت نسبة ذلك            

 . فقط
عراȏ السابق للنتائج يتضح أن أكثر الصعوبات اليت قابلت املكتبات املدروسة                من خالل االست  

عند حتسيبها هي الصعوبات اليت تتعلق باألجهزة والصعوبات املالية وصعوبات تتعلق بعدم تلبيـة              
وتتفق هذه النتيجة إىل حد كبري مع       . النظام جلميع متطلبات املكتبة، إضافة إىل صعوبات التدريب       

ح القبالن اليت توصلت إىل أن مكتبات التعليم العايل يف اململكة تعـاين الكـثري مـن                 دراسة جنا 
عدم تلبية النظام جلميع متطلبات املكتبـة،       : املشكالت يف تشغيل احلاسبات اآللية وتطويرها وهي      

والصعوبات اليت تواجهها املكتبات بسبب تقادم النظام واألجهزة ونقص الطاقة الوطنية املدربـة،             
لك صعوبات تتعلق باملستفيدين من املكتبة، وأخـرى تتعلـق باسـتخدام احلاسـب اآليل               وكذ

ومشكالت هلا صلة بتنفيذ النظام وتشغيله وأخرى بارتفاع التكاليف، ومشاكل كفاءة العـاملني             
 .وعدم تقبلهم للنظام
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. النسب املئوية للصعوبات اليت واجهت كل مكتبة أثناء حتسيبها يوضح)14-4(شكل رقمال  
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.ها أثناء حتسيباملكتبات النسب املئوية للصعوبات اليت واجهت يوضح)15-4 (شكل رقمال  
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Ǆياȹعاونالت: ثا 

تلجأ العديد من املكتبات إىل التعاون Ɯيث يتم تبادل البيانات الوراقية و أوعيـة املعلومـات           
املختلفة وهذا يوفر الكثري من اجلهد والوقت على املكتبات، وبناًء على هذا ميكن جملموعـة مـن                 

ى املكتبات مـن    فقد يتوفر إلحد  . أن تتعاون يف بناء نظام آيل خاص هبا       " احملسبة  "املكتبات العامة   
 تتبادل معها  اإلمكانيات املادية والبشرية ما ال يتوفر لغريها، فبالتايل تستطيع املكتبات األخرى أن           

وحيث أنه ال ميكن ملكتبة عامة واحدة مهما أوتيت من قدرات           . هذه اإلمكانيات واالستفادة منها   
           ȫضرورة أن يكون هنا ȏتعاون بـني املكتبـات      بشرية أن تغطي كل متطلبات الرواد فهذا يفر 

وملعرفة ما إذا كان هنـاȫ تعـاون بـني          . العامة وغريها من املكتبات األخرى يف جمال التحسيب       
املكتبات املدروسة وغريها من املكتبات العامة األخرى فقد ورد ضمن أسئلة املقابلة سؤاالً هبـذا               

خر  يوضح جمـاالت هـذا       ، مث أتبع بسؤال آ    )ال  ( أو  ) بنعم  ( اخلصوص والذي يتطلب اإلجابة     
 . التعاون يف حالة كانت اإلجابة بنعم

ومبا أن التعاون يف جمال التحسيب ال يقتصر على نوع واحد فقط مـن املكتبـات فقـد                  
خصص سؤال مستقل ملعرفة مدى تعاون املكتبات املدروسة مع مكتبات أخرى غري عامة يف جمال               

مث تاله سؤال  ملعرفة أƧاء املكتبـات        ) ال  ( وأ) بنعم  ( التحسيب، والذي يتطلب كذلك اإلجابة      
وفيما يلي عرȏ وحتليل    ). بنعم( اليت Ź التعاون معها يف حالة كانت اإلجابة على السؤال السابق            

 . إلجابات تلك األسئلة
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 .التعاون بƙ املكتبات املدروسة واملكتبات األخرɁ يف عملية التحسيب

  )20 -4( اجلدول رقم 
 ƙ املكتبات املدروسة واملكتبات العامة األخرɁ يف عملية التحسيب التعاون ب

التعاون بƙ املكتبات املدروسة واملكتبات 
 العامة األخرɁ يف عملية التحسيب

 النسبة التكرار

 %0 0 نعم
 %100 10 ال

 %100 10 اجملموع

ركة  أجابت   جند أن مجيع املكتبات املشا    ) 19 -4(بǚلقاء نظرة سريعة على اجلدول رقم       
بأهنا ال تتعاون مع غريها من املكتبات العامة األخرى يف جمال التحسيب، وترى الباحثة أن سـبب             
ذلك يعود إىل عدم وجود خطط مدروسة وواضحة لتعاون املكتبات العامة مع بعضها الـبعض يف                

 العامـة   جمال التحسيب باإلضافة إىل عدم جدية املسؤولني يف التعاون مع غريهم مـن املكتبـات              
 .األخرى، وقد يعزى السبب إىل أن أغلب املكتبات مل تدخل احلاسب اآليل إال يف وقت متأخر 

 . التعاون بƙ املكتبات املدروسة ومكتبات أخرȡ Ɂري عامة يف عملية التحسيب

  )21 -4( اجلدول رقم 
 التعاون بƙ املكتبات املدروسة ومكتبات أخرȡ Ɂري عامة يف عملية التحسيب

التعاون بƙ املكتبات املدروسة ومكتبـات      
 أخرȡ Ɂري عامة يف عملية التحسيب

 سبةالن التكرار

 %10 1 نعم
 %90 9 ال

 %100 10 اجملموع

التعاون بني املكتبات موضوع الدراسة ومكتبات أخـرى        ) 20 -4(يوضح اجلدول رقم    
ة ال تتعاون مع غريهـا      من املكتبات املدروس  %) 90(غري عامة يف جمال التحسيب وتبني أن نسبة         

من املكتبات األخرى غري العامة وهذا كان متوقعاً ألن أغلب املكتبات صغرية  احلجم وخـدماهتا                
 .وإمكانياهتا حمدودة 
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بأهنا تتعاون مع مكتبات أخرى غـري       %) 10(يف حني أجابت مكتبة واحدة فقط بنسبة        
كتبات اليت تتعاون معها هي علـى  عامة وهي مكتبة املسجد النبوي الشريف ، وذكرت أن أهم امل  

وأهم جماالت هذا التعاون    . التوايل مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياȏ ، ومكتبة جامعة امللك سعود            
 . يف جمال الربامج وبيانات الفهرسة والتصنيف

من النتائج السابقة يتبني عدم تعاون  املكتبات املدروسة مع بعضها البعض أو مع غريها من                
ت األخرى، وهذا يعين أن مشاريع احلوسبة يف املكتبات املدروسة مشاريع فردية، وتتفـق              املكتبا

هذه النتيجة مع دراسة حسن السرحيي اليت توصل من خالهلا إىل غياب التعاون بني املكتبـات يف                 
منطقة مكة املكرمة، واعتماد مشاريع األمتتة على اجلهود الذاتية للمكتبة أو املؤسسة األم، وهـذا               

 . يعين غياب املشاريع التعاونية بني املكتبات
 

Ǆالتحسيب: ثالثا ȔـȖخ: 

إن وجود خطط ودراسات مكتوبة لتطوير املكتبات املدروسة يف جمال التحسيب يسـاعد             
ويسهل على املكتبات السري Ɲطوات ثابتة يف جمال التحسيب وذلك ألنه إذا متت دراسة اهلـدف                

 أن تتخذ لتذليل العقبات والصعوبات اليت قد تواجهها عنـد           من التحسيب واإلجراءات اليت ميكن    
التحسيب و خطط التطوير املستقبلية ،كل هذا جيعل الرǗى واضحة أمام املسؤولني واملخططـني              

 . لتطوير تلك املكتبات يف جمال التحسيب 
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 .وجود خȔȖ ودراسات لتȖوير املكتبات موضوع الدراسة يف ƭال التحسيب

  )22 -4( اجلدول رقم 
 وجودخȔȖ ودراسات لتȖوير املكتبات موضوع الدراسة يف ƭال التحسيب

    مدǩ Ɂواȥر خȖـȔ ودراسـات      
 للتȖوير

 النسبة التكرار

 %60 6 نعم
 %40 4 ال

 %100 10 اجملموع

وجود اخلطط والدراسات اليت أعدهتا املكتبات موضـوع الدراسـة          ) 21 -4(يوضح اجلدول رقم    
من املكتبات  املدروسة بأهنا أعدت خطط ودراسـات         %) 60(لتحسيب ، حيث أجابت     لتطويرها يف جمال ا   

إىل أنـه ال    %) 40(مكتبات من املكتبات املدروسة بنسبة          ) 4(بينما أشارت   . لتطويرها يف جمال التحسيب     
  .يتوفر لديها خطط مكتوبة لتطويرها يف جمال التحسيب مستقبالً

  : كالتايلأما  أهم معاƁ هȻǾ اخلȥ ȔȖكاȹت 

نسبة من املكتبات ركزت على تطوير أجهزة احلاسب اآليل وإكمال أعدادها لتشمل مجيع               •
 . األقسام يف املكتبات

كما ركزت بعض املكتبات على تطوير الربامج لتواكب التطور احلاصل والتقدم يف جمـال               •
 . احلاسب اآليل

إىل حتديث املكتبة آليـاً وزيـادة   البعض منها ترغب يف تغيري أنظمة املعلومات فيها والسعي           •
 . املتخصصني يف احلاسب ويف املكتبات 

يف حني أن نسبة أخرى من املكتبات ذكرت أهنا ơطط لربطها بشبكة اإلنترنت واملكتبات               •
 .العاملية وسهولة حجز الكتاب آلياً 

وبة لتطويرها يف جمـال     وقد لفت انتباه الباحثة  أن مجيع املكتبات اليت ذكرت أن لديها خطط ودراسات مكت              
 بيانات ورقية   التحسيب اتفقت مجيعاً على أهنا ơطط لتطوير نظام اإلعارة لديها ، وأن يكون آلياً بدون كتابة               

 . ، وهذا يرجع إىل أن أغلب هذه املكتبات تقدم هذه اخلدمة بشكل يدوي وال تقدمها عن طريق احلاسب اآليل بعد
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 النموذǯ األول                             
                               املوجȼ للمدراء

 Ǆاملعلومات العامة : أوال: 
 : ....................... االسم -1 
 : ....................... الدرجة العلمية -2 
 : ....................... الـــوظيفة -3 
 .......................:  اسـم املكتبة -4 
 : ....................... تاريǸ اإلنشاء -5 
 : ....................... مساحة املكتبة-6 
 : ...................... املؤسسة اليت تتبعها املكتبة -7 
 : .......................  تاريـــǸ حتسيب املكتبة -8 
 .....................: .. ما هو اسم النظام املستخدم -9 

 : ....................... عـــدد العـامـلـيـن -10
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 Ǆياȹا : ثاȾسيبƠ Ź Ɣة واخلدمات الȖشȹاأل. 
 11- Ý ما األنشطة اليت يستخدم فيها احلاسب اآليل باملكتبة  
        ضبط الدوريات -) (
           التزويد -) (
             الفهرسة-) (

      ضبط اإلجراءات املالية واإلدارية-) (  
)......................................................... تذكر( استخدامات أخرى -

.....................................................................................
.................................................................................... 

12-Ý ما اخلدمات اليت تقدمها املكتبة ويستخدم احلاسب اآليل فيها  
        خدمة البحث يف الفهارس -) (
         إعداد الببليوجرافيات-) (
       اخلدمة املرجعية وإرشاد القراء-) (
    لمعلومات  خدمات اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي ل-) (
        خدمات اإلتصال باإلنترنت -) (
   االتصال بقواعد البيانات-) (

 .  خدمة اإلعارة-(       )
       خدمات التكشيف واالستخالص-) (
   التدريب على استخدام احلاسب اآليل يف اخلدمات املختلفة-) (

 ....................) ....................................تذكر (  خدمات أخرى 
.....................................................................................
   ................................................................................... 
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 Ǆالكفاءة: ثالثا Ûاألداء Ûالوقت. 
 كتبة على توفري الوقت Ý إىل أي مدى أثر حتسيب امل-13 

   ال تأثري له             إىل حد كبري      إىل حد ما
14- Ý ما هو تقييمكم ألداء املكتبة يف ضوء املعايري التالية  

       إىل حد ما      ال تأثري له            إىل حد كبري الســرعة
      ال تأثري له د ماكفاءة االسترجاع        إىل حد كبري       إىل ح

 قلة األخطاء الطباعية      إىل حد كبري     إىل حد ما      ال تأثري له
        ال تأثري له      إىل حد ما            إىل حد كبري   دقة البيانات

 ) ..............................................................تذكر ( معايري أخرى 
.....................................................................................

 ..................................................................................... 
 

 : ما هو تقييمكم لكفاءة وجودة العمل يف ضوء املعايري التالية -15
      إىل حد كبري           إىل حد ما       ال تأثري لهمتيز اخلدمات املقدمة

   ال تأثري له                                     إىل حد كبري           إىل حد ما زيادة اإلنتاجية
 توفري   التكاليف         إىل حد كبري          إىل حد ما        ال تأثري له

 ظام املتاحة     إىل حد كبري      إىل حد ما     ال تأثري لهاستثمار إمكانات الن
               إىل حد كبري      إىل حد ما     ال تأثري لهجتنب العمل التكراري
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 Ǆيمية : رابعاȚالعاملون-البنية التن . 
 مكتبةÝ هل ترون أن استخدام احلاسب اآليل يف املكتبة أثر على البنية التنظيمية لل-16 

   ال تأثري له  إىل حد ما                         إىل حد كبري
 هل هناȫ تأثري الستخدام احلاسب اآليل يف األنشطة املكتبية على فئات العاملني -17

 .وعددهم باملكتبة 
     ال تأثري له إىل حد ما عدد العاملني           إىل حد كبري -أ
    ال تأثري له  إىل حد كبري        إىل حد ما       فئات العاملني-ب
  هل تأثرت نسبة املتخصصني إىل غري املتخصصني بعد استخدام احلاسب اآليل Ý-ج

 ) (وبعد احلاسب  ) (    قبل احلاسب     نسبة املتخصصني 
 ) ( وبعد احلاسب ) ( قبل احلاسب     نسبة غري املتخصصني
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 Ǆالتحسيب– التعاون –بات الصعو:خامسا ȔȖخ. 
 . ما الصعوبات اليت واجهة املكتبات عند حتسيبها -18

          صعوبات مالية -) (
          صعوبات إدارية -) (
       عدم تلبية النظام جلميع متطلبات املكتبة-) (
         صعوبات التدريب -) (
         صعوبات استخدام النظام-) (
 . تتعلق بتقادم النظام صعوبات -) (
        صعوبات تتعلق باألجهزة -)  ( 
     عدم جديه العاملني باملكتبة جتاه استخدام احلاسب-) (
        عدم وجود خطه حمددة للتحسيب-) (
   عدم توفري املوظفني األكفاء ذوي اخلربة بǚستخدام احلاسبات اآللية-) (

 ) .................................................تذكر (  صعوبات ومعوقات أخرى 
   ....................................................................................

.................................................................................... 
19-  Ý تعاون يف عملية التحسيب بني املكتبة واملكتبات العامة األخرى ȫهل هنا 

 )  (ال   )  ( نعم  
 .فما هي جماالت هذا التعاون ) نعم (  إذا كانت اإلجابة بـ - 20

      اختيار النظم -) (
     تدريب العاملني -) (
    تبادل البيانات الببليوجرافية -) (
      التزويد -) (
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      الفهرسة-) (
     اإلعارة املتبادلة-) (
    تبادل اخلربات والتجارب-) (

) ............................................................   تذكر  (  جماالت أخرى   
  ..................................................................................... 

 عاون بينكم وبني مكتبات أخرى غري عامة يف جمال التحسيب Ý هل هناȫ ت-21
 )  (ال   )  ( نعم  

فما هي املكتبات الـيت تتعـاونون معهـا يف جمـال            ) نعم  (  إذا كانت اإلجابة بـ      -22
 .التحسيب يرجى ذكر أƧاءها 

1-............................................................................ .... 
2-................................................................................  
3-................................................................................  
4-................................................................................  
5-...............................................................................  
6-...............................................................................  
7-...............................................................................  

 . توجد لديكم خطط ودراسات مكتوبة لتطوير املكتبة يف جمال التحسيب  هل-23
 )  (ال   )  ( نعم  

 .ما هي أهم معامل هذه اخلطط ) نعم (  إذا كانت اإلجابة بـ -24
..................................................................................... 

..................................................................................... 
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.....................................................................................

..................................................................................... 
 .آراء أخرى تودون إضافتها  هل لديكم اقتراحات أو -25

..................................................................................... 

...................................................................................
.................................................................................... 

                     
 
 

                      ǯ2(النموذ (ƙفșللمو ȼاملوج 
 Ǆاملعلومات العامة : أوال: 

 : ........................املدينة : .........................  اسم املكتبة -1
 ..................: ......اهلاتف : ........................  اسم املوظف-2
 : ........................ الوظيفة احلالية -3
 : املؤهالت -4

     ثانوي     أقل من ذلك   دبلوم       جامعي    مؤهالت عليا
5-Ý ما القسم الذي تعمل به  

 التزويد
 الفهرسة 
 اإلعارة 

 الفهارس احملسبة
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 Ǆياȹالكفاءة– األداء –الوقت : ثا . 
 ىل أي مدى أثر حتسيب القسم على توفري الوقت Ý إ-6

    ال تأثري له إىل حد ما     إىل حد كبري
7-Ý ما هو تقييمكم ألداء القسم يف ضوء املعايري التالية  

      ال تأثري له            إىل حد كبري     إىل حد ما الســرعـة 
      ال تأثري له  حد ماكفاءة االسترجاع        إىل حد كبري      إىل

 قلة األخطاء الطباعية     إىل حد كبري     إىل حد ما        ال تأثري له
 متيز اخلدمات املقدمة     إىل حد كبري      إىل حد ما       ال تأثري له

       ال تأثري له          إىل حد كبري      إىل حد ما زيادة اإلنتاجية 
 ) ..............................................................تذكر  ( معايري أخرى

   .................................................................................... 
 . ما هو تقييمكم لكفاءة وجودة العمل يف ضوء املعايري التالية-8

    ال تأثري له      إىل حد ما   إىل حد كبري    دقـة البيانات

    ال تأثري له      إىل حد كبري     إىل حد ما  توفري التكاليف

     استثمار إمكانيات النظام املتاحة     إىل حد كبري      إىل حد ما     ال تأثري له
  له             إىل حد كبري      إىل حد ما     ال تأثري  جتنب العمل التكراري
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  ǄأوالȜالعربيةاملراجــ :  

 .هـ 25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ .  آل عقران، عبد اهللا •

دور املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف استخدام ).م1982(األخرس، حممود •
اŎلة العربية اإللكتروين يف املكتبات ومراكز املعلومات يف الوطن العرŸ،   احلاسب

Û118 – 104 ،3للمعلومات 

 اإلجراءات الفنية يف املكتبات) م 1989( إƧاعيل، حسن، الورغي، إبراهيم  •
Ȃاملعلومات ومراك :ÛȤالتصني ÛرسةȾالف ÛويدȂاملؤلفان:  عمانالت . 

التعاون بƙ املكتبات السعودية يف ƭاالت ). هـ1409( األطرم، حممد  •
 . ز املعلومات السعوديةاستخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراك  ندوة ،التحسيب

مكتبة امللك عبد : الرياȏ . م 1988نوفمرب 16 -15ربيع الثاين املوافق 6-7
 .24-17 ، صهـ1409   العزيز العامة،

النȚم اآللية والتقنيات املتȖورة ) . هـ1419(أمان ، حممد وعبد املعطي ، ياسر  •
 .  طنية مكتبة امللك فهد الو: الرياȏ . ومراكȂ املعلومات  للمكتبات

مكتبة امللـك   : الرياȹ  .ȏثر القلم يف ǩاريǸ مكتبة احلرم      ).هـ1423(باجودة، حممد  •
 .فهد

 .هـ 25/2/1424 مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ. باجودة، حممد •
استخدم الفȾرȃ اآليل للمكتبة املركȂية جبامعة ) .هـ1418(باقادر ، عبد اهللا  •

ȂيȂعبد الع Ȭاملل  Ȼجامعة . آلداب والعلوم اإلنسانية كلية ا. ، رسالة ماجستري جبد
 .امللك عبد العزيز ، جدة 

النظم التعاونية يف جمال الفهرسة ، دراسة حول ) . م2001. (بامفلح ، فاتن سعيد  •
Ÿالعر ȫومشروع املارOCLC دراسات يف املكتبات وعلم .  للفهرسة باللغة العربية
Û 118 -82  ،6املعلومات         . 
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استخدام تقنية املعلومات يف مكتبات األوقاف ) . م2002. (د بامفلح ، فاتن سعي •
،      ƭ .8لة مكتبة امللȾȥ Ȭد الوȕنية .السعودية دراسة لواقع وتطلعات املستقبل 

5- 30. 

استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات يف مدينة ) . هـ1415(البغدادي ، وليد  •
جامعة امللك عبد العزيز ، . نية ، رسالة  ماجستري كلية اآلداب والعلوم اإلنساجدة
 .جدة 

 .هـ 25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ .اجلرب، ناصر  •
مؤسسة : بريوت  . املكتبة العامة والوعي الثقايف) . م1985(حسن ، سعيد أمحد  •

 . الرسالة
النظم اآللية املستخدمة يف املكتبـات ومراكـز املعلومـات          ). م2000أ  (محدي، أمل    •

 .Û 2)4(، 118-139 املكتبات واملعلومات العربية ƭلة . العربية
النظم اآللية املستخدمة يف املكتبات ومراكز ) . م2000ب (محدي ، أمل وجيه  •

  .ƭ2  )3( Û 143-169لة املكتبات واملعلومات العربية Û املعلومات العربية ، 
•  ، ſاملكتبة التشغيل اآليل للمكتبات مع بيان جتربة ) م1998(اخلليفي ، حممد صا

 ، ƭ1لة امللȾȥ Ȭد الوȕنية Û .املركزية جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
109- 132  .  

 .هـ 25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية . الدخيل ، حممد  •

استخدام احلاسـوب يف املكتبـات ومراكـز التوثيـق          ) . م1987( درويش ، حممد     •
  .58 – 46 ، 22رسالة املكتبة Û ، واملعلومات 

دراسة ملȚاهر ǩكنولوجيا املعلومات : ȍناعة املعلومات ) . م1990( ، شوقي سامل •
      .شركة املكتبات الكويتية: الكويت  .املتȖورة وǓثارها على املنȖقة العربية

التقنية املعاȍرة ووسائل ȹقلȾا إىل الـدول الناميـة مـȜ           ) . م1992(السامل ، سامل     •
 .  مكتبة امللك فهد الوطنية : اȏ الري . التركيȂ على  ǩقنية املعلومات

 التقنية املعلوماتية املستخدمة يف املكتبات ومراكز املعلومات ) . م1993( السامل ، سامل  •
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 .14Û 502- 519 عاƁ الكتبÛ. السعودية •
. أمتتة املكتبات مبنطقة مكة املكرمة ، دراسة مسحية       ) . م1999(السرحيي ، حسن عواد      •

 .45 -19، 5 العربية ƭ Ûلة املكتبات واملعلومات
•  ƙحس Û ية ) .م1995(سراياȹاملعلومات واحلاسبات اإللكترو Ȃيم وإدارة مراكȚنǩ

مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية : اإلسكندرية .  منȚور عملي Ȗǩبيقي من  
 .واملكتبات 

 ، ندوة لقاء أمناء احلاسب اآليل واملكتبات العامة) . هـ1418(سندي ، عباس  •
 .28هـ ، 26/7/1418 – 25ت العامة ، جدة ، املكتبا

الفȾرسة التعاوȹية احملسبة وإمكاȹيات ȖǩبيقȾا يف ) هـ1409( السويدان ، ناصر  •
، ندوة استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكز املعلومات املكتبات السعودية 

ة مكتب: الرياȏ . م 1988نوفمرب 16-15ربيع  الثاين املوافق 7 -6. السعودية
  .102 -91هـ ، ص  1409امللك عبد العزيز ، 

. حتديات التطور   : املكتبات العربية واحلاسب اإللكتروين     ) .هـ1401(السيد ، أسامة     •
 Û لة  املكتبات واملعلومات  العربيةƭ1 ،84- 100. 

مشاكل استخدام تكنولوجيا احلاسبات اإللكترونية يف ) . م1999(السيد ، أسامة  •
االƟاهات احلديثة يف املكتبات . دراسة ميدانية : ز املعلومات املصرية املكتبات ومراك
 Û 11واملعلوماتÛ 57- 93. 

أثر تقنية املعلومات على املكتبات ومراكـز املعلومـات         ) . م1987(الشرجبي ، جنيب   •
  .Û33- 45 22 رسالة املكتبة Û .والتوثيق 

 .هـ 25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ . ري، عبد اهللالشه •
التكنولوجيا احلديثة ومراكȂ املعلومـات واملكتبـة       ). هـ1421(الصويف، عبد اهللا     •

 .دار املسرية: عمان. املدرسية
جتارب استخدام احلاسب اآليل يف معاجلة اجملموعات ) . هـ1405( عاشور ، حممد  •

  .50-38 ، 1حولية املكتبات واملعلومات Û مǰ. العربية 
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.  أساسيات Țȹم املعلومات واحلاسبات اإللكتروȹية. )م1997(عبد الفتاح، زكريا  •
 . مكتبة عني ƽس : القاهرة

املكتبة :   القاهرة  .األȚȹمة اآللية يف املكتبات) . م1995( عبد اهلادي ، زين  •
 .األكادميية 

الشبكات التعاونية بني املكتبات املدرسية باستخدام ) . م1997( عبد اهلادي ، زين  •
  .Û 17 ، 95 – 107  العربيةلة املكتبات واملعلوماتƭ، اآليل  احلاسب

مكتبـة  :  القـاهرة  . مقدمة يف علم املعلومـات    ). م1984( فتحي    اهلادي، حممد  عبد •
 .غريب

 .هـ 25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ . ، سليمانالعبيد •
االجتاهات احلالية للمكتبات السعودية حنو استخدام      ) . هـ1421(عجالن  العجالن ،    •

  .ƭ6Û 196-204لة مكتبة امللȾȥ Ȭد الوȕنية Û . م املكتبات اآللية نظ
•  ſيف العلوم السلوكية) . هـ1421(العساف ، صا Ǭاملدخل إىل البح . ȏالريا :

  .مكتبة العبيكان
•  ſاستخدام أجهزة احلاسب اآليل يف املكتبات ) . هـ1412(الغامدي ، فا :

 .121 – 114  ،13عاƁ الكتب Û املربرات والعوائق ، 
أثر استخدام احلاسب اآليل على القوى العاملة يف ) . م1996(فرحات ، ثناء  •

 ƭلة املكتبات واملعلومات املعلومات يف مجهورية مصر العربية،ز  املكتبات ومراك
Û16العربيةÛ 61- 77 . 

تقنيات املعلومات وتطبيقاهتا مبكتبة امللك ) . م2000( الفرماوي ، مجال  •
، 5وعلم املعلومات Û دراسات عربية يف املكتبات .  العامة بالرياȏ عبد العزيز

37- 88 .  
   . معǲم مصȖلحات املكتبات واملعلومات) . هـ1420(قاري ، عبد الغفور  •

ȏمكتبة امللك فهد الوطنية :  الريا. 
 .مكتبة غريب : القاهرة  . املكتبة والبحǬ) . م1983(قاسم ، حشمت  •
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: القاهرة  . مدخل لدراسة املكتبات وعلم املعلومات. ) م1995(قاسم ، حشمت  •
 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 

نشرة تعريفية عن املكتبة املركزية بقاعدة الرياȏ ). دÛت(قاعدة الرياȏ اجلوية  •
 . اململكة العربية السعوديةÛ الرياȏ. اجلوية

دراسة لواقȜ :  التȾǲيȂات اآللية يف املكتبات )هـ1421( القبالن ، جناح  •
التȖبيقات احلاسوبية يف مكتبات مǘسسات التعليم العايل باململكة العربية 

 Ûرسالة دكتوراه ، كلية اآلداب، الرئاسة العامة لتعليم البناتالسعودية. 
قواعد وشبكات املعلومات . )هـ1421(قنديلجي، عامر، السامرائي، إميان  •

 ردار الفك: عمان. املكتبات ومراكȂ املعلومات احملوسبة يف
 ".  نشرة تعريفية" إدارة احلاسب اآليل .) هـ1424( القوات اجلوية امللكية السعودية  •

      ȏمكتبة القوات اجلوية : الريا. 
 .القاهرة، مكتبة غريب.   Țȹم استرجاع املعلومات).م1981(نكستر، ولفرد ال •
 . كȂ املعلوماتǩقيم األداء يف املكتبات ومرا) . هـ1417(النكستر ، ولفرد  •

مكتبة امللك عبد العزيز :  ، الرياȓ2 ȏ. ترمجة حسين الشيمي ، و مجال الفرماوي
 .العامة 

 . خدمات املكتبات واملعلومات قياسȾا وǩقييمȾا) . هـ1421(النكستر ، ولفرد  •
 ȏمكتبة امللك عبد : ترمجة حسين عبد الرمحن الشيمي ، ومجال الفرماوي ، الريا

 .العزيز العامة
: عمان.اƟاهات حديثة يف علوم املكتبات واملعلومات). م2002( بل املالكي، جم •

ȧمؤسسة الورا. 
أساليب رȜȥ كفاءة وǖǩهيل القوɁ البشرية ) . هـ1409(املرغالين ، حممد أمني  •

 ، استخدام احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكȂ املعلومات السعودية العاملة يف 
 ربيع 7 -6  يف املكتبات ومراكز املعلومات السعودية اآليل استخدام احلاسب  ندوة
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مكتبة امللك عبد :  م الريا1988ȏ نوفمرب 16-15هـ املوافق 1409الثاين 
  .102-91هـ ، ص  1409العزيز العامة ، 

تقنية املعلومات والعوامل املؤثرة يف نقلها للدول ). هـ1411( املرغالين، حممد  •
 .11Û 500- 503الكتبÛ  عاƁ . النامية

  . هـ13/1/1423مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ . املسند ، إبراهيم  •
اململكة . دليل مكتبة الرياȏ السعودية). هـ1423(مكتبة الرياȏ السعودية •

 ȏالعربية السعودية، الريا. 
اململكة . ȹشرة ǩعريفية عن املكتبة). هـ1424(مكتبة امللك عبد العزيز العامة •

 ȏالعربية السعودية، الريا. 
 . ،الرياȏدليل املكتبات ومراكȂ املعلومات). هـ1420(مكتبة امللك فهد الوطنية  •
مقدمة يف علم احلاسبات ) . م1991(منصور ، عوȏ وأبو النور ، حممد  •

 Ȭبيس ȼƭوبر Ɔاإللكترو  ȓ4 .   دار األمل :  عمان. 
  .هـ25/2/1424مكاملة ǩلفوȹية بتاريǸ .  اهلوميل، حسن •
مؤسسة : عمان. املعلومات واŎتمȜ). م2002( بلجملكي، الوردي، زكي،املا •

ȧالورا. 
 ".ȹشرة ǩعريفية"اإلدارة العامة للمكتبات). هـ1424(وزارة التربية والتعليم  •

ȏإدارة تقنية املعلومات: الريا. 
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