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TThhee  SSttuuddyy  AAbbssttrraacctt  
 

TThhee  IInntteerrnneett  uussee  oonn  TTeecchhnniiccaall  PPrroocceedduurreess    
aatt  RRiiyyaaddhh  CCiittyy  LLiibbrraarriieess 

BByy::  RReehhaabb  AAbbdduullmmoohhsseenn  AAbbdduullrraahhmmaann  AAll--
BBaassssaamm  

        The study problem lies in knowing to what 
extent the Riyadh City Libraries have benefited 
from the Internet abilities in the technical 
procedures (Acquisition & Catalog) . 

 Consequently, the objective of this study is 
to know the reality of using the Internet in the 
technical procedures in Riyadh city libraries. 

 The researcher depended on the descriptive approach to study the 

phenomenon of the research subject, and afterwards to use some 

descriptive statistical approaches to deduct the repeated distributions and 

percentages and data's diagrams which the study has come out with. 

       This study has come out with a set of conclusions, the most 

important of which are: the presidents and employees of Acquisition and 

Cataloguing departments are specialized in library science and with 

experience or have certificates in the computer usage and the Internet as 

well. And  most libraries benefit from the Internet services in their 

technical procedures. The Researcher found that the libraries have found 
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some benefits by using the Internet such as speed in procedures, costs 

reduction, continuous updating of their information. In the meantime the 

study has come out with the conclusion that the cataloguing departments 

rarely use the Internet as a source for transferred cataloguing records, 

moreover, it is clear that they rarely benefit from some of the available 

tools on the Internet to assist with in the cataloging process. moreover, 

the study has come out with the conclusion that there are some obstacles 

that the libraries face when using the Internet. e.g. the library computing 

system does not accept entering the Internet, and that it gives an access to 

the Interest only for a few of acquisition and cataloguing employees, and 

there are a few Arabic sites on it related to their works. 

 Finally, the study has reached a conclusion with a set of various 
recommendations, the most important of which are: The libraries have to 

make use of the available tools on the Internet to help them with their 
technical procedures, and to hold lectures, seminars and continuous 

courses for acquisition and cataloging employees on the Internet 
employment in the technical procedures, and to supply libraries with 

more computer sets which can have the ability to enter the Internet for 
acquisition and cataloguing employees, moreover, make the Arab 

libraries give the supporting Arab tools a chance to conduct the technical 
procedures on the Internet. 
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 :تمهيد 

, تســعى المكتــبات إلــى تقديــم الخدمــات للمســتفيدين 

ومـن أجـل تحقـيق هـذا الهدف انقسم العمل في المكتبات             

 :هما, إلى قطاعين رئيسين 

و تشمل العمليات آافة بالمكتبة     : اإلجـراءات الفنـية   : أوًال

المتصلة بإعداد  وآل الخدمات   , بمـا فـيها من تزويد وفهرسة        

  .المادة فنًيا وتهيئتها لالستخدام

وتشـمل ما تقدمه المكتبة     : خدمـات المسـتفيدين   : اثانـيً 

مــن خدمــات للمســتفيدين بجمــيع أشــكالها مــثل خدمــات   

 . اإلعارة والخدمات الخاصة بالدوريات والتصوير والترجمة

 مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن ويـــتفاعل هـــذان القطاعـــان

،(ة  الفنية والمالي اإلجراءات اإلدارية و   وعلى  . )1999:111א

الـرغم ممـا تبذله المكتبات ومراآز المعلومات من جهد ومال           

 عدة   ل الرقي بخدماتها إال أنها ال تزال تواجه       بيووقت في س  

 فمـن ذلك قلة الموارد والمخصصات المالية خصوصاً    . تحديـات 

ن  المكتبات م   مـن  حيـث تعانـي الكثـير     . فـي العـالم العربـي     

آذلك ما  ,أزمـات مالية فيما يتعلق بتنمية مجموعات المكتبة    

تواجهـه المكتـبات مـن نقـص فـي الخـبرات الالزمـة لمواآبة               

 .)1999:74,א(الـتطورات التـي يشهدها عالم المعلومات        
عـالوة علـى عـدم التعاون بين المكتبات فيما يخص عمليات            
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 ,)1993:509,א( ، وتبادل السجالت الببليوجرافية    الفهرسـة 
مما ؛   الـنمو المطـرد فـي أوعـية المعلومـات وتنوعها             وآذلـك 

ــة هــذه     ــات مالحق ــز المعلوم ــبات ومراآ يصــعب علــى المكت

 سواء التقليدي أو اإللكتروني   , الـتطورات فـي مجـال النشـر         

 آل هذه التحديات وغيرها جعلت المكتبات       .)1999:227,(

  تلك الشبكة    ، ظهور اإلنترنت   مع  خصوصاً لها تـتلمس حلـوالً   

 ا مهمً التـي يمكـن بمـا تحويـه مـن معلومات أن تكون مصدراً             

 .وتجاوز بعض تلك التحديات, في تطوير خدمات المكتبة 

إن العــالم  بأســره يمــر بــتطورات مــتالحقة فــيما يــتعلق   

ولقد . بنشـر المعلومـات وبـثها وتداولهـا عـبر شبكة اإلنترنت           

 من مجاالت الحياة، وغيرت آثيراً     في آثير    هذه الشبكة أثرت  

والمكتبات تأثرت  . مـن الـتعامالت سواء االقتصادية أو اإلدارية       

بدخولهـا عـالم اإلنترنـت، حيـث أفادت المكتبات العالمية من          

وعلى الرغم من أن    .  الخدمـات التـي تقدمهـا تلـك الشـبكة         

ات في دعم وظائف المكتب   أساسيًا   شبكة اإلنترنت تعد رافداً   

، ويذهب   هـا فـي الوقـت نفسـه جلبـت بعـض األعـباء             ، إال أن  

إلى أن التطور السريع    , فيما نقله النكستر وساندور     , وايـبل   

ــي     ــات يأت ــي للمعلوم ــث اإللكترون ــًال " للمشــابكة والب محم

؛  وتتمــثل الفــرص فــيما يمكــن أن تكفلــه   بالفــرص واألعــباء

المعلومـات المحملـة علـى الشبكات من المزيد من المرونة           

، أما العبء فيتمثل في تحقيق التكامل بين هذه          ءمـة والمال
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، بحيث ال يجد      القائمة للمكتبات  يةالخدمات والبنية األساس  

المســتفيدون أنفســهم فــي مواجهــة بيئتيــن للمعلومــات ال  

 .)2001:263,( "رابط بينهما 

ولقـد آـان الشـتراك المكتـبات العالمـية بمختلف أنواعها            

 أثر واضح في تطوير     اإلنترنت المتقدمة في شبكة     في الدول 

ــية   علــى , ومــن ذلــك , وظائفهــا واالرتقــاء بخدماتهــا المكتب

ــر   ــثال ال الحص ــادر   : ســبيل الم ــي مص ــتراك ف ــية االش إمكان

عالوة على اإلجراءات الفنية من فهرسة      ,المعلومات المتاحة 

حيــث ســهلت اإلنترنــت االطــالع علــى  ,وتصــنيف وتكشــيف

ــارس ال ــم فهــ ــتاحة علــــى  معظــ ــية المــ ــبات العالمــ مكتــ

, والـتعامل مع قواعد البيانات الببليوجرافية المهمة        ,الشـبكة 

 Online(مـثل مـا يقدمـه مرآـز التحسـيب المباشر للمكتبات      

Computer Library Center/OCLC ( ,  ــادة مـــن ــيما يخـــص اإلفـ فـ

 - ال شــك -وهــذا  , التســجيالت الببليوجرافــية فــي قواعدهــا 

 .مالسيوفر الجهد وال

, فالوضع بخالف ذلك    , وأمـا مـا يخـص المكتـبات العربـية           

هناك مكتبات عربية عديدة مرتبطة     "حيـث يذآـر صـوفي بأن        

ــت  ــن المســتوى     , باإلنترن ــى م ــد األدن ــد الح ــق بع ــم تحق ل

والنـتائج المـرجوة مـن حيث       , والمـردود المطلـوب     ,المنشـود 

ل ولع. )1998:6,(" الدقـة والسـرعة وتسهيل سير العمل      

مـن أسباب ذلك ما تواجهه المكتبات العربية من قلة الموارد           
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وربمـا يكون عدم اهتمام     , ونقـص الخـبرات الالزمـة       , المالـية 

 سبًبا في عدم تطوير     اإلنترنتالمسـؤولين باستغالل شبكة     

. اإلنترنتوأيًضـا ضـعف شـبكة االتصال ب       , الخدمـات المكتبـية     

نترنت في  وهـذه الدراسـة سـتتعرف إلـى واقـع استخدام اإل           

ــية  ــتزويد(اإلجــراءات الفن ــنة  ) الفهرســة,ال ــبات مدي فــي مكت

  .الرياض

  :مشكلة الدراسة

نبعـت فكـرة الدراسـة الحالـية عـندما آانت الباحثة تقوم             

بــزيارات مكــثفة للمكتــبات فــي أثــناء الدراســة فــي الســنة   

ــيدية للماجســتير   وبحكــم اهــتمام الباحــثة بشــبكة   , التمه

فلقد . ثـر فـي مختلف مجاالت الحياة      ومالهـا مـن أ    , اإلنترنـت   

الحظـت تسارع مكتبات مدينة الرياض إلى االشتراك بشبكة       

على , وإنشـاء مواقـع خاصـة لهـا علـى الشـبكة             , اإلنترنـت   

الـرغم ممـا يسـتلزم ذلـك مـن توفـير المتطلـبات األساسية               

 : من اإلنترنتالستخدام شبكة 

 .موارد مادية •

 .موارد بشرية •

 .موارد فنية •
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أثار لدى الباحثة التساؤل عن المزايا والخدمات التي        وهـذا ما    

واإلجــراءات , تقدمهــا شــبكة اإلنترنــت لخدمــات المكتــبات عموًمــا

 .الفنية في المكتبات على وجه الخصوص

وقامــت الباحــثة بعملــية بحــث فــي األدبــيات المنشــورة  

ــم تجــد   , والدراســات الســابقة  ــم الباحــثة ل وعلــى حــد عل

فضًال عن ذلك قامت    . الموضوع  دراسـات مباشـرة حـول هذا        

الباحــثة باســتطالع مبدئــي آلراء بعــض العامليــن فــي بعــض 

مكتبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم     (مكتـبات مدينة الرياض     

مكتــبة مرآــز الملــك فيصــل للــبحوث والدراســات  , والتقنــية 

حول الخدمات  ) مكتـبة الملـك عـبدالعزيز العامة      , اإلسـالمية   

 شـبكة اإلنترنـت في دعم إجراءاتها        التـي يمكـن أن تقدمهـا      

وتبيـن لهـا عـدم وضـوح الـرؤية حـول هذه             , الفنـية وتطويـرها   

. القضية عند العديد من موظفي المكتبات في مدينة الرياض        

إضـافة إلـى ما أشار إليه بعض موظفي المكتبات حول بعض            

, المشـكالت التـي تواجههـم عند استخدام شبكة اإلنترنت           

كلة تستدعي معالجتها في إطار ممـا يوحـي بـأن هناك مش     

 .المنهج العلمي

ــة    ــراء دراسـ ــرة البحـــث الحالـــي إلجـ ــذا نبعـــت فكـ ولهـ

تستكشـف واقـع اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي اإلجراءات             

ــية  ــيات الفهرســة (الفن ــتزويد وعمل ــنة  ) ال ــبات مدي فــي مكت

إلى : والسـؤال الـذي يمكن أن يثار بهذا الصدد هو           . الـرياض 
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مدينة الرياض من إمكانات شبكة     أي مـدى تسـتفيد مكتبات       

 اإلنترنت في اإلجراءات الفنية؟ 

 :أسئلة الدراسة 

إلــى أي مــدى :  إن الســؤال المهــم لهــذه الدراســة هــو 

اإلنترنت في  شـبكة    الـرياض مـن      ةاسـتفادت مكتـبات مديـن     

اإلنترنت استخدام شبكة    تفعيل   هل تم  و   ؟ الفنية اإلجـراءات 

ــية    ــراءات الفنـ ــر اإلجـ ــي تطويـ ــأداة مفـ ــة آـ ــبات همـ للمكتـ

 تحـول دون تلـك اإلفادة من      عوائـق هـل هـناك     و ؟المدروسـة 

اإلنترنــت وخدماتهــا؟ ويمكــن تفصــيل هــذا اســتخدام شــبكة 

التسـاؤل بعـدد مـن األسئلة التي ستحاول الدراسة أن تجد            

 وفًقا تسـاؤالت الدراسـة  وصـنفت الباحـثة    . مـنها إجابـة لكـل     

 :آلتية بالطريقة اللموضوعات المرتبطة بها

 .אא:

ــبكة   -1 ــتخدام شـ ــائدة اسـ ــا فـ ــت مـ ــبات اإلنترنـ  للمكتـ

  ؟المدروسة

ــة      -2 ــات المادي ــبات المدروســة اإلمكان ــدى المكت ــل ل ه

استخدام لتحقـيق االسـتفادة مـن       والبشـرية   والفنـية   

 شبكة اإلنترنت؟

ــا المشــكالت أو   -3 ــقم ــبات  العوائ ــا المكت  التــي تواجهه

  اإلنترنت ؟استخدام شبكة اإلفادة من فيالمدروسة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 29

א: א א א א  .א

 ما الخدمات المكتبية المحتملة التي يمكن أن تقدمها         -1

شــبكة اإلنترنــت للمكتــبات المدروســة فــي مجــال      

 اإلجراءات الفنية؟

  مـا التدابـير الفنـية واإلداريـة التـي تقـوم بها المكتبات              -2

المدروسـة لالسـتفادة مـن شبكة اإلنترنت في تطوير          

 إجراءاتها الفنية؟

א: א  .א

ــبات      -1 ــي المكت ــل ف ــي تعم ــرية الت ــوادر البش ــل الك  ه

ومجال التخصص  ,المدروسـة مؤهلـة مـن حيـث العـدد         

 في التعامل مع شبكة اإلنترنت؟

 مـا الخطـط المسـتقبلية نحـو تطويـر مؤهالت موظفي             -2

ات لكي يتمكنوا من التعامل مع شبكة اإلنترنت        المكتب

 بفعالية؟

 :أهداف الدراسة 

، أسئلة الدراسة    عن اإلجابة   إلـى الدراسـة   هـذه   تهـدف   

 واقع استخدام   إلى هـو التعرف     يوهـدف الدراسـة األساسـ     

اإلنترنـــت فـــي اإلجـــراءات الفنـــية فـــي المكتـــبات  شـــبكة 
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هداف الهدف العام عدد من األ    هذا  ، ويـتفرع عن      المدروسـة 

 : الفرعية وذلك على النحو التالي

ــا       -1 ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــادة م ــع اإلف ــبكة واق ش

  .اإلنترنت في المكتبات المدروسة

 الخدمات المكتبية المحتملة التي يمكن      إلـى الـتعرف    -2

اإلنترنت للمكتبات المدروسة لتطوير    شبكة  أن تقدمها   

 .هاوتحسينخدماتها 

اءات الفنية واإلدارية التي تقوم      واقع اإلجر  إلىالـتعرف    -3

شـــبكة بهـــا المكتـــبات المدروســـة لالســـتفادة مـــن 

 .  اإلنترنت في تطوير إجراءاتها الفنية

 اإلمكانـات الماديـة والفنية في المكتبات        إلـى الـتعرف    -4

  . اإلنترنت شبكةالمدروسة من أجل االستفادة من

ات  الكوادر البشرية التي تعمل في المكتب      إلىالتعرف   -5

المدروسـة مـن حيث التأهيل والعدد من أجل التعامل          

 .اإلنترنتشبكة مع 

ــتعرف  -6 ــىال ــق المشــكالت أو إل ــا  العوائ ــي تواجهه  الت

فادة مــن الخدمــات ســتالمكتــبات المدروســة عــند اال 

 .اإلنترنتشبكة التي تقدمها 
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 الخطـط المسـتقبلية نحـو تطوير مؤهالت          استكشـاف  -7

ــتعامل مــع موظفــي المكتــبة ليتمكــنوا مــن ا  شــبكة ل

 .اإلنترنت بفعالية

 :أهمية الدراسة 

ال  اإلنترنـت خدمـات لدعـم وظـائف المكتبة        شـبكة   تقـدم   

وتأتي أهمية هذه   . توافر فـي غـير هـذه الشبكة        تـ  يمكـن أن  

 .العمليةاألهمية األهمية النظرية و:  الدراسة من ناحيتين

א  :א

, بكة اإلنترنت   تنبع أهمية الدراسة النظرية من أهمية ش      

إذ إن موضـوع اإلنترنـت واسـتخداماته يحـتل مكانة بارزة في             

وتتضح أهمية الدراسة الحالية . مجـال المكتـبات والمعلومات    

فـي أنهـا تعـد محاولـة علمـية متواضـعة تسـلط الضوء على                

وهــو , جانــب مهــم مــن جوانــب اســتخدام شــبكة اإلنترنــت  

المكتبات اسـتخدامها فـي اإلجـراءات الفنـية فـي عـدد مـن               

حيــث آــان لدخــول شــبكة  , المتــنوعة فــي مديــنة الــرياض  

أن وجدت نفسها أمام بديل     , اإلنترنـت علـى تلـك المكتـبات         

جديــد يمكــن أن يكــون له دور فــاعل فــي تحســين وتطويــر     

آذلك مما يعزز من أهمية الدراسة      . اإلجـراءات الفنـية لديهـا     

دة أنـه تـم تطبـيقها على مكتبات متنوعة مما يسهم في زيا            

 .تعميم نتائجها
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يضـاف إلـى ما سبق أن هذه الدراسة لعلها تكون إضافة            

, علمــية لإلنــتاج الفكــري فــي مجــال المكتــبات والمعلومــات 

فعلــى حــد علــم الباحــثة ال توجــد دراســة ســابقة تناولــت    

موضـوع اسـتخدام شـبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية في         

 .مكتبات مدينة الرياض

א  :א

آز األهمـية العملـية فـي آـون هـذه الدراسة تساعد        تـتر 
ــز       ــم وتعزي ــي دع ــت ف ــية شــبكة اإلنترن ــيح أهم ــى توض عل

يضـاف الـى ذلـك أن نتائج        . اإلجـراءات الفنـية فـي المكتـبات       
الدراسـة يمكـن أن تفـيد مـتخذي القرار في تطوير اإلجراءات      

إضافة إلى أنها   . الفنـية وتوحيدها في مكتبات مدينة الرياض      
فـي الحـد مـن التكرار واالزدواجية في اإلجراءات          قـد تسـهم     

وآذلك , واالقتصـاد فـي الكفاءات والطاقات البشرية       , الفنـية   
وآذلــك توفــير , توفــير مصــادر معلومــات آثــيره للمســتفيدين 

وأخــيرًا الخــروج بتوصــيات . الوقــت والجهــد وخفــض التكالــيف
لتصـور شـامل يمكـن مـن خاللـه اإلفـادة من خدمات شبكة               

ت وتطبـــيقاتها فـــي مجـــال اإلجـــراءات الفنـــية فـــي اإلنترنـــ
 .المكتبات

 :مصطلحات الدراسة     

א−1 א   Technical Services : אא
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آافـة العملـيات بالمكتبة التي      : "اإلجـراءات الفنـية هـي       
, تشــتمل الــتزويد والفهرســة والتصــنيف والتجلــيد والصــيانة  

ــيً   ــادة فنـ ــإعداد المـ ــلة بـ ــات المتصـ ــتها وآـــل الخدمـ ا وتهيئـ
ومــن ضــمن الخدمــات الفنــية إدخــال البــيانات   . لالســتخدام

" إلخ... الببليوجرافـية للمـادة وعمـل البارآود وتكعيب الكتب          
),2000:278(. 

المكتــبات لشــبكة    اســتخدام وقــد تناولــت الدراســة    
اإلنترنـت فـي األنشطة التي تقوم بها إلعداد المواد آالتزويد       

 .والفهرسة

 Acquisition:א−2

فــي الــتعرف علــى االحتــياجات " تنحصــر عملــية الــتزويد 
, إلــخ ...الفعلــية لمــواد المكتــبة مــن آتــب ومعــارف مرجعــية

, سـواء مـن قبل القارئ أو من قبل المختصين في المكتبات          
, ويتم تجديد هذه االحتياجات من قبل الناشرين أو الموردين          

خــيًرا الحصـول علــى  وأ, وذلـك باتــباع خطـوات فنــية معـروفة    
ــباع     ــبة عــن طــريق ات ــا فــي ســجالت المكت المــواد وإدخاله

 .)2000:16,(خطوات فنية محدودة 

ــبات       ــتخدام المكت ــدى اس ــية م ــة الحال ــت الدراس وتناول

فيما يخص  , المدروسـة لشـبكة اإلنترنت في عملية التزويد         

إمكانـية المكتـبات القـيام عـن طريق شبكة اإلنترنت بعملية            

ــتقا ــيارها وشــرائها والمشــارآة فــي مصــادر   ان ء المــواد واخت
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وذلك بطريقة سهلة   , المعلومـات علـى المسـتوى العالمي        

 .)2000:13,א(ودقيقة وسريعة 

א−3  Cooperative Cataloging:א

الـــنظام التعاونـــي علـــى "   الفهرســـة التعاونـــية هـــي 

مكتبتيـن أو أآـثر في      المسـتوى المحلـي أو اإلقليمـي بيـن          

, عملــية تنظــيم الفهــرس مــن خــالل اشــتراآهم فــي بــنائه  

والمجهـود الـذي يـبذل مـن قبل المفهرسين لالستفادة من            

,(" عـدم تكـرار العمـل والجهـد فـي آل مكتبة على حدة             
2000:77(. 

القيام     وفـي دراسـتنا هـذه تعنـي الفهرسـة التعاونية            

ضافتها إثم   , واد مرة واحدة  بالفهرسـة للكتب وغيرها من الم     

,  للقاعدة المتاحة على شبكة اإلنترنت    إلـى الفهـرس العام      

بحيث تستفيد هذه    ,شـترك فـيها عدد من المكتبات        يالتـي   

مـــن التســـجيالت الببليوجرافـــية المـــتاحة فـــي  المكتـــبات 

  .الفهرس

א−4 א  - Online Public Access Catalog: אא

OPAC  

مرصــد بــيانات ببليوجرافــية مصــممة بحيــث  "عــبارة عــن 

يمكـن الوصـول إلـيها عـن طـريق استخدام حواسيب طرفية             

א(" يسـتخدمها رواد المكتـبة بـدون مسـاعدة المكتبـي      
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وهذا المرصد الببلوجرافي هو عبارة عن      . )1988،807:א

ط قرص ممغنط أو شري    ( تخزين وحدة   ىفهـرس مسجل عل   "

تعمــل تحــت تحكــم وحــدة  ) لــخ فــي الحاســب  إ.. ممغــنط 

ــزية بحيــث يمكــن أن يصــبح هــذا الفهــرس     المعالجــة المرآ

مصــدرًا مســتديمًا يمكــن الوصــول إلــيه مباشــرة عــن طــريق  

ومثل هذا الفهرس يسمح بالوصول المشارك      . نهايـة طرفـية   

 عن طريق أجهزة طرفية تكون على        نفسها  المعلومـات  إلـى 

والوصول إلى  . اسـب طـوال مـدة االتصال      اتصـال مباشـر بالح    

 آما أن البحث يتم     .المعلومـات يـتم عن طريق عدة إجراءات         

 مثل المؤلف أو العنوان أو      ,عـن طـريق عـدة مفاتـيح للبحـث           

الـرقم الدولي للكتاب أو بتوليفة من هؤالء بأي وسيلة أخرى        

  .)1988:806,אא(" 

تاحــة المكتــبات المدروســة    وسـتتناول هــذه الدراســة إ 

وأيًضا مدى . لفهارسـها اآللية للجمهور على شبكة اإلنترنت    

اسـتفادة المكتـبات المدروسة من فهارس المكتبات األخرى         

ــيار المــواد التــي     ــت عــند اخت المــتاحة علــى شــبكة اإلنترن

 . وعند فهرسة المواد الجديدة, ستقوم بشرائها 

א−5  :Machine Readable Cataloging-MARCא

أنشـأت مكتـبة الكونجـرس في أمريكا الفهرسة المقروءة          

م  بهدف تنظيم وبث المعلومات الببليوجرافية  1969آلـًيا  عام     
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وأيًضا , وتسـتخدم تصـنيف مكتـبة الكونجـرس         , وقـراءتها آلـًيا   

بطريقة أو أسلوب حديث ابتكر في      , تصـنيف ديـوي العشري      

دية لـتمويل وتحويل قراءة المعلومات      أواخـر السـتينات المـيال     

 .)2000:201,(الببلوجرافية اليدوية إلى اآللية 

ــبات       وســتتناول دراســتنا هــذه مــدى اســتخدام المكت

المدروسـة لشـبكة اإلنترنت في االطالع على أشكال تبادل          

ــًيا    ــروءة آل ــة المق ــداراته   , ) MARC(الفهرس ــض إص ــا بع وأيًض

وغير ذلك مما لـه    , بكة اإلنترنت   المختصـرة المتاحة على ش    

 .عالقة بموضوع الدراسة

א−6  :Copy Catalogingא

ــنقولة هــي   ــية  " الفهرســة الم ــادة ببليوجراف فهرســة م

, باسـتخدام تسـجيلة ببليوجرافية موجودة فعًال لتلك المادة          

ثـم اسـتبدال بـيانات تلـك التسـجيلة حسـب الحاجة لوصف              

وذلك لمطابقة نظام   , ية موضوع الفهرسة    المـادة الببلوجرافـ   

א(" الفهرسة المحلي المتبع   .)1988:352,א

وتناولــت دراســتنا هــذه اســتخدام المكتــبات المدروســة  

لــألدوات العديــدة التــي تتــيحها شــبكة اإلنترنــت للفهرســة   

التي تتضمن قوائم الناشرين أو فهارس المكتبات       , المـنقولة   

وذلك من أجل الحصول على فهرسة      , لتعاونية  أو الفهـارس ا   

 .للمواد بشكل أفضل وأسرع
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 :تمهيد 

ــي    ــى بعــض المفاه ــذا الفصــل عل ــتوي ه ــبطة ميح  المرت

 , اوإمكاناته, وأدواتها  ,  بشـبكة اإلنترنـت مـن حيث طبيعتها         

. والوظائف التي يمكن أن توفرها فيما يدعم اإلجراءات الفنية        

آمـا يلقـي الضـوء على أهم الدراسات العلمية حول موضوع            

وفــيما يأتــي . ة الحالــية أو التــي تناولــت جــزءًا مــنها الدراســ

 .عرض ألبرز المفاهيم المتصلة بموضوع الدراسة

 :شبكة اإلنترنت  

حظيـت شـبكة اإلنترنـت بالكثـير مـن اهتمامات الباحثين            

 هوهـذا مـا اتضـح من خالل ما تناولت         , فـي جمـيع المجـاالت       

ل الكثــير مــن أدبــيات اإلنــتاج الفكــري لشــبكة اإلنترنــت خــال 

 بــه م علــى ذلــك مــا قــا لولعــل مــا يــد, الســنوات األخــيرة 

 فـي تحلـيله اإلنـتاج الفكري العربي حول          )2001:97,א(

ونظــرًا للتــنوع فــي   . شــبكة اإلنترنــت وخدمــات المكتــبات   

الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت في مختلف المجاالت         

لتعريفات فقد أدى ذلك إلى تعدد ا     , وتنوع المستفيدين منها    

حيث اعتمد التعريف بالدرجة األولى على      , لشبكة اإلنترنت   

 .)1999:707,א(تخصص الشخص الذي يريد تعريفها 

ــال       ــبطًا بمج ــريفًا مرت ــثة تع ــتتناول الباح ــذا س ــى ه وعل

ولعل التعريف اآلتي الذي قدمه عبد      , المكتـبات والمعلومات    
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تجاهات المهنية   لشبكة اإلنترنت يمكن أن يرضي اال      يالهـاد 

 :والوظيفية للمكتبيين

فشــبكة اإلنترنــت عــبارة عــن  شــبكة اتصــاالت تــربط       
وتقدم عددًا من   , مجموعـة من الشبكات المحلية والواسعة       

آمـا أنهـا تساعد على إجراء       , الخدمـات والمعلومـات علـيها       
ومن ثم يمكن أن تكون     , االتصـاالت بيـن األفراد أو الجماعات        

وهي آذلك  , برات المهنية وخبرات التقنية   وسـيلة لتبادل الخ   
وبالنسبة إلى المكتبات   . مفـيدة فـي عملية التعليم عن بعد       

فشــبكة اإلنترنــت تضــاعف مــن عملــيات اإلفــادة مــن مصــادر 
فيمكننا , المعلومـات المـتوافرة على الحاسبات المتصلة بها         

, والبحث في تلك الفهارس     , أن نجـد عليها فهارس مكتبات       
ــن االستفســارات    والحصــول علــ  ــات ع ــن اإلجاب ــير م ى الكث

والبحث في  , المرجعـية التـي يمكـن أن نوجههـا من خاللها            
وتــناول الخــبرات , الدوريــات اإللكترونــية التــي تــتوافر علــيها  

المكتبـية مـن خـالل االشـتراك في الجماعات ذات االهتمام            
:1995,א(بمجـاالت المكتـبات والمعلومـات المخـتلفة           

135(. 

 :شبكة اإلنترنت واإلجراءات الفنية في المكتبات 

جل توفير حاجات   أتقضـي المكتـبات الكثـير من وقتها من          
 ثم إعداد مجموعاتها    ,  مسـتخدميها مـن المصـادر المطلوبة      

وآــان لدخــول . لالســتعمال مــن فهرســة وتصــنيف وتكشــيف
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 إجراءاتها الفنية التي في المكتبات أثر إلـى اإلنترنـت  شـبكة   
 ما تقدمه هذه   الباحـثة في دراستها      سـتتناول   و , هـا تقـوم ب  
ــبات  إل اشــبكة ــية فــي المكت ــراءات الفن ــت لإلج ــي  ,نترن  الت

ــتزويد   ــنها     تشــمل ال ــات يســتفيد م ــن خدم  والفهرســة م
 في أداء أعمالهم اليومية      ون المكتـبات  ؤالقـائمون علـى شـ     

 وفـي السطور الالحقة المزيد من التفصيالت        .أفضـل بشـكل   
 .نبحول هذا الجا

 :التزويد 

ــيامها     ــا وق ــبة مــن تحقــيق أهدافه لكــي تتمكــن أي مكت
بمهامهـا الملقـاة علـى عاتقهـا، فإنـه يجـب علـيها أن تتزود                

وأن تراعـي عند    , بأوعـية المعلومـات فـي مخـتلف أشـكالها           
 : القيام بهذه المهمة العناصر اآلتية 

 .  معرفة المادة المطلوبة أو التي ستطلب وتوقع ذلك -1

ــدد -2 ــتماماتهم      ع ــبة واه ــدون المكت ــن يقص ــرواد الذي ال

 . وثقافتهم ومستوياتهم

ــية -3  المكتــبة والمــبلغ المخصــص ألجــل عملــية     ميزان

 . التزويد

ومـن أجـل تحقـيق هذه العناصر ، لجأت معظم المكتبات            

  .)1994:71،(إلى إنشاء قسم التزويد

 : إجراءات التزويد 
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 مستقًال أو وحدة تابعة    سـواء آـان قسم التزويد قسماً    

 :لقسم آخر ، فإنه البد أن يقوم باإلجراءات اآلتية 

 :א:   

, يقـوم موظفـو التزويد بانتقاء ما يناسب طبيعة المكتبة            

ي احتـياجات المستفيدين من أوعية المعلومات ؛ ونظرًا        بـ ويل

بد لضـخامة اإلنـتاج الفكـري وتعـدد أنواعه وأشكاله ، فإنه ال              

مـن إخضـاع عملـية الـتزويد إلـى أسس ومعايير حتى يمكن              

ــا الماديـــة  تللمكتـــبة أن  ــًا إلمكاناتهـ ــا وفقـ بنـــي مجموعاتهـ

 .والبشرية ووفقًا لرغبات المستفيدين منها

وتعــتمد عملــية اختــيار أوعــية المعلومــات علــى المعــرفة 

وآذلك القدرة على تقويم    , ًالعـ الواسـعة للمـواد الموجـودة ف      

:1985،( واختـيار  مـا يوافق أهداف المكتبة          ,هـذه المـواد     
174( .  

ل بيانات  جوبعـد أن يـتم االختـيار ألوعـية المعلومـات تسـ            

هـذه األوعـية علـى نماذج تصمم خصيًصا لهذا الغرض يطلق            

ثم تأتي الخطوة التالية بمراجعة     , عليها اسم بطاقة االقتراح     

المكتبة قد  فهـارس المكتـبة وسـجالتها للتأآد مما إذا آانت           

. سـبق لهـا طلب هذا الوعاء المعلوماتي  وذلك تجنبًا للتكرار           

الــتأآد ممــا إذا آــان مــن و ينبغــي قــبل اتخــاذ قــرار الشــراء  
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،(الممكـن الحصـول علـيها عـن طـريق التـبادل أو اإلهداء               
1993:280( .  

א:  :א

 أن يطلب منها    تقوم المكتبة بتحديد أنسب جهة يمكن        

 والمورديــن علــى ينوتكــون المفاضــلة بيــن الناشــر, الوعــاء 

أســاس مــدى الســرعة والكفــاءة والدقــة فــي تلبــية طلــبات 

 . المكتبة 

يـد مواصـفات األوعــية   دويشـتمل طلـب الشـراء علــى تح   

, الناشر  , بـيان التأليف    , رقـم الطـبعة     , العـنوان   ( المطلوبـة   

دد النسخ المطلوبة من    وع, وسعر النسخة   , ) تـاريخ النشـر   

 . )1993:284،(آل وعاء 

  :א:

يواجـه المـورد فـي بعـض الحـاالت مستجدات تطرأ على             

الموقـف بعـد وصـول الطلـبات إلـيه ، مـثل نفاد الطبعة ، تغير          

وهنا يرسل المورد   . إلخ... السعر ، عدم دقة بيانات التحقق       

واألمر . لـة التي عطلت أمر الشراء     تقريـرًا للمكتـبة حـول الحا      

آذلـك للمكتبة ، فقد تقرر المكتبة ألي سبب أن تلغي طلب            

. إلخ... أو أن تطلب الطبعة األحدث من الكتاب        , بعض الكتب   

وفــي هــذه الحالــة ال بــد للمكتــبة مــن إخطــار المــورد بهــذه  
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آما أن على قسم التزويد أن يقوم       . )1993:98,(التغييرات  

صـال بالناشـرين أو المورديـن لالستفسـار في حال تأخر        باالت

 . وصول المواد المطلوبة

א:א א  :א

عـند وصـول الطرود من المورد يقوم قسم التزويد بفتحها           
 : والتدقيق فيها وفقًا للخطوات اآلتية

 .  فحص المواد بالحالة التي وصلت عليها-1

 . ة مقابلة المواد بالفاتورة المصاحب-2

 .  مقارنة المواد المرسلة بما ورد في أمر الشراء-3

 الـتأآد مـن عـدد النسـخ المطلوبة وقيمة المواد التي             -4
 . تتضمنها الفاتورة

ــتأآد مــن عــدم وجــود مشــكالت تخــتم بخــتم    -5  بعــد ال
ثم تحول إلى   , وتسـجل في ملفات التزويد      , المكتـبة   

 . قسم الفهرسة أو إلى التجليد

 . ة تسدد الفاتور-6

 تحسـم قـيمة المـواد الـواردة مـن الميزانية المخصصة       -7
،(لقسم التزويد   . )1999:68א

 :االشتراآات 
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. االشـتراآات هـي طلـبات قائمـة خاصـة بشراء الدوريات           
وعند . وآـل نـوع مـن الدوريـات له إجراءات اشتراك خاصة به     

امر الشراء  إعـداد االشـتراك فإن الدوريات تختلف عن باقي أو         
ألوعـية المعلومـات األخـرى حيـث يتطلب دفع مسبق للمال           

وعادة يكون االشتراك لمدة     .نظير الدورية التي لم تنشر بعد     
وتعــد طلــبات  ). مالــية,  ة هجــري,مــيالدية (ة احــدســنة و

ــتراك أول مــرة عــند اقتــناء الدوريــة      ويطلــب تجديــد  , االش
ر للدوريات  االشـتراك قـبل نهايـة مـدة االشـتراك بـثالثة أشه            

1999:71,א(الخارجـية وشهرين للدوريات المحلية      

(. 

 :الرسائل الجامعية    

إذا لم تكن الرسالة قد نشرت بشكل آتاب بحيث يسهل        

فـان الحصـول علـى نسـخ من         , شـراؤها آـأي مطـبوع آخـر         

الرسـالة الجامعـية يكـون إما باإلهداء وإما بالتبادل أو الشراء            

 نفسه أو من الجامعة التي قدمت إليها الرسالة         مـن المؤلف  

أو يمكـــن , )1998:65,(للحصــول علـــى الدرجــة العلمـــية   

التـي تقوم بجمع الرسائل الجامعية      الـرجوع لـبعض المكتـبات       

 The British Library Document Supplyآمـا فـي المكتـبة البريطانـية     

Center )1998:84,א(  . 

 :هداءالتبادل واإل
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هـناك بعـض الوسـائل األخرى لتزويد المكتبة باحتياجاتها          

 .ومن هذه الوسائل التبادل واإلهداء, من المواد غير الشراء

 :א

عن تعاقد أو اتفاق بين مكتبتين أو أآثر أو         "التـبادل عبارة    

 أو أآـثر علـى الـتقايض فيما بينهما بالمواد المكتبية            نهيئتيـ 

خـرى مطـبوعات ؛ إحداهما في       بحيـث تقـدم آـل مـنهما لأل        

واألخـرى فـي حاجة إليها دون التعامل المالي         ,  غـنى عـنها   

وبذلـك تسـتطيع آـل مـنهما اقتناء آتب ومواد           , فـيما بيـنهما   

" مكتبـية قـد ال تسـتطيع  الحصـول علـيها بغير هذه الطريقة              

  .)1999:84,א(

א  :א

ــية المجموعــ     ــادر تنم ــد مص ــا أح ــد الهداي ــة تع ات المهم

إذ إن هـذه العملـية تسـهم فـي إثـراء مجموعات             , للمكتـبة   

إذ هـي مصدر للحصول على مواد ال يمكن تأمينها  , المكتـبة   

آمـا أنها وسيلة القتناء أوعية المعلومات المختلفة        ,بالشـراء   

  .)1999:81,א(دون مقابل 

وهــناك مصــادر مــتعددة يمكــن الحصــول علــى اإلهــداءات 
وأيًضــا , مــثل المؤلفيــن والناشــرين وأفــراد المجــتمع  , مــنها 

 .  والجهات الحكوميةةالمؤسسات العلمية واألآاديمي
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 :استخدام الحاسب اآللي في التزويد 

نالحـظ ممـا سـبق حـول إجراءات التزويد األعباء المتكررة            
 ، وآذلك   هالتـي يقـوم بهـا موظفو التزويد عند القيام بإجراءات          

 المطلوبة ؛ وهذا ما جعل المكتبيين يفكرون        تعـدد السـجالت   
 ميكــنةوقــد بــدأ العمــل علــى .  إجــراءات الــتزويدميكــنةفــي 

اإلجـراءات المكتبـية بجامعـة تكسـاس فـي العقـد الرابع من              
وآانت إجراءات التزويد واإلعارة في مقدمة      , القرن العشرين   

 . )1993:298,(االهتمام 

ــثل لمخ   ــإن  ومــن أجــل االســتثمار األم ــتزويد ف صصــات ال
وبيانات إحصائية دقيقة   , المكتـبات تحتاج إلى معلومات مالية     

وهــذا مــا يحققــه اســتخدام الحاســب اآللــي فــي . وســريعة
رغبة المكتبات في ميكنة    "وأآـد قاسـم أن    . إجـراءات الـتزويد   

إجـراءات الـتزويد غالـبًا ما يكون دافعها الحرص على االرتفاع            
رية ، والعمل في الوقت نفسه      بمستوى نوعية القرارات اإلدا   

علـى إتاحـة المـزيد مـن المخصصـات المالـية الالزمة لتنمية         
المقتنــيات ، وتقديــم الخدمــات ، وذلــك بــالحد مــن عــبء       

  .  )305: 1993،(" اإلجراءات الكتابية 

كنة إجراءات التزويد على وضع النظم      يآذلـك تسـهم م       
اد على مرصد بيانات    المتكاملة التي يمكن بواسطتها االعتم    

ــترجاع       ــية أو اسـ ــراءات الفنـ ــراض اإلجـ ــد ألغـ ــي واحـ وراقـ
  . )1993:306,(المعلومات 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 46 

 :ويساعد الحاسب اآللي على إنجاز اإلجراءات اآلتية

 .  إعداد أمر الشراء لنسخ إضافية من عنوان تم اقتناؤه -1

 البحـــث والتدقـــيق حـــول المـــواد المقـــترحة لالقتـــناء -2

العنوان ،  ( لبحث بالبيانات الببليوجرافية لها     بواسـطة ا  

فــي قــاعدة الــنظام ، إذ يقــوم  ... ) المؤلــف ، الطــبعة 

الحاسـب بمطابقـة هذه البيانات على سجالت المواد         

وفي ملف المواد تحت    , المـتوفرة فـي ملف الفهرسة       

 . الطلب 

 إعـداد الطلـبات بـتحويل البيانات الببليوجرافية لها في           -3

 . ت ملف الطلبا

وطبع , مـتابعة الطلـبات بعـد إرسـالها للمورد أو الناشر         -4

إشــعارات للمــورد أو الناشــر فــي حــال تأخــر تســليم   

 . الطلبات 

 طـبع الشـيكات أو وثـائق التسـلم عند تسلم الطلبات             -5

 . وإرفاقها مع الفاتورة للتسديد 

 يقــوم الحاســب بطــباعة تقاريــر بــيانات إحصــائية حــول -6

التزويد مما يساعد اإلدارة على     مختلف أنشطة قسم    

 .)1999:91,א(اتخاذ القرارات المناسبة 

 :شبكة اإلنترنت والتزويد 
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وبما , تعد شبكة اإلنترنت مصدرًا غنيًا بمصادر المعلومات        

أن المكتـبات دائمـًا تسعى إلى إشباع حاجات المستفيدين          

إنه من المفيد   من خالل توفير مصادر المعلومات المختلفة، ف      

للمكتـبة أن تـراجع سياسـتها فـيما يخـص تنمـية المقتنيات              

واسـتغالل شـبكة اإلنترنت بالشكل األمثل في هذا         , لديهـا   

المستخدمين ين  حيـث أصـبحت المكتبة وسيطًا ب      , المجـال   

والرصــيد الفكــري العالمــي الموجــود فــي مــناطق جغرافــية   

،( مخـتلفة لتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة       א
1999:69(  .  

ولقـد سـاهمت شـبكة اإلنترنـت في سرعة تداول أوعية           

المعلومـات حـول العـالم وسـهولة الحصـول علـيها ، ومن ثم               

, فهـي تسـهم بشـكل أآـبر فـي دعم المكتبات ومساندتها              

 . وإثرائها بمصادر المعلومات 

ــناول الباحــثة    اســتفادة المكتــبة مــن  آيفــيةوقــبل أن تت

فإن الباحثة  , نترنـت فـي مجال تنمية المجموعات        شـبكة اإل  

تشـير إلـى أنـه لعـل مـن المستحسـن للمكتـبة في الوضع                

 :الراهن أن تقوم باآلتي

 ضـرورة االشـتراك فـي شبكة اإلنترنت وتوفير مقومات           -1

 ذات سعات هاتف وأجهزة حاسب    وجودهـا مـن خطـوط       

 . عالية ، وتوافر عدد آبير من الطرفيات 
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 للمكتبة على الشبكة ، على أن يتضمن         إنشـاء موقع   -2

صــورة آاملــة عــن المكتــبة ومجموعاتهــا وإمكانــات      

ــتعاون مــع المكتــبة واإلتاحــة مــن خــالل الشــبكة ،    ال

ــق       ــا يحق ــع بم ــم للموق ــتجديد الدائ ــى ال ــل عل والعم

 .مصلحة المكتبة

 رصـد ميزانـية مخصصـة من أجل االشتراك في شبكة            -3

در المعلومــات وآذلــك االشــتراك فــي مصــا , اإلنترنــت 

،(المتاحة على شبكة اإلنترنت   .  )1999:112א

 ضـرورة توافـر عـدد مـن متخصصي المعلومات يتصفون            -4

 : باآلتي

 أن يكونـوا مدرآيـن ألهـداف المكتـبة وسياسـة التزويد             -أ

التـي تنـتهجها ، وآذلـك الموارد المالية التي ُخصصت           

 . لعملية التزويد 

ع واسـع ومسـتمر بمـا يستجد         أن يكونـوا علـى اطـال       -ب

فـي أسـواق النشر المتاحة على شبكة اإلنترنت من          

 . وتدعم أهدافها , مصادر تهم مجتمع المكتبة 

 أن يكونـوا مؤهليـن وقادرين على التعامل مع شبكة           -جــ 

, وإعــداد االســتراتيجيات الخاصــة بالبحــث  , اإلنترنــت 

لتزويد وآيفية ا , واالختـبار للمواد المعلوماتية المناسبة    

)،  .)2001:70א
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  :اإلنترنتمقومات التزويد من شبكة 

א−1  :אא

, مـن المفـيد أن تقـوم المكتـبة باالشتراك بشبكة اإلنترنت             

 :وأن توفر المقومات اآلتية

 دون اإلنترنــت خطــوط هاتفــية خاصــة لالتصــال بشــبكة  -

 .استخدامها في اتصاالت أخرى 

 . مودم -

 اقتـناء أجهـزة حاسب تتمتع بذاآرة أآبر حسب ميزانية           -

آذلـك ال بـد من توافر طرفيات لالستخدام من          . المكتـبة 

 .قبل موظفي التزويد

الستخدامها ,  تخزين أنظمة داخل جهاز الحاسب اآللي        -

فـي تأسـيس بـروتوآول بين  الحاسب والمودم والمزود           

 .)1997:91,א(

ل بشــبكة اإلنترنــت بواحــدة مــن  تحديــد وســيلة االتصــا-

 :ثالث طرق

(وفـيه يحصـل الحاسـب على الرقم         : االتصـال المباشـر      •

Internet Protocol-IP(   ويــتم ,  المخصــص له علــى الشــبكة

فيمكن الحاسب ) (Leasd Line االعـتماد علـى خـط مؤجر   

 . ساعة يوميًا بالشبكة 24من االتصال 
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فيه يتم االتصال و(Terminal Simulation) :  لمـنافذ محاآـاة ا •

بواسـطة الحاسـب اآللـي الشخصـي بـأحد الحاسبات           

حاســب (اإلنترنــت المتصــلة اتصــاًال مباشــرًا بشــبكة    

فيعمل الحاسب  ,  الهاتف العادي   خط عـن طـريق   ) مضـيف 

وهنا ال يتم   , الشخصـي وآأنه شاشة للحاسب المضيف       

 ىللحاسـب الشخصي ؛ إذ يعتمد عل      ) IP(تخصـيص رقـم     

 .اسب المضيفالخاص بالح) IP(رقم 
 Serial(  أو (Point-to-Point Protocol- PPP)االتصـال بأسـلوب    •

Line Internet Protocol-SLIP : (   وهـنا يـتم تخصيص رقم)IP (

للمــودم والخــط المســتخدم فــي االتصــاالت بالحاســب  

فتـتعامل الشـبكة مـع الحاسـب الشخصي         , المضـيف   

مخصـص له طـوال فـترة      ) IP(وآأنـه حاصـل علـى رقـم     

 .)2000:61,(ال االتص

א−2  Electronic Mail:א

 ؛  اإلنترنتيعـّد الـبريد اإللكتروني من أهم خدمات شبكة          

 إلــى أشــخاص أو لحيــث يتــيح للمســتفيدين إرســال رســائ

هيـئات فـي أماآـن آثيرة من العالم توجد فيها خدمة شبكة        

ى عدد  وبواسطة هذا البريد يمكن إرسال رسالة إل      . اإلنترنت

وأيًضا , مـن األشـخاص فـي أماآـن مـتفرقة فـي الوقـت ذاته              

ومن ثم  , اسـتقبال رسـائل مـتعددة مـن أشخاص أو هيئات            
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طــريق طباعــتها  عــن وقــراءتها مباشــرة بواســطة الشاشــة أ

:2000,א(بواسطة الطابعة الملحقة بجهاز الحاسب اآللي       
,  سريع جدا     هذا النوع من البريد هو بريد      ن وبذلـك نجد أ    ,)32

ا يًضباإلضـافة إلـى أنـه تـم تطويـره مؤخـرًا إلرسـال الفاآس أ               

وهـذا ما شجع الكثير من الناس على االشتراك         , بواسـطته   

 .بشبكة اإلنترنت

وإلرسـال الـبريد اإللكتروني يجب على المرسل أن يعرف        

عــنوان المرســل إلــيه الــذي يترآــب مــن هويــة المســتخدم  

 . بموقع حاسب المرسل إليه متبوعة@متبوعًا باإلشارة    

 :ومن مزايا البريد اإللكتروني ما يلي 

 . قلة التكاليف -

,  السـرعة فـي إرسـال الـبريد وأيضـًا فـي اسـتالم الرد                 -

 .حيث ال يستغرق األمر في الغالب غير دقائق معدودة

 يســتطيع المســتفيد أن يحصــل علــى رســالة فــي أي  -

ومن أي مكان , وقـت مـن األوقـات يالئمـه نهـارًا أو لـيًال        

 .اإلنترنت حاسب وإمكانية االتصال بشبكة هيتوافر في

حيث إنه ليست هناك أي     ,  تسهيل المراسالت الدولية     -

 .عوائق زمنية أو جوية تعيق إرسالها 
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:1998,( يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني        -
10(. 

د ومـن خـالل المـزايا السـابقة نستطيع أن نتلمس الفوائ           

, من استخدام البريد اإللكتروني للمكتبات في مجال التزويد         

مثل , حيـث يمكـن للمكتـبات معرفة المعلومات التي تهمها           

التغـيرات التـي تحصـل تـباعًا في عناوين الدوريات أو مواعيد             

ــدورها  ــدة    , ص ــب والمنشــورات الجدي ــبعات الكت ــي ط , أو ف

 تخاذو آذلك ا  , )1998:9,(ومواعـيد الملتقيات والمؤتمرات     

بريد (هـذا الـبريد بديـًال فعـاًال للطـرق التقلـيدية في االتصال               

 خارج  من هم وخاصة  بالناشرين أو الموردين    )  هاتف -عـادي   

 .والذيـن بإمكـانهم توفـير آتـب ال تـتوافر داخـل البلد              , الـبالد 

 يــتم إذ  , بواســطتهةويمكــن إجــراء خطــوات الــتزويد للمكتــب 

مـات مــن الناشــرين أو المورديــن  رسـال طلــب أوعــية المعلو إ

وغير ذلك  ,  ه المتأخر منها وتعديل   طلبومتابعة أوامر الطلب و   

 ةتصاالت بين المكتب  اتخاذ مراسالت أو    امن إجراءات تستلزم    

 .النشر أو الموردين ودور

ويـزيد الـبريد اإللكترونـي مـن فرص التعاون بين المكتبات            

 عن إجراءات   مـن حيـث االستفسار عن توافر وثيقة معينة أو         

متبعة عند  االستعارة أو في تبادل آراء المكتبيين حول بعض           

واالتصال بالمكتبات أو   . )1995:139,א(األمور المشترآة   
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الهيـئات التـي يمكن إجراء تبادل أوعية المعلومات المختلفة          

لحصول على بعض المواد    لأو في طلب إهداءات منها      . بيـنها 

 .المطلوبة للمكتبة

ــبريد اإللكترونــي وخاصــة    ــدة لل وهــنا نــرى المــنافع العدي

تجنــب المكتــبة التأخــيرات التــي تحــدث عــند إرســال الــبريد 

فالــبريد , أو عــند االتصــال بالهــاتف وعــدم اإلجابــة  , العــادي 

 .اإللكتروني خط مفتوح دائمًا 

ــبريدية    ــبريد اإللكترونــي هــناك القوائــم ال (وفــي إطــار ال

Maling- List ( ,يلة اتصــال بيــن المتخصصــين فــي وهــي وســ

فهي شكل مفتوح   , أنحـاء العـالم فـي موضـوع علمي واحد           

من القوائم تقدم للمشارآين فيها إرشادات مع إمكانية طرح         

ويتطلـــب .  األســـئلة و اإلجابـــة عـــنها مـــع تـــبادل الخـــبرات

وآذلك , االشتراك فيها الحصول على ارتباط بشبكة اإلنترنت      

والقوائم البريدية مهمة جدَا     , علـى بريد إلكتروني شخصي      

فـي ربط المتخصصين بعضهم ببعض في موضوع معين بغض          

2000,א(النظر عن البعد الجغرافي أو المكاني للمشترآين        

:488(. 

 المكتبات تقنية حول متجددةتحمل هذه القوائم معلومات و

,  المباشر حول الفهارس على الخط      أومع البرامج الخاصة بها     
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وضوعات وغير ذلك من الم   , لـك البرامج الخاصة بالدوريات      و آذ 

  .)1998:8,( مستقبلها والتي تهم المكتبات 

 تأســيس ضــرورة مــن خــالل الفوائــد الســابقة نجــد     و

 في  ًا ثابت ه معـتمد لهـا يكون عنوان      إلكترونـي المكتـبات لـبريد     

  مع الناشرين والموردين   أو,  األخرى المكتباتمراسـالتها مع    

 .أو غير ذلك, 

א−3 א אאאא
 :א

 ال بد من وجود     أنه حسبانها في   تـأخذ  أن بـد للمكتـبة      ال

و , شبكة اإلنترنت   اعـتمادات مالـية خاصـة للـتزويد بواسطة          

 عملــيات الشــراء مــن المورديــن والناشــرين إتمــامجــل أمــن 

فضل اعتماد نظام الدفع    أل ا مننه  إ ف اإلنترنت  شبكة بواسـطة 

ــير  اإللكترونــي حيــث يســهل ويســرع  ,  وســيلة لدفــع الفوات

ينبغــي  ولكــن  , الشــراء مــن المورديــن والناشــرين إجــراءات

 تــتخذ هــذا أنرادت أ إذا لــدى المكتــبة األخــذ فــي الحســبان

ــية    ــياتهاالمــنهج وســيلة مــن الوســائل لتنم ــه مــن  أ مقتن ن

 ووجود نظام    ,وية وسريعة  شـبكة اتصاالت ق    وجـود الضـروري   

 إلى باإلضـافة  ,اإللكترونـية   بنكـي يقـبل الـتعامالت الـتجارية         
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ــرورة  ــامالت    ض ــذه المع ــنظم ه ــية ت ــود تشــريعات قانون  ,وج

            .)2000:8,( أطرافهاوتضمن حقوق 

 المعلومــات التــي أوعــية باختــيار المكتــبة تقــوم أنوبعــد 

 عليها  فإن نموذج الشراء     تقوم باستكمال  أن و بعـد      ,تـريدها 

و من   ,تحديـد الوسـيلة التي ستتم بواسطتها عملية الدفع          

 :هذه الوسائل 

ــد   : אא -1 ــبة بع ــوم المكت ــامتق ــوذج إتم  نم

 بالمكتبةالشـراء بكتابة رقم البطاقة االئتمانية الخاصة        

ــتهاء صــالحية   ,و قــيمة المشــتريات ــاريخ ان  و آذلــك ت

 بعض الخطوات   إجراءذلك من خالل     ثـم بعـد       ,الـبطاقة 

 الحاسب  إلىعـن طـريق الحاسـب تنـتقل االستمارة          

 ثم يقوم    , معـه المكتبة   تـتعامل الخـاص بالبـنك الـذي       

 آان يسمح بدفع    فإذا من رصيد المكتبة     بالـتأآد البـنك   

 المطلوبـة فيخصـم البـنك ثمن المواد من          المـواد ثمـن   

 أو حســاب المــورد  إلــى و يضــيفه ةالمكتــبحســاب 

سـواء آـان فـي حسـابه الموجـود في البنك            , ناشـر ال

  .الشراء وهكذا تتم عملية ,آخر في بنك أونفسه 

هــي وســيلة للبــيع و الشــراء غــير   : אא -2

 يكون مصدرها البنك الذي يمتلك بنية تحتية        ملموسـة 

 و ذلـــك  ؛لعمالئـــه هـــذه الـــنقود إصـــدارتمكـــنه مـــن 
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هذه النقود يتم   و, اإلنترنت  السـتخدامها علـى شبكة      

الخاص ) Hard Disk( الصلب لقرصاالحـتفاظ بهـا علـى ا   

 يمكــن الــتحفظ أو, آمــنة مــنطقةفــي  العمــيل بحاســب

ــبطاقات   ــيها فـــي الـ ــيعلـ ــنقود و ,)Smart Card (ةالذآـ الـ

 اإلنترنت ؛  لعقد الصفقات عبر      مالئمـة جداً   اإللكترونـية 

ــا ــية   ألنه ــي عمل ــع  إذ  ,الشــراء تســرع ف ــون الدف  يك

 . طريق الحاسب مباشرة عن

 باستخدامهـي شـيكات تجـرى       و : אא -3

 يأخذها التي   تأخذ اإلجراءات نفسها  و,  اآللي الحاسب

 .الشيك الرقمي

 التي تستعمل   الوسـائل شـهر   أ تناولـت الباحـثة      أنبعـد   و

إلى  تتطرق   أن فانه من الضروري     , عمليات الشراء  إتمامعند  

 مهــأ أحــد تعــدالتــي  شــبكة اإلنترنــت علــى األمــن لةأمســ

هذه  عن طريق    التزويدالمعوقـات التـي تواجه المكتبات عند        

 علــى بعــض الــناس يســطو أنهــناك خــوف مــن الشــبكة إذ 

 عند الدفع للشراء بواسطة الشبكة      معلومات بطاقة االئتمان  

  .األموال فتستغل في الحصول على , 

 و تــزيد ثقــة  ,الشــبكة علــى األمــانلكــي يــتوفر عنصــر و

 التــي األجهــزةن هــناك بعــض البرمجــيات وإ فــ, بهــاالمكتــبة

 :فمن ذلك في الشبكة األمن من ًاآبير ًاتضمن قدر
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الـبرامج واألجهزة التي يتم تطويرها باستمرار من قبل          -1

وتكون وظيفتها تحقيق األمن والحماية     ,خبراء الشبكات 

مــثل التوقــيع , للمســتهلكين علــى شــبكة اإلنترنــت  

تهلك ضمانات قبل قبول    اإللكتروني الذي يعطي المس   

 .عملية الدفع

 النارية بالُجُدر من الشرآات ببناء ما يسمى       عدد قومي -2

 من قبل   شبكة اإلنترنت لمـنع اخـتراق مواقعهـا علـى         

 .المخربين 

وضـع أجهـزة وبرامج على الشبكة تهدف إلى المراقبة      -3

واإلبــالغ عــن محــاوالت التســلل مــن قــبل المخترقيــن 

),2000:12(. 

 االحتياط عند القيام بعمليات     منالبـد للمكتبات     ف  ًاآخـر  و

تعامل مـع الموردين   تـ  شـبكة اإلنترنـت وأن    الشـراء بواسـطة     

 التعاملن  أ ب تأآيداتصدر منهم   توالناشرين المعروفين الذين    

 .آمنًاكون ي م من خالل مواقعهممعه

أدوات االختيار لدعم عمليات التزويد المتاحة على شبكة        
 : اإلنترنت 

تمد موظفــو قســم الــتزويد االختــيار التقلــيدي للمــواد  يعــ
, وأيضـًا على فهارس الناشرين      , علـى رغـبات المسـتفيدين     

 . وآذلك مراجعات عروض الكتب وغيرها من أوعية المعلومات
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وبعـد أن انتشـرت شـبكة اإلنترنـت  أتاحـت هذه الشبكة              

مجموعة من األدوات لدعم عمليات التزويد مع إضافة عناصر         

 والحداثــة ، ممــا يســاعد علــى تســهيل العملــيات  الســرعة

وهــذا مــا يحقــق أهــداف المكتــبة  , وإتاحــتها للمســتفيدين 

 . الرئيسة

ومــن األدوات المســاعدة فــي عملــيات االختــيار المــتاحة 

 :اإلنترنتعلى شبكة 

א−1 א א  :א

 حاجات      توجـد عـدة مواقع عالمية متخصصة في تلبية        

 : المكتبات المختلفة من أوعية المعلومات منها 

Acqweb   )1( :  

( تحت مسمى  م1994في عام  )  (Acqwebبـدأت خدمـة      

MS. Acquisitions(، ثم تغير اسمها إلى (Acqweb) 1995 في عام
 اإلخـــباريةالدوريـــة ) Aconet(عـــندما انضـــم الموقـــع مـــع  . م

 . اإللكترونية ألمناء المكتبات

لهــدف األســاس مــن تقديــم الخدمــة هــو ربــط المواقــع وا

المـتعلقة بتنمـية المجموعـات فـيما بيـنها والتـي تهـم أمناء               

                                                 
)1( http://acqweb,library.vanderbilt.edu. 26oct.2002 
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ــبات  ــع  , المكت ــى عشــرة أقســام  (Acqweb)وينقســم موق  إل

 : أهمها

א  :Web News for Acquiring Minds א

هــي قائمــة بمجموعــة مــن مواقــع األخــبار والمصــادر       

رونـية الجديـدة مـع إلقـاء الضـوء علـيها ، وآذلك اإلنتاج               اإللكت

 .الفكري 

א א  Verification Tools and אא

Resources: 

 : ويحتوي هذا الدليل على أربعة أقسام هي 

ــة ألوعــية المعلومــات علــى اخــتالف أنواعهــا مــع    -أ   أدل
 . ارها وآذلك أسع, توضيح لدور النشر التي تؤمنها 

وآذلك الكتب النادرة والتراثية    ,  أدلـة للكتـب تحـت الطبع       -ب
 . وقوائم بأسعارها

 :  دليل لعدد من المرافق الببليوجرافية وتتضمن -ج

 . قوائم ببعض المكتبات العامة والوطنية-

 .  روابط لفهارس المكتبات العالمية-

 .  WLN , RLIN, OCLCوتتضمن ,  المرافق الببليوجرافية -

 روابـط لـبعض المواقـع الموجـودة علـى اإلنترنـت التي              -د
 . تعرض عددًا من النصوص لبعض المجموعات والمصادر
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א  Acqweb’s Directory of Publishers and א

Vendors: 
:                                                                  وهو دليل يحتوي على 

 .      عناوين البريد اإللكتروني لبعض الناشرين-أ

 دلــيل هجائــي وجغرافــي وموضــوعي لمواقــع بعــض  - ب

ــية التــي تقــدم    ــئات الدول ــن والهي الناشــرين والموردي

 .خدمات النشر

 :Associations and Organizationא 
 موقع  لمنظمات وهيئات دولية مهتمة       100وهـو قائمـة بـ      

 .بتنمية المجموعات 

א  :Library and Information Scienceא

فـي هـذا القسم مجموعة من الروابط لمواقع ذات عالقة           

بأنشـطة المكتبة المختلفة ، وفي مقدمتها المجموعات من         

ومصــادر تنمــية , خــالل بعــض المواقــع التــي تتــناول الــتزويد 

 .وآذلك المصغرات,  والتبادل ومواقع اإلهداءات, المجموعات

א  א א א  Journals, Newsletters andא

Electronic Discussion Archives: 

ــات والنشــرات     ــأهم الدوري ــيل قائمــة ب يتضــمن هــذا الدل

 . وقوائم  المناقشة ذات الصلة بموضوع تنمية المجموعات 
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א א  :Reference Resourcesא

دلـيل للمـراجع العامـة والمتخصصـة والتـي ال غنى عنها             

,  والمطــبوعات الحكومــية , فــي أي مكتــبة مــثل القوامــيس 

 .واألطالس والجوائز والتراجم

א  א א  Guides to Gettingא

Started: 
وهـو دلـيل بمواقع تتناول أهم محرآات البحث في شتى     

نترنـت ، وأيضـًا روابـط لمواقـع توضـح آيف            خدمـات شـبكة اإل    

 . تستفيد المكتبات من إمكانات اإلنترنت 

א−2   :א

ــتزويد ل المهــم مــن  علــى مــراجعات االطــالعموظفــي ال

 مـثل الكتب و     أنواعهـا  المعلومـات بمخـتلف      ألوعـية العـروض   

 بعــض اإلنترنــت علــى شــبكة أتــيحو قــد , لــخ إ.... الدوريــات 

 تابعة لبعض مواقع    تكون التي    ,التي تهتم بالعروض  المواقـع   

ــن أوالناشــرين  ــتابعة للصــحف  أو,  الموردي ــع ال  بعــض المواق

ي ـــــواقع التــــ هــناك بعــض المأن آمــا  ,المكتــباتواليومــية 

تناول الباحــثة ت وســ.ن بالموضــوعو مهــتمأشــخاص أنشــــأها

 ,  الكتــب األجنبــية روض عــ لمواقــع مــثاًال) Book Wire(موقــع 

 بعروض لموقـع عربـي يهتم       مـثاالً ) ثمـرات المطـابع   ( وموقـع   

 .الكتب 
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Book Wire    : 

 http ://www:BookWire.com     وعنوانه

 محاور  ة خمس خـالل  هـذا الموقـع خدماتـه مـن          يقـدم     
 : هيأساسية

ــيح  : א  ــعيت ــيانات  الموق ــاعدة ب ــروض ل ق ع
تتضمن من بينها   الكتـب المـتاحة في عدد من المواقع التي          

 :  مثل دوريات

The Book Report- .  

Library Journal- .  

Computer Book Review-  .  

 البحث مواقع لجمعيات المؤلفين وجماعات      إلـى  باإلضـافة 
 :المهتمة بالنشر مثل 

Book Industry Study Group-.  

National Book Foundation- .  

National Books Critics Circle-  . 

ــتاب ةالتســجيلتتضــمن و ــنوان الك ــف   ,  ع , واســم المؤل
 المصدر  أو  ,ةاإللكترونـي  الكـتاب فـي الدوريـة        لعـرض  ةورابطـ 

 الكتاب من واحد من     شراء إمكانـية  إلـى  باإلضـافة  ,الفرعـي   
 .ستة موزعين بالنقر المباشر على الزر الخاص بهذا الموزع 
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 الكتب فضلأ يتيح الموقع قوائم     :אא 
  :ة الموجودة في آل من دوريمبيعًا

Publishers Weekly- . 

Library Journal-.  

 .א

א  .א

א א :2000,(א
100(.   

  :موقع ثمرات المطابع 

متخصــص فــي  ثمــرات المطــابع هــو موقــع عربــي  موقــع
و ,  و يقوم عليه متخصصون     , الجديدة العربـية عـروض الكتـب     

في اليوم بحيث يقدم تغطية     يـتم فـي الغالب تحديثه مرتين        
والـتعريف العلمي به يساعد على      . شـاملة للكـتاب العربـي     

, وترويج الكتاب القيم  , االطـالع علـى أحـدث الكتـب العربـية           
 :)2( خدمات منهاويقدم الموقع عدة. )1(وتيسير الوصول إليه

א  وتتضمن  ,א
 :المعلومات

 . اسم المؤلف-  

                                                 
)1( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=about.16dec.2002 
)2( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=services.18dec.2002 
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 ).مترجم,محقق( اسم المعتني بالكتاب -  

 . اسم الناشر-  

 . عدد األجزاء- 

 . عدد الصفحات- 

 . سعر الكتاب- 

 . مقاس الكتاب- 

 . نوع التجليد- 

 .ومكنز الفيصل, ف ديوي  تصنيف الكتاب حسب تصني- 

 :א 

هم المناسبات و   أل تتضـمن هـذه الـزاوية متابعة ثقافية          و
 أيضًا و  , الجامعـية  الرسـائل  أخـبار  آذلـك    ,المعـارض الثقافـية   

 و  , ةالعربي الدوريات   أهم الصـادرة من     األعـداد  بآخـر الـتعريف   
 تعريف موسع بالدوريات    إلـى  باإلضـافة   , مـا نشـر فـيها      أهـم 

 . مرةولألتي تصدر الجديدة ا

   :א 

 علــى تصــنيف ديــوي العشــري لتصــنيف  الموقــع اعــتمد 
 باإلضافة  ,الكتـب التـي تدخـل فـي قـاعدة معلومات الموقع           

 مكـنز الفيصـل فـي تصـنيف الكتـب التـي تتـناول جانب                إلـى 
 .اإلسالميةالعلوم 
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 :אא 
ــيح الموقــع للمســتخدم وســائل مخــتلفة     إجــراء عــنديت

 :  و منها  ,لبحثا

 بحســب أو جــزء مــن االســم أوســم الكــتاب  البحــث با-
  . في الكتابالمهمةالموضوعات 

  . المحقق للكتابأو المؤلف سم البحث با- 

  . الناشرسم البحث با-

 أهم الزمنـية حيث يمكن الحصول على        الفـترة  البحـث ب   -

 . الفترة تلك في اإلصدارات

  . تصنيف الكتابحسب البحث ب-

 مواقع يستطيع من خاللها     اإلنترنتيوجـد علـى شبكة       و
 التي تحت   أو, طـالع على الكتب الجديدة      ال ا الـتزويد موظـف   

آذلك ) Books In Print( مثل قاعدة ,  أسعارها و آذلك  ,الطـبع 
 فــي امبــيًعآــثر الكتــب  ألابعــض المواقــع التــي توفــر عروًضــ 

وجد ت آما. )Best Big On-Line Books Stores(مثل موقع , األسـواق 
 مواد  إلى باإلضافة, مواقع متخصصة في تناول الكتب ونقدها     

, ة  ــوئيــ الض األقراص و  ,ل الدوريات ــ مـث  ,األخـرى المعلومـات   
 ,)Barnes and Noble( في موقع الموزع آما  , الفيديوأشــرطــةو

    .)2001:71,א( http//:www.barnesandnoble. comوعنوانه 
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 :א−3

 بمخــتلف قطاعاتهــا ســواء آانــت المكتــباتغلــب أ تعــرض
فهارســها علــى , و غــيرها أ متخصصــة أو عامــة أو أآاديمــية

 و هـذا مـا ييسـر لموظفي التزويد االطالع         ,شـبكة اإلنترنـت     
 أو  ,موضوع واحد في   من المواد    المكتباتما لدى هذه    على  

 يســاعد ممــا  ؛ومقارنــته بمــا لــدى المكتــبة, لمؤلــف معيــن 
ــة مســتقبالً    ــيار للمــواد المطلوب ــية االخت ــك .علــى عمل  آذل

 شــبكة اإلنترنــت علــىتســاعد فهــارس المكتــبات المــتاحة 
وخاصة ,  برامج تعاونية مع هذه المكتبات     إقامة علىالمكتبة  
ومـــن . )2000:148,(  والتـــبادلاإلهـــداءبـــرامج 

فهارسها مباشرة   عرض والتي ت  المكتـبات المشـهورة عالمياً    
 المكتبات  أن آما, )1(رسج مكتبة الكون  شبكة اإلنترنت  علـى 

شبكة  على   فهارسها إتاحة فـي االتجـاه نحـو        بـدأت العربـية   
 .)2( ومن هذه المكتبات مكتبة الملك فهد الوطنية,اإلنترنت 

א−4  :אא

 أوب تتضـمن هـذه الفـئة المواقع الخاصة بالموردين للكت       و
,  الفيديو   أشرطةمثل  ,  األخرى المعلومات   أوعية أو الدوريات

 هذه المواقع يمكن لموظف     خـالل ومـن   ,  الضـوئية    األقـراص و
نموذج يقـوم بتعبئة     أنالـتزويد بعـد اختـيار المـواد المطلوبـة           

                                                 
)1( http://catalog.loc.gov.20dec.2002  
)2( http://www:Kfnl.org.sa/index/index.htm.20dec.2002 
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 ومـن ثم يقوم  آلـًيا  إرسـاله  هـذه المواقـع و     أحـد  فـي    الشـراء 
ــورد باســتالم  أوالناشــر  ــب الم ــالإر و الطل ــواد  س ــك الم  تل

 . عنوان المكتبة بالبريد العاديإلىالمطلوبة 

ــت ســاهمت و ــي شــبكة اإلنترن ــب    ســرعةف ــداول الكت ت
 نسبة  أن دراسة حديثة    أثبتـت قـد   ؛ ف  العـالم  حـول    وسـهولتها 

 في عام   % 6.3  بنسـبة الشـراء بالطـريقة التقلـيدية ارتفعـت         
ة بينما مبيعات الكتب بواسط   ,  م عـن العام الذي قبله        1999

 و . م 1998  و   1997بين عامي   % 300ارتفعت   شـبكة اإلنترنـت   
 نسـبة نمو المبيعات للكتب على شبكة        أننسـتنتج مـن ذلـك       

  .)2001:71,א( بكثير من البيع التقليدي أعلى تاإلنترن

 (  بالناشرين والموردين موقع   الخاصةمـثلة المواقع     أ ومـن 
(amazon)1(     لبيع الكتب على    شهر المصادر أ مـن   ، وهـو موقـع 

 ويقـدم هـذا الموقـع قوائـم بمـا يزيد على           ,  شـبكة اإلنترنـت   
 يمكن البحث عن أي آتاب      و, المليوننصف  وعنوان  مليونـي   

 , الموضوع, العـنوان   , فـي هـذا الموقـع مـن خـالل المؤلـف             
تاريخ , الرقم المعياري الدولي للكتاب     , الكلمـات المفتاحـية     

والتــي , اجعات للكتــب  الموقــع يعــرض مــر أنآمــا , النشــر 
 .  The New York Time Book Review: تصدرها مجلة 

 بيعًامآثر الكتب   أل  الموقـع يقـدم عرضـاً      إلـى أن   باإلضـافة 
 هناك بعض المواقع آذلك .)2000:15,( العالمفي 

                                                 
)3( www.amazon.com.21dec.2002 
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(  الكتب النادرة آموقع     تجارةلبعض دور النشر المتخصصة في      

The Antiquarian Book Sellers Assoc of American( وعنوانه  )http: // www 

. abaa.org  ()2001:72,א(. 

 .http: // www(و عــنوانه )  Advanced book exchange(وآذلــك موقــع 

abbooks.com( تاجر 3500 معروضة لدى ما يقارب      ًا يتضمن آتب  إذ   
    .)2000:108,(على مستوى العالم 

 اتجهــت بعــض دور النشــر العربــية وبعــض المورديــن و قــد
تجار بالكتب  الرض ا غاصـة لها ل   ــ مواقـع خ   إنشـاء  إلـى العـرب   

 النيل  مكتبة(و من هذه المواقع     , شبكة اإلنترنت ة  ــواسطــب
ــرات  ــى شــبكة      )1()والف ــية عل ــبة عرب ــبر مكت ــّد أآ ــي تع الت
ويقدم هذا الموقع خدماته من خالل خمسة محاور        , اإلنترنت

 :اسية هيأس

 .حوليات , أفالم , برامج , موسيقا ,  آتب -

وينقســم هــذا , ويعــد المحــور األول هــو األهــم للمكتبييــن  
 :المحور إلى تسعة أقسام هي

 . بحث متقدم-

 . تصفح للمواضيع-

 . إسالميات-

                                                 
)1( http://www.neelwafurat.com.21dec.2002   
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 . آمبيوتر وإنترنت-

 . أوالد-

 . األآثر مبيعًا-

 . عروض خاصة-

 . آتب مسموعة-

 . أبحاث ودراسات-

, واهـتم الموقع بتصنيف الكتب تحت موضوعات أساسية         
وذلـــك , وقســـم هـــذه الموضـــوعات إلـــى أقســـام فرعـــية  

للتسـهيل علـى المتصـفح الوصـول إلى الكتاب الذي يتناول            
الموضـوع المفضـل لديـه، آمـا أن الموقـع يعرض الئحة بأآثر              

آذلـك قائمـة بالكتب التي عليها       ,الكتـب مبـيعًا خـالل شـهر         
 .عروض خاصة

 : اإلهداء اإلنترنت و التبادل و شبكة

 مــن المواقــع التــي تيســر عــددًا اإلنترنــتقدمــت شــبكة 
  . المعلوماتومراآز ت  للمكتبااإلهداءعمليات التبادل و

 :א

عـدت قوائم ببلوجرافية    أ مـن المكتـبات التـي        يقـوم عـدد   
 المعـدة للتـبادل بعرض هذه القوائم مرفقة بالشروط          بالكتـب 
 ومن ذلك   ,اإلنترنت  شبكة   علىتمام هذه العملية    إلالالزمة  
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 Center Canadian Book (مرآــز خدمــة تــبادل الكتــب فــي آــندا 

Exchange ( )2001:72,א( . 

א  :א

هــداء للمكتــبات مــن إل اإمكانــية اإلنترنــت شــبكة أتاحــت
ها على  ئلمواد التي ترغب في اقتنا    ا عـرض المكتـبات      خـالل 

 بعض المكتبات بالترويج    تقوم أيًضاو  , لشبكة  مواقعهـا على ا   
لمشـروعات التـبرع بطـرح قائمـة بالكتـب المطلوبـة ثم تتيح              

 Western( التبرع ولو بكتاب واحد آما فعلت مكتبة للمواطنيـن 

Countiesr Righional Librtory (),2000:119(. 

 :اإلتاحة مقابل الملكية 

ار للكثير من المراجع    تعانـي الكثـير من المكتبات من افتق       
ومن أجل التغلب   ,والـبحوث المتخصصـة فـي مخـتلف العلـوم         

علــى هــذه المشــكلة اتجهــت المكتــبات إلــى اللجــوء إلــى   
الطـرق الحديـثة للوصـول إلـى المعلومـات البحثـية بـدًال من               

 .الطرق التقليدية في البحث عن المراجع والمصادر

ت وهــذه الطــرق الحديــثة تتمــثل فــي اســتخدام التقنــيا  
لـتحويل المــراجع والمصــادر مــن الهيــئة الورقــية إلــى الهيــئة  

ووجـود هـذه التقنـية مـع ظهـور شبكة اإلنترنت            , اإللكترونـية 
فتحت اآلفاق أمام إمكانية تبادل المعلومات ونقلها من مكان         

والوصول إلى المواد   , إلـى آخـر فـي العـالم بسـرعة مذهلة            
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لمكتـــبات وبذلـــك تيســـر ل, واالطـــالع علـــيها دون ملكيـــتها 
 .الحصول على أحدث المراجع والمصادر بسهولة ويسر

, ولقـد أتاحـت شـبكة اإلنترنت عددًا من المواقع العلمية            
وقواعـد البـيانات التـي توفـر للمستفيد الوصول إلى البحوث             

 .واألوراق العلمية والرسائل الجامعية بكامل نصوصها

وتنقســم قواعــد البــيانات المــتوفرة علــى اإلنترنــت إلــى  
 :هما, قسمين 

 :قواعد البيانات الوطنية : أوًال

ــراض     ــاس ألغـ ــي األسـ ــاؤها فـ ــم إنشـ ــي تـ ــي التـ وهـ
, )Bubl()1(مـثل مكتـبة ببل لخدمة المعلومات الوطنية       ,وطنـية 

وهـي مكتـبة إلكترونية عمالقة في بريطانيا خصصت لخدمة          
وتحـتوي على ما يزيد على واحد وثمانين        , الدراسـات العلـيا   

وأآثر من مئتي  مجلة علمية      ,  البحث   مصـدر مـن مصـادر     ألـف   
 .دورية في جميع الموضوعات

 :قواعد البيانات التجارية : ثانيًا

ــة    ــم إنشــاؤها ألغــراض تجاري إذ , وهــي القواعــد التــي ت
تسـمح هـذه المواقـع غالبًا بالحصول على ملخصات للبحوث           
والحصــول علــى البحــث آــامًال فــي فــترة تجريبــية يحددهــا   

ستمرار فإن الحصول على النص الكامل      وفي حال اال  , الموقع

                                                 
)1( http://www.bubl.ac.uk.5jan.2003 
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ــوب    ــابل نقــدي علــى آــل نــص مطل ــبحوث يكــون بمق أو , لل
ولقد شهدت هذه الخدمة المستندة على      . باشتراك سنوي 

إذ إنها تستخدم شبكة اإلنترنت     , سـداد رسوم توسعًا هائًال      
وفي آثير من   , فـي طلـب الوثـائق أو تحويلها  إلى المكتبات          

(ن النهائييـن والمكتـبات الفرعية       الحـاالت إلـى المسـتخدمي     
McKenna:1994,2( .    ــل ــيل هويـ ــع بـ ــع موقـ ــذه المواقـ ــثال لهـ ومـ

ويعــد هــذا الموقــع مــن أآــبر مراآــز  , )1(للمعلومــات والــتعلم
وينقسم الموقع إلى ستة    ,المعلومـات اإللكترونية في العالم    

 :أجزاء رئيسة هي

א - وهــو الجــزء المخــتص بواحــدة مــن  : Proquesא
 .ر قواعد البيانات بالعالمأآب

א - ويختص بالمعلومات األولية من :Digital Valutא
 .مسرحيات وروايات ومتاحف وغيرها

א - ــات الرســائل    :א ــاص بخدم ــزء الخ ــو الج وه
إذ يقـدم الـبحوث التـي آتبـت فـي مرحلتي       , العلمـية   

 .الماجستير والدآتوراة على مستوى العالم

אא -  ويغطــي هــذا الجــزء   :Research Collectionsא
والرسائل , المخطوطـات القديمـة والمقتنـيات الخاصـة         

 .النادرة

                                                 
)2( http://www.umi.com.6jan.2003 
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א - إذ , ويخـتص بالدوريات  :Serial in Microformא
 .يحوي ما يزيد عن عشرين ألف دورية علمية

א - يشـمل هـذا الجـزء    :Proquest Course Packsא
:2000,א( واألدوات التي ليس لها حقوق طبع    المواد

489(. 

وحسب رأي متولي فإن الباحثين     , وبـناء علـى ما سبق       

يـتوقعون أن مقتنـيات المكتبة في المستقبل ستضم خليطًا          

ــتاحة    ــة والم ــواد المملوآ ــن الم ــك حســب النســب   , م وذل

(1-2(التقريبية الموضحة في الجدول  (,2002:59( : 
א)2−1(א א א א א  .א

 א א א
المكتــــــبات العامــــــة  70% 30%

 والمدرسية
 مكتبات البحوث 40% 60%
 المكتبات المتخصصة 20% 80%

 :الفهرسة 

ــز     ــبات ومراآ ــارزة فــي المكت ــة مهمــة وب للفهرســة مكان

ألن هدفهـا النهائـي هو السيطرة على        المعلومـات ؛ وذلـك        

وتقديمهـا موصـوفة ومنظمة للدارسين      , المعـرفة اإلنسـانية     

 .والباحثين ؛ لالستفادة منها في مختلف المجاالت العلمية

 :أهمية الفهرسة
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ال يمكن ألي مكتبة مهما آان حجمها في الوقت الحالي          

ت االسـتغناء عـن الفهرسة ؛ وذلك نتيجة لتعدد أنواع المكتبا          

وللفيضـان الهـائل فـي الكـم والـنوع لمصادر المعلومات، إذ             , 

نجــد أن أوعــية المعلومــات فــي اآلونــة األخــيرة قــد اتخــذت   

أشــكاًال مخــتلفة مــن آتــب وآتيــبات وغــيرها مــن األشــكال  

 ,التقلـيدية إلـى أشـكال أخـرى مـن وسـائل سمعية وبصرية            

ــية       ــا أوع ــتج به ــي تن ــات الت ــي اللغ ــنوعًا ف ــناك ت ــا أن ه آم

وبذلك أصبحت المكتبات في حاجة إلى ما ينظم        . وماتالمعل

لهـا أوعيـتها مـن المعلومـات حـتى ال تكـون المكتـبات مجرد                

مخازن لمصادر المعلومات ال يسهل على روادها استخدامها        

 .أو االنتفاع بها

آمــــا أن فــــائدة الفهــــارس ال تقتصــــر علــــى مجــــتمع 

ملون المسـتفيدين مـن المكتـبة وإنمـا يستفيد منه أيضًا العا         

وخاصـة في أقسام التزويد واإلعارة والمراجع       , فـي المكتـبة     

 .)1992:13,(وغيرها من الخدمات  

  :Copy Catalogingالفهرسة المنقولة 

 الذي  الببليوجرافيذلك النص   "نقصد بالفهرسة المنقولة    

يصـف وعاء ما وتحصل عليه المكتبة من مصدر خارجي عنها           

بـل نقلـته عن غيرها ؛ وذلك       , فسـها   ؛ أي  أنهـا لـم تعـده بن         
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علـى العكـس من الفهرسة المحلية التي تقوم بها المكتبة           

 .)1990:85,א(" بنفسها لألوعية التي تقتنيها 

ــبات      ــالم المكتـ ــى عـ ــنقولة إلـ ــة المـ ــت الفهرسـ ودخلـ

والمعلومـات مـنذ مطلع القرن العشرين ، وآان ذلك ألسباب           

 :  يأتيومن أهمها ما. متعددة

 النقص في المفهرسين األآفاء الذين يسيطرون على        -1
 . الفهرسة الوصفية والفهرسة الموضوعية

ــية الفهرســة ؛ ممــا يعنــي    -2  ــتكرار فــي عمل  تجنــب ال
 .التوفير للجهد والوقت والمال

وخاصة ,  السـرعة فـي الحصول على الوصف الدقيق          -3 
منبع والفهرسة في ال  , فـي حالة الفهرسة اإللكترونية    

 .والفهرسة أثناء النشر, 

 . توحيد قواعد الوصف-4 

 االقتصــاد فــي التكالــيف وآذلــك تقلــيل الوقــت الــذي  -5 
 .يقضيه المفهرسون في إعداد الفهارس

وتدعيم الروابط  ,  بين المكتبات    مشترآة خلـق أرضية     -6 
 .بينها

و منها حسب   ,  مختلفة   صورًا المنقولة   الفهرسةواتخذت  
 : تعاقبها الزمني
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 . البطاقات الجاهزة-

 . الفهرسة المرآزية- 

 . الفهرسة التعاونية -

 . الفهرسة المشترآة-

 . الفهرسة في المنبع- 

 . الفهرسة أثناء النشر- 

 .)1990:85,א( الفهرسة اإللكترونية - 

  :الفهرسة الحاسب اآللي في استخدام

 فهارســها قامــت المكتــبات الكــبرى فــي العــالم بــتحويل 

التقلـيدية إلـى فهارس محسبة، وذلك بأن تستعين المكتبة          

بالحاسـب اآللـي فـي إعداد التسجيالت الببليوجرافية وبثها           

ونجد أن المكتبات بدأت تسلك االتجاه      . في شكل مقروء آلياً   

نفســه الــذي اتخذتــه المكتــبات الكــبرى بميكــنة فهارســها ؛ 

, رسة المحسبة   وذلـك للفوائـد التـي تـتوافر فـي نظـام الفه            

 :والتي من بينها ما يأتي

 . توفير ضبط أفضل لمواد المعلومات-1

 . الكفاءة العالية في االسترجاع للبيانات المطلوبة-2 

 .والمستمر للفهارس التحديث الفوري -3 
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 . توفير التسهيالت البحثية-4 

كة مـــع المكتـــبات ومراآـــز ب إتاحـــة الـــتعاون والمشـــا-5 

 .المعلومات األخرى

 .)1997:413,א( اإلقالل من التكاليف  -6 

, ويـتوقف قـرار تحسـيب الفهـارس علـى عوامـل متعددة           

وتوافر , وتوافر الموارد المالية    , مـنها حجـم المكتـبة ونوعهـا         

 .األجهزة المادية

- Machine-Readable Cataloging(الفهرسـة المقـروءة آليًا   

MARC:(   

فإنـه ال بـد من اإلشارة       , بة  فـي إطـار الفهـارس المحسـ       

ــرائد    ــبة الكونجــرس ومشــروعها ال ) MARC(إلــى تجــربة مكت

وذلـك آمحاولـة الختبار إمكانية      . م1965الـذي بـدأ فـي عـام         

توزيع فهرسة المواد في مكتبة الكونجرس بشكل مقروء آليا         

ً، والتفكـير في ترآيبة معيارية لفهرسة البيانات البيلوجرافية         

بهذا الشكل مما يؤدي إلى تقنين وتوحيد       ومـن ثـم تبادلها      , 

ــى      ــبات عل ــيع حاســبات المكت ــي جم ــتالف يســتخدم ف اخ

وآخطوة أساسية على صعيد تحسيب المكتبات في       ,أنواعهـا 

 .الدول المختلفة

 :   وتتلخص أهمية مارك فيما يأتي
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 إمكانــية تــبادل البــيانات الببليوجرافــية المخــتزنة بيــن  -1
 .ة ويسرالنظم اآللية المختلفة بسهول

ــتعاون -2    اخــتالفالمكتــبات علــى بيــن  توفــير فــرص ال
 .أنواعها

 الموحدة،  لفهـارس  تيسـير إمكانـات المشـارآة فـي ا         -3 
وقواعـد البـيانات علـى المسـتويات المحلـية والوطنية           

 .واإلقليمية

 إمكانـــية الحصـــول علـــى مخـــرجات مخـــتلفة مـــثل  -4 
 التــي علــى أقــراص المصــغرةالفهــارس المطــبوعة أو 

 .إلخ... غنطة مم

( يتصـف هـذا الـنظام بدقة أآبر في إمكانات البحث       -5
 .)1998:173,א

ظهر االتجاه نحو جعل شكله     ) مارك(وبعـد نجـاح مشروع      
ــيًا ، حيــث ظهــر مــارك البريطانــي   ومــارك , ) UK_MARC(وطن

 وآــل ذلــك مــن أجــل تلبــية ,وغــيرهما) CaN_MARC(الكــندي 
 . ة بكل دولةاالحتياجات الخاص

 في صيغ مارك األمريكي   856 الحقل   أقرم  1994وفي عام   
)U.S_MARC (   ــية ــتكفل بمهــام وصــف المــواد اإللكترون لكــي ي

 .المتاحة عن طريق اإلنترنت
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وانتشـاره األثـر الكبير     ) مـارك (ولقـد آـان لـنجاح مشـروع         
ومن خالل هذه الشبكات . علـى إنشاء شبكات ببليوجرافية      

ترآة االتصـــال المباشـــر بـــالقواعد يمكـــن ألي مكتـــبة مشـــ
الببليوجرافــية التــي لديهــا ؛ وذلــك مــن خــالل إســتراتيجية   

 .وبواسطة نهاية طرفية, معينة للبحث 

ولقـد آـان للواليـات المـتحدة الـريادة فـي إنشاء شبكات              

والتي أشهرها شبكة مرآز التحسيب المباشر      , المعلومـات   

 وشــبكة,) Online Computer Library Center– OCLC (للمكتــبات 

– Research Library Information Network(معلومـات مكتبات البحث  

RLIN ( , وشــبكة مكتــبات الغربــية)Westren  Library Network –

WLN  (وغيرها . 

 :استخدام شبكة اإلنترنت في الفهرسة 

آـان لشـبكة اإلنترنـت تأثـير على عمليات الفهرسة في            

ــات ،   ــز المعلوم ــبات ومراآ ــتعزيز شــبكة   المكت ــان ل ــث آ  حي

 اإلنترنـت لسـبل االتصـال بفهـارس المكتبات أو المفهرسين    
وهذا ما أشار   , البداية للتغير في فهرسة األعمال المكدسة       

انتشار ويب حل محل    "إليه آل من وليم وماثيو حين ذآرا أن         

فلقـد أصبحت شاشة    , تطـور تكنولوجـيا االتصـاالت القديمـة         

نطالق لكل عمليات الفهرسة    ويـب واجهـة عالمـية ومنصـة ا        

 .)Wheeler and Beacom,2001:85(" من البدء إلى التوقف
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 :   ويترآز التأثير في ثالثة محاور هي

 . Original Cataloging الفهرسة األصلية -1

  .Copy Cataloging الفهرسة المنقولة -2 

 Electronic Resources.  فهرسـة المـواد اإللكترونية   -3 

Cataloging 

 :Original Catalogingالفهرسة األصلية : أوًال 

توفـر شبكة اإلنترنت األدوات الالزمة للفهرسة من قواعد         

وخطــط التصــنيف ، وقوائــم رؤوس  , وامــيس قوال, الفهرســة 

الموضـوعات ، بحيـث يمكـن للمفهـرس أن يستعين بأي من             

وفيما , وبأحدث الطبعات   , هذه األدوات مباشرة من اإلنترنت      

 :ض النماذج لهذه المواقعيأتي بع

א−1 א  : א

 بأنه يعّد )Cataloger’s Tool Box ()1(يتميز موقع أدوات المفهرس 
سواء من  , المواقـع العامة الخاصة بعملية الفهرسة     مـن أفضـل     

 . حيث الروابط أو المصادر المتاحة

م 1997وقـد تم إنشاء هذا الموقع في شهر سبتمبر عام           

مات الضبط الببليوجرافي بمكتبة الملكة     ، بواسطة قسم خد   

. إليزابيـث الثانـية بالجامعـة الـتذآارية فـي نيوفاوندالند بكندا           

                                                 
)1( htttp://www.mun.ca/library/cat/.22jan(2003) 
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ويهـدف هـذا الموقع إلى تقديم أدوات العمل للفهرسة التي           

وآذلك أحدث  , منها األدوات المحلية والسياسات واإلجراءات      

ــع الفهرســة      ــط لمواق ــة بالقســم ، ورواب ــائيات الخاص اإلحص

 .رىاألخ

 :     وينقسم الموقع إلى عشرة أقسام رئيسة هي

  . Quick Reference المراجعة السريعة -1

 .Local Tools األدوات المحلية -2 

 . MARC  Documentation وثائق مارك -3

ــبة الكونجــرس   -4  ــي مكت  Library of أدوات الفهرســة ف

Congress Cataloging Tools . 

 Other National Librariesرى  روابــط بمكتــبات قومــية أخــ -5

Connections  . 

 . Bibliographic Utilities المرافق الببليوجرافية -6

 .Conferences and Meetings   االجتماعات والمؤتمرات-7 

 الدوريـات اإللكترونية ومجموعات األخبار والمحفوظات       -8 
 ,Cataloging–related  Electrronic Serialsالخاصـة بالفهرسـة   

News groups and Archives . 

 Other Remote Tools أدوات أخـرى ذات أهمية للمفهرس  -9 

of Interest to Catalogers . 
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 .Remote libarary  فهارس المكتبات -10

وهـناك مواقع تقدم معلومات عن عمليات الفهرسة التي         
ــة لإلجــراءات والسياســات واإلحصــائيات وبعــض    تتضــمن أدل

ومن هذه  . ة المستخدمة في قسم الفهرسة    المواد التدريبي 
الذي سمي , المواقـع الموقع الذي صممته جامعة آالفورنيا      

(موقـع أدوات العملـيات الفنـية المتاحة على الخط المباشر            
Technical Processing Online Tools-TPOT()1( .  حيــث أصــبح هــذا

ــم وتقــدي, الموقع مصدرًا يحتذى به في األفكار الــجــديــدة        
ــا       ــوم به ــي يق ــيــة الت ــيــات الفن ــن العمل ــات عــ المعلــومــ

 .)Wheeler and Beacom,2001:88(المفهرسون 

آذلـك يوجـد على الشبكة مواقع خاصة باألدوات الخاصة          
وهو , )2(لفهرسـة الدوريـات مـثل موقع إدارة فهرس الدوريات         

(موقـع متمـيز مختص بقواعد تصنيف السالسل واحتياجاتها          

Stewart,1996:41(.  وأيضــًا توجــد مواقــع خاصــة بالفهرســة للمــواد 
مثل موقع تكشيف المواد    , ) غير اإلنجليزية (باللغات األجنبية   

 Indexing and Cataloging Foreign باللغــات األجنبــية وفهرســتها

Language Materials. 

א−2 א א א א  :–א

                                                 
)1( http://tpot.ucsd.edu/Cataloging/Electronic22jan(2003)  . 

)2( http://www.library.vanderbilte.edu/ercelawn/serials.22jan(2003) 
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التــي مــن , عــد الفهرســة والهيــئات أتاحــت اإلنترنــت قوا

وتقوم هذه المواقع بعرض    , أهمهـا موقـع مكتبة الكونجرس         

دون النص ) Rules Interpretations (للتفسـيرات المحلية للقواعد  

وتتمــيز اإلصــدارات المــتاحة علــى الشــبكة     . الكــامل لهــا 

ات عبحداثــتها، باإلضــافة إلــى وجــود الــتعديالت المقــترحة للطــب

 .القواعدالجديدة من 

  آمـا أنـه توجـد علـى الشـبكة أشـكال تـبادل الفهرسة              

وآــذلك اإلصدارات المختصرة منها، ، ) MARC (المقـروءة آليًا  

ــبعض أشــكـــال    ــرض ل ـــواقع التــي تعــ ــن المـ ) MARC (ومــ

IFLA(الموقــع الخــاص باالتحــاد الدولــي لجمعــيات المكتــبات 

آذلك ). UNIMARC(الـذي يعـرض اإلصـدار المختصـر من          . )1()

ة األخيرة  عالـذي يوجد فيه الطب    , )2(موقـع مكتـبة الكونجـرس     

) قواعـد الفهرسـة المقـروءة آلـيًا األمريكـية     ) (US MARC(مـن  

 .الببليوجرافيةللبيانات ) 21(المعروفة بمارك 

 :א−3

يتـيح موقـع مكتـب سياسـة ودعـم الفهرسة في مكتبة             

آمــا إن . )3(الكونجــرس ملخصــًا لتصــنيف مكتــبة الكونجــرس 

                                                 
)1( http://www:ifla.org/VI/3/P1996-1concise.htm.28jan (2003) 

)2( http://lcweb.loc.gov/Marc.28jan(2003) 

)3( http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html .24jan(2003) 
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أتاح خطة التصنيف   ) 1(موقع اتحاد التصنيف العشري العالمي    

التي عرض فيها الخالصة األولى للخطة   , لمي  االعشـري الع  

 .وآخر التعديالت واإلضافات, باإلضافة إلى أخبار الخطة, 

א−4 א  : א

ــا قائمـــة رؤوس عتعـــرض مكتـــبة الكونجـــرس فـــي موق  هـ

كتـبة الكونجرس التي تصدر عن مكتب سياسات        موضـوعات م  

ودعم الفهرسة بالمكتبة ، إذ تتضمن القائمة الرؤوس الجديدة         

والــتعديالت فــي الــرؤوس الحالــية باإلضــافة إلــى الــرؤوس       

 .المقترحة

آمـا أن الشـبكة أتاحت بعض المكانز التي يمكن بواسطتها           

ي ومــن أمــثلة ذلــك مكــنز اليونســكو الــذ. تصــفح المكــنز آــامًال

آذلك عرض  . )2(استضـافه موقـع مرآـز الحاسـب بجامعـة لندن          

للنصوص الكاملة ألربع مكانز أعدتها مكتبة الكونجرس من خالل        

ويمكن البحث في هذه المكانز     ,موقع المكانز بمكتبة الكونجرس   

ــية   ــات المفتاحـ ــطة الكلمـ ــتعراض  , )key words(بواسـ أو االسـ

 ).browsed alphabetically( األلفبائي

 : المنقولةالفهرسة: يًاثان

                                                 
)4( http://www.udcc.org. 25jan(2003) 
)1( http://www.ulcc.ac.UK/unesco/index.htm.25jan(2003) 
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ــيحه شــبكة     تناولــت الباحــثة فــي الجــزء الســابق مــا تت

ولقد ثبت أن نسبة    , اإلنترنـت مـن أدوات للفهرسـة األصـلية        

الفهرسـة األصـلية التـي تـتم في مكتبات العالم ال تزيد في              

مــن العــدد الكلــي للمــواد المفهرســة % 20-10الغالــب عــن 

ــبة ــية  . بالمكت ــا النســبة الباق ــبارة عــن  %90-20أم  فهــي ع

 . )2000:183,(فهرسة منقولة 

ة اإلنترنـت عـددًا مـن أدوات الفهرسة         بكولقـد أتاحـت شـ     

أو فهــارس , والتــي تتضــمن قوائــم الناشــرين    , المــنقولة 

 .أو الفهارس التعاونية, المكتبات 

فـنجد أن شـبكة اإلنترنـت وّفـرت آمـًا هـائًال مـن فهارس                

 فهرس  700اعها تقارب الـ    المكتـبات فـي العـالم بمخـتلف أنو        

   (On-line Public Access Cataloge) - علـى الخـط المباشـر   مـتاح  
OPACs  مكــن مــن خاللهــا اســترجاع المعلومــات   ي ، والتــي

المطلوبـة بنسـبة آبـيرة مـن مـواد المعلومـات التي تقتنيها              

 .خاصة فيما يتعلق بالمؤلفات اإلنجليزية, المكتبة 

 اإلنترنت تكون ضمن فئتين     والفهارس المتاحة عبر شبكة   

 :هما, أساسيتين 

): Telenet Catalogs( فهــارس تــتاح باالتصــال عــــن بعــــد  -1

االتصال بالحاسبات عن بعد    ) Telnet(يتـيح برنامج تلنت     

ــن للمفهــرس االتصــال مباشــرة بفهــرس     ــث يمك بحي
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:1999,א(المكتـبة المـرغوب في استشارتها       
45(. 

:  واجهــات الــتعامل مــع شــبكة ويــب     الفهــارس ذات-2

 ANS/NISO(ويعـتمد االتصـال بهـذه الفهـارس على معيار     

Z39.50( ,         تحويل المعلومات  الـذي يقـوم بعملـية تنسـيق

 . )McKenna,1994:2()1(بين مختلف األنظمة عبر الشبكة 

, فهـرس أن يقـوم بالبحـث فـي تلك الفهارس          مويمكـن لل  

وع في عملية   خاصـة فهـارس المكتـبات الكـبرى قـبل الشـر           

مــع مــراعاة اخــتالف مســتوى  , الفهرســة األصــلية للمــادة  

ــم رؤوس     ــنيف وقوائــ ــط التصــ ــد وخطــ ــة والقواعــ الفهرســ

 . الموضوعات المستخدمة في الفهرسة

 آـل مـن راو وبراسـانا علـى أن فهارس المكتبات             آـد ولقـد أ  

الكــبرى تســاعد المفهرســين علــى تكملــة تصــنيفاتهم للمــواد 

ون تكـرار للمجهـود ؛ ممـا يـؤدي إلى     وإنجـاز العمـل بسـرعة ود     

 Rao and(وأيضــًا إلــى تصــنيف موحــد  , حــدوث انــتظام واتســاق 

Prasanna,2001:23(. آمــا ذآــر ولــيم وماثــيو فــي أن االطــالع علــى 

فهـارس المكتـبات الكـبرى الموثوقة تمكن المكتبات الصغيرة          

مـن الحصـول على فهرسة أفضل وأسرع بدًال من دفع مبالغ            

                                                 
)1( http://www.netc.org/tech_plans/377880.html.29Dec(2003) 
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ــ ى الفهـــارس المـــتاحة المباشـــرة لشـــبكات للوصــــــول إلـ

 .)RLIN  )Wheeler and Beacom,2001:88 و  OCLCالمعلومات مثل 

شــهر فهــارس المكتــبات العالمــية المــتاحة علــى  أومــن 

وتشـــتمل . اإلنترنـــت  فهـــارس مكتـــبة الكونجـــرسشـــبكة 

 مادة من   مالييـن  110آـثر مـن     أمقتنـيات مكتـبة الكونجـرس       

ويمكــن  .)1998:5,( لغــاتأوعــية المعلومــات مــتعددة ال

البحــث فــي معظــم هــذه المــواد عــن طــريق موقــع المكتــبة 

ســـتراتيجية إل وباختـــيار ا ,المـــتاح علـــى شـــبكة اإلنترنـــت 

, حيـث تتـيح المكتـبة عدة وسائل للبحث         ,المالئمـة للبحـث   

 . أو باألوامر,أو بالتصفح, من أهمها البحث بالكلمة

 إتاحــة فهارســها  فــيســعوديةآذلــك بــدأت المكتــبات ال

ــبات ,علــى الخــط المباشــر  ــبة األمــير  ومــن هــذه المكت  مكت

مرآز ومكتبة  , ومكتبة معهد اإلدارة العامة   , سـلمان المرآـزية   

 مكتبة الملك   وأيًضا, الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية      

 عشر ألف   وأحدآـثر مـن ملـيون       أ التـي تحـوي   , )1(فهـد الوطنـية   

 ويمكن البحث في  ,لخط المباشرأتـيح معظمهـا علـى ا     , وثـيقة 

 .أي منها بواسطة فهرس المكتبة المتاح على شبكة اإلنترنت

ــن      ــدد م ــم ع ــي دع ــت ف ــد ســاهمت شــبكة اإلنترن ولق

, ) OCLC(التـي مـن أبرزها مشروع       , المشـروعات التعاونـية     

                                                 
)1( http://www.kfnl.org.sa/index/index.htm.26jan(2003) 
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حيـث يمكـن مـن خاللـه للمكتـبة المشترآة االستفادة مما             

بكة اإلنترنت على   تقدمـه من خدمات معلوماتية بواسطة ش      

، حيـث آانـت المكتـبات المشترآة قبل اشتراآها          )1(عـنوانها 

ــل        ــي الســاعة لك ــن ف ــة عناوي ــا متوســطه ثالث ــرس م تفه

 عـنوانًا في الساعة     14وأصـبحت تفهـرس بمعـدل       . مفهـرس 

ويتم ذلك  , )2001:67,א(OCLC بعـد انضمامها إلى خدمة  

ــتاح   ــية الم ــيانات الببليوجراف ــرس  باســتخدام الب ــبر الفه ة ع

الموحـد علـى الخـط المباشـر  التـي مـن خاللها يمكن نقل                

البـيانات الببليوجرافية المطلوبة آليًا إلى فهرس المكتبة بعد         

إجراء بعض التعديالت الالزمة ؛ آي تتوافق مع النظام المتبع          

فـي المكتبة ؛ وبذلك تسهم هذه المشروعات التعاونية في          

 .مستوى الفني للعملورفع ال, خفض تكلفة الفهرسة 

 :فهرسة المواد اإللكترونية : ثالًثا

تحـتوي شـبكة اإلنترنـت علـى آـم هـائل من المعلومات              

فقد تكون مجالت أو مقاالت أو      , التـي تـتاح في عدة أشكال        

دوريـات أو فهـارس مكتـبات أو صفحات لهيئات أو منظمات أو             

ة ونتيجة للكم الهائل من المعلومات المتاح     . إلخ... شخصـية 

على شبكة اإلنترنت أصبحت هناك حاجة ملحة تجاه تنظيم         

ليتمكن المستفيد  , هـذه المعلومـات المـتالحقة والسـريعة         

                                                 
)2( http://www:OCLC.org.29jan(2003) 
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مـن الحصـول على ما يريده بسرعة ؛ لذا وفرت أغلب أدوات             

البحـث فـي الشـبكة أنواعــًا مـتفاوتة مـن الفـرز الموضــوعي       

ــتفرع وتتشــعب إلــى     ــم رئيســة ت ــع فــي شــكل قوائ للمواق

(مـثال ذلك دليل البحث ياهو       , متخصصـة آثـيرة     موضـوعات   

Yahoo (    ــة عشــر ــى أربع ــع إل ــذي يقســم محــتويات المواق ال

 :موضوعًا رئيًسا منها

 . الفنون والعلوم اإلنسانية-

 . األخبار واإلعالم-

 . التجارة واالقتصاد-
 . الرياضة-
 . الحاسب واإلنترنت-
 . المراجع العلمية-
 . التعليم-
 . المناطق-
 .فيه التر-
 . العلوم-
 . الحكومة-
 . العلوم االجتماعية-
 . الصحة-
 . المجتمع والعادات-
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وآــل قســم مــن هــذه األقســام يــتفرع إلــى موضــوعات   
 .)2001:69,א(فرعية 

ــبكة       ــى ش ــث عل ــود أدوات البح ــن وج ــرغم م ــى ال وعل
اإلنترنـت إال أن علـى المكتـبة أن تقـوم بإنشاء فهرس يخص          

بحيث يعمل هذا   , إلى الفهرس العام    ملفـات اإلنترنت يضاف     
 :الفهرس على

 تقديـــم وصـــفات لـــتلك الملفـــات بحيـــث تســـهل علـــى -1
 .المستفيد الحصول على المعلومات

 يسـتطيع المسـتفيد مـن خـالل هذا الفهرس أن يربط             -2
بيـن مقتنـيات المكتـبة التقلـيدية والملفات اإللكترونية          

 .المتاحة على شبكة اإلنترنت

اء بحث متقدم أو مرآب أو البحث بالطرق  إمكانـية إجـر    -3
؛ مما  ) الموضـوع , العـنوان   , اسـم المؤلـف     (التقلـيدية   

يســاعد  المســتفيد علــى الحصــول علــى المعلومــات 
 .في أسرع وقت

والمكتــبة ال يمكــن لهــا إجــراء فهرســة آاملــة لمحــتويات 
شـبكة اإلنترنـت ؛ لذا يجب عليها أن تنتقي المعلومات التي       

. لنهائي طبقًا لسياسة التزويد المتبعة لديها     تفيدالمستفيد ا 
ولعــل أفضــل المــواد التــي يمكــن للمكتــبة أن تفهرســها مــا  

 :يأتي
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 المجـالت والدوريـات اإللكترونـية المـتاحة على شبكة           -1

 .اإلنترنت مجانًا والتي تفيد المكتبة

ــتراك     -2 ــم اش ــي ت ــية الت ــات اإللكترون ــالت والدوري  المج

 .المكتبة فيها

ــا رخصــة إتاحــة    المصــادر-3 ــي له ــية الت ــم ,  اإللكترون وت

 .اشتراك المكتبة فيها

 األدوات المرجعـية التـي تستعمل على تطوير خدمات          -4

 .المعلومات بالمكتبة

 . منتجات أقراص الليزر المتاحة على اإلنترنت-5

 االنـتقاء لبعض المواد والموضوعات المتاحة عبر شبكة         -6

 المسـتفيد النهائي    وتهـم , اإلنترنـت والمـتاحة مجانـًا       

 .)1999:125,(للمكتبة 

 :الدراسات السابقة 

 من  عـدًدا يحـتوي األدب المنشـور حـول شـبكة اإلنترنـت            

الدراسـات والـبحوث التـي تتـناول في غالبها نشأة اإلنترنت            

لكن في مجال   و. وأهميـتها وأدواتها وفوائدها للمستخدمين      

ات التي تهتم   الحظـت الباحـثة نـدرة الدراس      موضـوع البحـث     

وعالقتها باالجراءات الفنية في    , باإلفادة من شبكة اإلنترنت     
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 وما يخص السعودية    عمومًا   الدراسات العربية    المكتبات في 

 .على وجه التحديد

وقـبل أن تقـوم الباحـثة باسـتعراض للدراسـات التـي لها              

عالقــة بموضــوع الدراســة فإنــه البــد مــن اإلشــارة إلــى أنهــا 

حث في قواعد المعلومات من خالل الدخول       قامت بعملية الب  

ومكتبة مدينة الملك   , علـى مواقـع بعـض مراآـز المعلومـات           

ومكتبة الملك فهد الوطنية عن     , عـبدالعزيز للعلـوم والتقنـية       

 واإلجـراءات الفنية    اإلنترنـت الدراسـات التـي تناولـت شـبكة         

قاعدة مستخلصات علم   , فـي المكتـبات ومـن هـذه القواعد        

 Library and Informaition Science    /  LISA(لمعلومـات  المكتـبات وا 

Abstract (   ,           اال أنهـا لـم تحصـل على دراسة قريبة لدراستها

آمــا إن الباحــثة  قامــت بــالدخول علــى قــاعدة      . الحالــية

 على الموقع   اإلنترنتمستخلصات الرسائل  بواسطة شبكة      

ــي  ــت  , ) http://wwwlib.global.umi.com/dissertations(التالـــ وقامـــ

 , and , or , not)  بالبحـث فـي القـاعدة عـبر المـنطق البولينـي      

near)  ,   بالكلمــات اآلتـية) library , internet , library  services , 

technical services )   وأيضـا لـم تحصل على أي دراسة مباشرة  

 .لدراستها

ة و فـي الـبداية ستتناول الباحثة الدراسات العربية القريب         

 :وهي, من موضوع الدراسة الحالية 
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 قدو , )2000,א( وهي التي قام بها      األولـى الدراسـة   

تـم االستشـهاد بمـا وصـفه عـبد الهـادي عن هذه الدراسة               

 وآانــت الدراســة قدمــت لنــيل )2001:122,א(نقــًال مــن 

 شـبكة اإلنترنت وتأثيرها     "، وآانـت بعـنوان      ة  درجـة الدآـتورا   

دمـات المعلومـات فـي المكتـبات ومراآـز المعلومات           علـى خ  

ــية   ــية العرب ــية والبحث ــم اســتخدام المــنهج  "الجامع ــد ت  ولق

المسحي لدراسة وتحليل جوانب تأثير شبكة اإلنترنت على        

ــي    ــات ف ــات المعلوم ــمؤسســة عل) 55(خدم ــية ، م ية عرب

 ها اإلنترنت وأغراض شبكة  وآذلـك تحلـيل اتجاهـات استخدام        

. مــن المســتفيدين األآاديمييــن العــرب ) 217(لعيــنة بلغــت 

ن جدة المعلومات وسرعة    أليه الدراسة   إوآـان ممـا توصـلت       

الحصـول علـيها مـن شـبكة اإلنترنـت آانـت من أهم أسباب               

اسـتخدام المسـتفيدين للشـبكة ، آذلـك تبين للباحث قلة            

عـدد المكتـبات الجامعـية العربـية التـي تتيح فهارسها على             

 .الشبكة 

وهذه الدراسة . )2000,(ثانية التي قام بها الدراسة ال

 تطبــيقات " بعــنوان ة للحصــول علــى درجــة الدآــتورا قدمــت

والتي . "شـبكة اإلنترنـت فـي المكتـبات ومراآـز المعلومات            

لى تطبيقات شبكة اإلنترنت في     إآانـت تهـدف إلـى التعرف        

المكتـبات ومراآـز المعلومات والمشكالت التي تواجهها عند         

يق ، وتقديـم بعـض الحلـول التي تسهم في حل هذه             التطبـ 
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المشــكالت ، وآذلــك القــيام بــإعداد نمــوذج تجريبــي لموقــع 

ــية  ــبة عرب ســتخدم لطفــي المــنهج التجريبــي فــي   او. مكت

دراسته ، حيث تم إجراء ست تجارب الختبار فروض الدراسة          

، آذلـك اسـتخدم الباحث المنهج المسحي الميداني لرصد          

 .تـبات واألدوات المـتاحة على الشبكة        خصـائص مواقـع المك    

ن اإلنترنت أضافت   أ الدراسة ،    إليهوآـان مـن أبـرز ما توصلت         

إمكانـات جديـدة تتـيح اتخـاذ قـرارات أآـثر دقـة وسـرعة عند                 

شـراء أوعـية المعلومـات ، وآذلـك توصـل الباحـث إلـى ندرة                

وأيًضا  , الناشـرين والموردين العرب الموجودين على الشبكة      

ي العامليـن بالمكتبات بجميع إمكانات التزويد       إلـى عـدم وعـ     

آذلـك أنـه تغلـب الطبيعة التعريفية        , المـتاحة فـي اإلنترنـت       

ــية   حيــث تــنخفض , والدعائــية علــى مواقــع المكتــبات العرب

نسـبة المواقـع العربـية التـي تقـدم خدمـات معلومات فعلية           

 آما أشار   .للمسـتفيدين بالمقارنـة مـع المواقـع فـي العـالم           

معلومــات  نــه يمكــن االعــتماد علــى شــبكة أإلــى الباحــث 

,  )Research Libraries Network Information/RLIN(مكتـبات البحـث   

آمصـــدر أساســـي للفهرســـة المـــنقولة بالنســـبة للكتـــب 

وأن البحــث  , األجنبــية المقتــناة فــي المكتــبات المصــرية    

 هـو أفضل طرق البحث في مصادر        z39.50باسـتخدام معـيار     

باإلضافة إلى   , اإلنترنـت لة المـتاحة علـى      الفهرسـة المـنقو   

ــية اســتخدامه فــي البحــث واالســترجاع للتســجيالت    إمكان
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ووجــد الباحــث أن نســبة . العربــية دون الحاجــة إلــى تعريــبه

المــواد العربــية التــي تغطــيها محــرآات البحــث إلــى المــواد  

 طالبـت الدراسة بتطوير   لـنهاية وفـي ا  %). 0.004(اإلنجلـيزية   

 والمعلومــات بمــا يتناســب مــع اســتخدام  مــناهج المكتــبات

 .شبكة اإلنترنت في المكتبات

 :التي منها, وهناك بعض الدراسات األجنبية

  بعنوان)Liu, 1995(بها ليو  قامالدراسة التي 

The Internet and Library and Information services :A Review, 

Analysis, and Annotatated Bibliography  

راسـة قـام الباحـث بالـنقد والتحلـيل لألدب          فـي هـذه الد    

 علــى عــدد مــن المصــادروالمــواد المطــبوعة والببليوغرافــيا ل

,(ت  اإلنترنت والمكتبات والمعلوما  شبكة  خدمـات   
2001:27(. 

 - Rahman and AL) للباحثتين رحمان  والعبيدلي الدراسة الثانية 

Obaidali,1999)بعنوان : 

(Internet Use and Capabilities of Library and Information 

Professionals at the Kuwait University Libraries) 

اإلنترنـــت مـــن قـــبل شـــبكة والتـــي تناولـــت اســـتخدام 
ي المكتـبات والمعلومـات الذيـن يعملون في مكتبات          يأخصـائ 
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ســـتبانة فـــي الدراســـة الجامعـــة الكويـــت ، واســـتخدمت ا
ــتطالع رأي  ــ) 36(السـ ــة ) 12( فـــي ًياائأخصـ ــبة بجامعـ مكتـ

ــائيين    ــية األخصــ ــة أن غالبــ ــفت الدراســ الكويــــت ، وآشــ
 مـن األغراض الشخصية     داإلنترنـت لعـد   شـبكة   يسـتخدمون   

وأن غالبـية األخصـائيين يسـتخدمون بحث الويب          ,والمهنـية   
وإن أقــل مــن النصــف مــنهم . مــن أجــل خدمــات المعلومــات 

 االتصال  -ت  يسـتخدمون تطبـيقات اتصـالية عديـدة مـثل تلين          
 File Transfer for) بـروتوآول نقـل الملفـات   و, ) (Tel-net -عـن بعـد  

Protocol/ FTP) ,وجماعـــات المناقشـــة )Discussion Group( . ومـــن
المشـكالت التي أشاروا إليها عند االستخدام ، البطء في وقت           

اإلنترنـت ، وصعوبة    شـبكة   اإلجابـة، وتكـدس المعلومـات علـى         
 .مناسبة إيجاد المعلومات ال

 Triumph of) في مقالته (Prhant,1999) لبرانتالدراسة الثالثة 

The Web)  قـام بعـرض لمـا قامـت بـه مجلة المكتبة من       فقـد 
وتوصلت . مكتبة عامة وأآاديمية  ) 354(سـتبانة علـى     اطـرح   

 في اهتمام   ًاسـتبانة إلـى أن هناك تزايد      المـن خـالل هـذه ا      
على البث المباشر ، مع      بالمصادر المعلوماتية    تباتتلك المك 

اسـتمرار أهمـية المـادة المطـبوعة ، وتـراجع سوق األقراص             
اإلنترنت على  شبكة  آمـا أن الدراسـة غطـت أثر         . المدمجـة 

وأشارت  .آيفـية قـيام موظفـي الخدمـات المرجعـية بعملهم          
الدراسـة إلـى االنفجـار فـي المصادر اإللكترونية مما يتطلب            
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مليــن بالخدمــات المرجعــية مــزيدًا مــن الــتعلم والتدريــب للعا
 .على استخدام هذه المصادر الجديدة 

وقـبل أن تختم الباحثة عرضها للدراسات السابقة تود أن          
تذآـر أن هـناك الكثـير مـن أدبـيات الموضوع وهي عبارة عن               
مقـاالت لـم تذآر هنا ؛ ألنها ليست بحوًثا علمية استخدمت            

نما آانت  وإ, ولـم تخـرج بنتائج معينة       , مـناهج بحـث معيـنة       
فـي غالـبها عبارة عن وصف لبعض تطبيقات شبكة اإلنترنت           

 .في المكتبات

يتضــح مــن اســتعراض الدراســات الســابقة عــدم وجــود   
اإلنترنت في  شبكة  دراسـات تتناول واقع اإلفادة من خدمات        

ولكـن خرجت الباحثة ببعض الفوائد       .مكتـبات مديـنة الـرياض     
الحصول على  مـن االطـالع علـى هذه الدراسات فيما يخص           

بعـض المعلومـات حول آيفية االستفادة من شبكة اإلنترنت          
ــية    ــات المكتب ــي الخدم ــي   , ف ــيزات الت ــى المم ــتعرف إل وال

ــبات    ــت للمكت ــنحها شــبكة اإلنترن ــرفة بعــض  , تم ــك مع آذل
التغــيرات التــي حدثــت للمتطلــبات الوظيفــية لمســؤولي      
ــيجة دخــول شــبكة اإلنترنــت علــى     ــبات وموظفــيها نت المكت

يؤآــد أهمــية الدراســة الحالــية التــي  ومــا ســبق .اتالمكتــب
ودراسة جانب ,  سد بعض القصور في هذا المجال  سـتحاول 

مهـم مـن جوانب استخدام شبكة اإلنترنت في المكتبات لم         
 .يبحث من قبل على حد علم الباحثة
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 :منهج الدراسة 

في  ) التحليلـي ( الباحـثة المـنهج الوصـفي       اسـتخدمت   

,  يعد من أنسب مناهج البحث لهذه الدراسة         الذيدراستها  

يــدرس الظواهــر  " الــذي  المــنهج الوصــفي هــو المــنهج   و

الطبيعـــية واالجتماعـــية واالقتصـــادية والسياســـية الراهـــنة 

ــا  ,  خصــائص الظاهــرة دراســة توضــح وتوضــح آمــية حجمه

(" وتغـيراتها ودرجـات ارتـباطها مع الظواهر األخرى        
إذن المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج      . )1999:70,א

والتـي تهـدف آمـا سبق       , األآـثر مالءمـة للدراسـة الحالـية         

ــي       ــت ف ــع اســتخدام شــبكة اإلنترن ــرفة واق ــى مع ــره إل ذآ

 .الفنية في مكتبات الرياضاإلجراءات 

 :حدود الدراسة 

א−  :א

اإلنترنـت تقـدم خدمات متنوعة      شـبكة   مـن المعـروف أن      

، ومنها ما هو بعيد      مـنها مـا هو قريب من الخدمات المكتبية        

ــات   ــك الخدم ــن تل ــب    ع ــدد الجوان ــثة أن تح ــذا رأت الباح ؛ ل

ــي ســتتناولها الدراســة   ــرا  الموضــوعية الت ءات ، وهــي اإلج

 :الفنية التي تشتمل على ما يلي

  .التزويد إجراءات -1

 .الفهرسة عملية -2
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א−  :א

, الحــدود المكانــية تقتصــر علــى مكتــبات مديــنة الــرياض 

 .وذلك على النحو الموضح في مجتمع الدراسة

א−  :א

تقتصـر الحـدود الزمنية على الفترة التي تم خاللها جمع           
نات مـن مجـتمع الدراسة من خالل أدوات جمع البيانات           البـيا 

 .هـ1423/1424في العام الدراسي 

 :مجتمع الدراسة 

, اخـتارت الباحـثة لدراستها عددًا من المكتبات المتنوعة          
وهناك , وهـناك المكتبة الجامعية     , فهـناك المكتـبة الوطنـية       

وهــذا التــنوع قــد يفــيد فــي تعمــيم نــتائج  , المكتــبة العامــة 
ــتلف     ال ــبات بمخ ــن المكت ــى شــريحة واســعة م دراســة عل

 :هي, والمكتبات التي تم إجراء الدراسة عليها . أنواعها

مكتبة جامعة الملك   ( مكتـبة األمـير سـلمان المرآـزية          -1
 ).سعود

 . مكتبة معهد اإلدارة العامة-2

 . للعلوم والتقنيةز مكتبة مدينة الملك عبد العزي-3

 . مكتبة الملك فهد الوطنية-4

 . العامة بالرياضز مكتبة الملك عبد العزي-5
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ــات   -6 ــبحوث والدراسـ ــل للـ ــك فيصـ ــز الملـ ــبة مرآـ  مكتـ
 . اإلسالمية

ومـن أجـل حصـر مجتمع الدراسة قامت الباحثة باالتصال           
ــدد      ــن ع ــار ع ــة واالستفس ــبات المدروس ــئولي المكت بمس
المسـئولين في هذه المكتبات وعدد الموظفين في آل من          

فهرســـة ؛ وذلـــك لعالقـــتهم المباشـــرة أقســـام الـــتزويد وال
ووجدت الباحثة أن مجتمع الدراسة يتكون      . بموضوع الدراسة 

مـن مشـرفي ومديـري وموظفي    , مكتبـًيا  ) 143(تقريـبا مـن     
وبما أن  , أقسـام التزويد والفهرسة في المكتبات المدروسة        

مجـتمع الدراسـة محدود فإن المسح الميداني شمل جميع          
الفهرسـة في المكتبات المدروسة     مديـري أقسـام الـتزويد و      

ــبات  ) 11(وعددهــم  ــع  , أخصــائي مكت ــم توزي ــك ت ) 132(آذل
اســتبانة علــى موظفــي الــتزويد والفهرســة فــي المكتــبات  

ــنها , المدروســـة  ــتبانة تمـــثل المجـــتمع ) 84(أعـــيد مـ اسـ
ــبات    ــة فـــي المكتـ ــتزويد والفهرسـ الحقيقـــي لموظفـــي الـ

موظفي صورة عن حجم  ) 1-3(ويعطـي الجـدول     . المدروسـة 
ــة   ــبات المدروسـ ــة فـــي المكتـ ــتزويد والفهرسـ وحجـــم , الـ

 . التي أعيدتتاالستبانا

א)3−1(א א א א א
. 

א
א א א א

א  א
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א א א
 א

 א

8 14 22 
مكتــــبة األمــــير ســــلمان 

 المرآزية
 مكتبة معهد اإلدارة العامة 9 7 2

1 9 10 
مكتــبة مديــنة الملــك عــبد 

  للعلوم والتقنيةزالعزي
 مكتبة الملك فهد الوطنية 52 33 19

15 12 27 
 زمكتــب الملــك عــبد العزيــ

 العامة

3 9 12 
مكتـبة مرآـز الملك فيصل      

ــبحوث  ــات للــــ والدراســــ

 اإلسالمية
 א 132 84 48

 :يوضح الجدول السابق الحقائق اآلتية

 بلـغ أفـراد مجـتمع الدراسـة في مكتبة األمير سلمان       •
موظفًا في قسم التزويد،    ) 11(, موظفًا  ) 22(المرآزية  

 .موظفًا في قسم الفهرسة) 11(و 

بلــغ أفــراد مجــتمع الدراســة فــي مكتــبة معهــد اإلدارة     •
 موظفين في قسم التزويد، و      )5(, موظفيـن ) 9 (العامـة 

 .موظفين في قسم الفهرسة) 4(

 بلـغ أفـراد مجـتمع الدراسـة فـي مكتبة مدينة الملك              •

ــبد العزيـــ  ــية  زعـ ــوم والتقنـ ــن ) 10( للعلـ ) 4(, موظفيـ
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موظفين في قسم   ) 6(موظفيـن في قسم التزويد، و       

 .الفهرسة

هد بلـغ أفـراد مجـتمع الـدراســـة في مكتبة الملك ف             •

موظفًا في قسم التزويد،    ) 24( , موظفًا) 52(الوطنـية   

 .موظفًا في قسم الفهرسة) 28(و 

 ز بلغ أفراد مجتمع الدراسة في مكتبة الملك عبد العزي          •

(موظفًا في قسم التزويد، و      ) 17 (,موظفًا) 27(العامة  

 .موظفين في قسم الفهرسة) 10

  بلـغ أفـراد مجـتمع الدراسـة فـي مكتبة الملك فيصل             •

ــالمية   ــات اإلسـ ــبحوث والدراسـ ــًا ) 12(للـ ) 6(, موظفـ

موظفين في قسم   ) 6(و  , موظفين في قسم التزويد     

 .الفهرسة

استبانة على جميع موظفي التزويد     ) 132( تـم توزيـع      •

استبانة من  ) 44(, استبانة  ) 84(والفهرسـة عاد منها     

ــتزويد   ــي الـ ــي  ) 48(و , موظفـ ــن موظفـ ــتبانة مـ اسـ

تبانات تـم اإلجابـة فـيها عن        اسـ ) 8(مـنها   , الفهرسـة   

جمـيع األسـئلة الخاصـة بالـتزويد والفهرسـة مـن قبل             

,  للعلــوم والتقنــية زموظفــي مديــنة الملــك عــبد العزيــ

وعللـــوا ذلـــك بـــأنهم يقومـــون أحـــيانًا بأعمـــال تـــزويد 

 .وفهرسة معًا
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 :أداة جمع البيانات 

وقــد ,    هــناك طــرق وأدوات مــتعددة لجمــع البــيانات     

 علـى بعـض هـذه األدوات من أجل تجميع           اعـتمدت الباحـثة   

ــداف الدراســة       ــيق أه ــى تحق ــي تســاعد عل ــيانات الت , الب

, وسـارت الباحـثة وفـق مجموعة من الخطوات لتحقيق ذلك            

 :من أهمها

مسـح اإلنـتاج الفكـري حـول موضوع استخدام شبكة            

ــن    ــبات باللغتي ــية بالمكت اإلنترنــت فــي اإلجــراءات الفن

 .العربية واإلنجليزية

الباحــثة المقابلــة المنضــبطة أداة رئيســة لجمــع اتخــذت  

وذلك ألن  , البـيانات من رؤساء أقسام التزويد والفهرسة        

ومــن الســهل قــيام الباحــثة    , عددهــم محــدود جــدًا   

باستخدام هذه األداة لجمع البيانات منهم دون أي عائق         

 .يذآر

 اتخـذت الباحـثة االسـتبانة أداة رئيسة لجمع البيانات           

 .ويد والفهرسةمن موظفي التز

 قامت الباحثة بتصميم المقابلة المنضبطة واالستبانة       

وذلـك بعـد أن اسـتعانت بكتـب المـناهج التي توضح             , 

ــئلة  ــياغة األسـ ــية صـ ــة  . آيفـ ــملت المقابلـ ــد شـ وقـ

المنضـبطة واالسـتبانة عـددًا مـن األسـئلة التي تعين            
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وتجيب , علـى جمـع البـيانات حـول موضـوع الدراسـة             

ولقـد راعت الباحثة أن تكون      . عـن أسـئلته المطـروحة     

ــرة   ــحة ومباش ــئلة واض ــة   . األس ــا شــملت المقابل آم

 :المنضبطة واالستبانة الموضوعات اآلتية

 .معلومات أساسية عن المكتبات المدروسة •

 .استخدام المكتبات المدروسة لشبكة اإلنترنت •

معـرفة األسـباب التي دعت بعض المكتبات إلى عدم           •

 .اءاتها الفنيةتوظيف شبكة اإلنترنت في إجر

معلومات عن الطرق التي اتبعتها المكتبات المدروسة        •

 .لالشتراك بشبكة اإلنترنت

ودرجة ارتباطهم بشبكة   , وضعية العاملين ومؤهالتهم     •

 .اإلنترنت واإلفادة منها

 . الخدمات المكتبية التي تأثرت بدخول شبكة اإلنترنت •

 اإلجـراءات التـي تتـبعها المكتـبات المدروسة من أجل           •

 .توظيف شبكة اإلنترنت لتطوير خدماتها المكتبية

األدوات التـي تتـيحها شبكة اإلنترنت لالستفادة منها          •

 .في عمليات التزويد والفهرسة

ــيما يخـــص    • ــتقبلية فـ ــط المسـ ــات عـــن الخطـ معلومـ

 .استخدام شبكة اإلنترنت في تطوير خدمات المكتبة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 94 

المشــــكالت والمعوقــــات التــــي تواجــــه المكتــــبات  •

ــة  ــبكة    , المدروس ــات ش ــتغالل خدم ــول دون اس وتح

 .االنترنت

القسم : وقـد احتوت االستبانة على ثالثة أقسام رئيسة       

والقسم , األول موجـه لجمـيع  موظفـي الـتزويد والفهرسـة             

والقســم الثالــث , الثانــي أســئلة خاصــة بموظفــي الــتزويد  

 .أسئلة خاصة بموظفي الفهرسة

: أسلوبين  تـم اختـبار المقابلـة المنضـبطة واالستبانة ب          

األول تحكـيمهما مـن قـبل أسـاتذة لهـم خـبرتهم في              

, مجـال البحـث نفسـه بغرض الحكم على صالحيتهما         

واألسـلوب الثانـي تم من خالل إجراء مقابلة منضبطة          

وأيًضا توزيع  , مـع أحد رؤساء أقسام التزويد والفهرسة        

االســتبانة علــى عيــنة مــن مجــتمع البحــث األصــلي   

 .تزويد والفهرسةمن موظفي ال) 10(وعددهم 

 بعـــد إجـــراء المـــراجعة والـــتعديالت علـــى المقابلـــة  

بـدأت مـرحلة إجراء المقابالت      . المنضـبطة واالسـتبانة   

المنضـبطة بإجـراء اتصـاالت هاتفـية مـع رؤساء أقسام            

ــتزويد والفهرســة  ــع    , ال ــم توزي ــت نفســه ت ــي الوق وف

ــي   تاالســتبانا ــتزويد والفهرســة ف ــى موظفــي ال  عل

وبعد أن قامت الباحثة بالمتابعة    . المكتـبات المدروسـة   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 95

الشخصـية سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة ؛         

 ومــن ثــم تللــتأآد مــن اســتالم الموظفيــن لالســتبانا

حـثهم علـى اإلجابة وسرعة اإلرسال وأيضًا استكمال         

استبانة من  ) 84(تـم إعـادة     . بعـض اإلجابـات الناقصـة     

وظفون ولم يجب الم  . استبانة تم إرسالها  ) 132(أصـل   

اسـتبانة بحجة أنهم ال يستخدمون شبكة       ) 48(علـى   

, أو بســبب تمــتع بعضــهم بإجــازة , االنترنــت إال نــادرًا 

وبعضــهم لــم , آمــاأن بعضــهم رفضــوا إبــداء األســباب  

 .يتبين للباحثة سبب عدم إجابته عليها

 قامــت الباحــثة أيًضــا باســتخدام قائمــة المــراجعة        

(Check List) ,     ة تحتوي على وهـي عـبارة عـن قائمـ

عـدد آبـير مـن األسـئلة حول عدد من الخصائص فيما             

يتعلق باستخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية       

. وآـل سـؤال تقابله إجابة بقيم محددة     ,فـي المكتـبات   

وعلـى الباحـث الـذي يقـوم بعملـية الفحـص أن يختار              

وتم من  . واحـدة مـن هـذه القـيم بوضـع إشـارة علـيها             

عة جمـع مــا له صــلة باســتخدام    خـالل قائمــة المــراج 

ــة      ــبات المدروس ــي المكت ــت ف ــبكة اإلنترن ــد , ش ولق

اسـتعانت الباحثة بعدد من المراجع ذات العالقة التي         

ــي يمكــن     ــراجعة الت ــة الم ــداد قائم ــى إع تســاعد عل

آــتاب (ومــنها , تطبــيقها علــى المكتــبات المدروســة  
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, ) التقنـيات واإلدارة في خدمات المكتبات والمعلومات      

تطبيقات (ورسـالة دآـتوراة بعنوان      . )2001,(

ــات      ــز المعلوم ــبات ومراآ ــي المكت ــت ف : شــبكة إنترن

ــية  ــة تجريبـ ــة  . )2000,(, )دراسـ ــتملت قائمـ واشـ

 :المراجعة العناصر اآلتية

بعـض المعلومـات األساسـية عـن المكتبات المرتبطة           •

 .بموضوع الدراسة

 .مقومات االشتراك بشبكة اإلنترنت •

علومـات  أساسـية مرتبطة بموضوع الدراسة لمواقع         م •

 .المكتبات المتاحة على شبكة اإلنترنت

خدمـات الـتزويد والمشـارآة فـي مصـادر المعلومات من             •

 .خالل شبكة اإلنترنت

 .خدمات الفهرسة من خالل شبكة اإلنترنت •

وقـد حصـلت الباحــثة علـى إجابـات األســئلة فـي قائمــة      

 مواقع المكتبات المدروسة     المراجعة من خالل االطالع على    

ــت    ــبكة اإلنترن ــى ش ــتاحة عل ــبعض   , الم ــتعانة ب ــًا االس أيض

آذلــك , الكتيــبات التعريفــية المنشــورة مــن قــبل المكتــبات  

ــراد     ــبعض المســئولين أو بعــض أف ــيًا ب القــيام باالتصــال هاتف

آمــا قامــت , مجــتمع الدراســة لإلجابــة عــن بعــض الحقــائق 

 مـن المكتـبات المدروسة      الباحـثة بـزيارات للفـروع النسـائية       
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ــرض      ــة لغ ــائق المطلوب ــى بعــض الحق ــن أجــل التوصــل إل م

 .الدراسة

بعـد ذلك اعتمدت الباحثة على أسلوب اإلحصاء الوصفي         

لـتفريغ البـيانات التي تم الحصول عليها وجدولتها ومعالجتها          

والنسب المئوية التي   , إحصـائيًا واستخالص نتائج التكرارات      

واقـع المكتبات المدروسة حيال     تسـاعد علـى الـتعرف إلـى         

ــبرنامج  . موضــوع البحــث ــيانات باســتخدام ال وتــم تحلــيل الب

  .(Statistical Packages for Social Science/SPSS)اإلحصائي  
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 :عرض النتائج 

يعــرض هــذا الجــزء مــن الدراســة واقــع اســتخدام شــبكة 
. اإلنترنـت فـي اإلجـراءات الفنـية فـي مكتبات مدينة الرياض            

وذلـك بـناء على ما آشفت عنه المقابلة المقننة مع رؤساء            
أقسـام الـتزويد والفهرسة ، آذلك أسئلة االستبانة التي تم           

بئــتها مــن قــبل موظفــي األقســام الفنــية فــي المكتــبات  تع
المدروســة، ودعمــت النــتائج مــا حصــلت علــيه الباحــثة مــن 
معلومـات خـالل مالحظـتها الشخصـية واطالعها على موقع           

وقـد تم عرض    . المكتـبات المدروسـة علـى شـبكة اإلنترنـت         
النــتائج المتحصــل علــيها مــن خــالل الجــداول الــتكرارية،       

وفي السطور  . افة إلى الرسوم البيانية   والنسـب المـئوية إض    
الالحقــة عــرض لــتلك النــتائج تحــت ثالثــة محــاور أساســية   

 :آالتالي

 :رؤساء األقسام :أوًال

א  :א

اشــتمل القســم األول مــن المقابلــة المقنــنة علــى بعــض  
األســئلة التــي تعــرف برؤســاء أقســام الــتزويد والفهرســة فــي 

السـم ومكان العمل والدرجة     المكتـبات المدروسـة مـن حيـث ا        
ــات       ــه ، واللغ ــي لـ ــيها والتخصــص العلم ــل عل ــية الحاص العلم

 .األجنبية التي يتقنها
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   نالحـــظ مـــن خـــالل إجابـــات رؤســـاء أقســـام الـــتزويد 
والفهرسـة التـنوع المقصود من الباحثة في نوعية المكتبات          

وذلـك للخـروج بمؤشرات     , عـند اختـيارها لمجـتمع الدراسـة         
وضـع الراهـن لمـدى اسـتفادة المكتبات من          تنطـبق علـى ال    

 .  شبكة اإلنترنت في إجراءاتها الفنية

وبمـا أن التعلـيم من المتغيرات التي تؤثر في مدى تقبل            
المســئولين للخــوض فــي تجــارب جديــدة ، حيــث إنــه آمــا   

التعليم العام باستطاعته أن يمحو     "أشـارت القـبالن فـي أن        
ــتعرف إلــى تقنــيات المعلومــات و  ــزيل الــتخوف مــن  أمــية ال ي

مـن هنا اشتملت المقابلة     . )2001:77,א(" الـتعامل معهـا   
ــنة علــى ســؤال لمعــرفة التخصــص العلمــي لرؤســاء     المقن
أقسـام الـتزويد والفهرسة في المكتبات المدروسة ، وجاءت          
اإلجابـات بـأن جمـيعهم متخصصـون فـي علم المكتبات ، ثم              

يد والفهرسة عن   قامـت الباحـثة بسـؤال رؤساء أقسام التزو        
الدرجـة العلمـية لهـم فكانت اإلجابات آما هي موضحة في            

 ).1-4(الجدول 

א)4−1(א א א  .א

א التكرار النسبة  א

 بكالوريوس 6 55%

 ماجستير 5 45%

 א 11 100%
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ــح أن    ــدول الســابق يتض ــن الج ــاء   %)45(  م ــن رؤس  م
 55(أقسـام الـتزويد والفهرسـة هـم من حملة الماجستير و             

 .يحملون مؤهل البكالوريوس%) 

آذلـك اشتملت المقابلة المقننة على سؤال عن اللغات         
حيث , األجنبـية التي يتقنها رؤساء أقسام التزويد والفهرسة       

اإلنترنت هي باللغة   إن أغلـب المواقـع المـتاحة علـى شبكة           
2-4(آانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول        اإلنجلـيزية و    

.( 

א)4−2(א א א א  א

א א א א  א

 اإلنجليزية 10 91%

 العربية فقط 1 9%

 א 11 100٪

مــن %) 91(  وجــدت الباحــثة مــن الجــدول الســابق أن   
(سام التزويد والفهرسة يجيدون اللغة اإلنجليزية و      رؤسـاء أق  

 .ال يجيدون غير العربية%) 9

 :فائدة شبكة اإلنترنت للمكتبة

   ال شـك أن اعـتقاد المسـئولين بفـائدة شبكة اإلنترنت            
للمكتــبة له تأثــير آبــير علــى اســتغالل هــذه الشــبكة فــي   

ــية  ــراءات الفن ــام    . اإلج ــاء أقس ــثة لرؤس ــؤال الباح ــند س وع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 100 

ــد والفهــرســة عــــن مــــدى فــائــدة شــبكة اإلنترنــت الــتزوي
مـــنهم اعـــتقدوا أن شـــبكة %) 72.7(وجـــدت أن , للمكتـــبة 

اعـتقدوا أن شبكة    %) 27.3(اإلنترنـت مفـيدة جـدًا للمكتـبة و        
 .اإلنترنت مفيدة للمكتبة

 :اإلفادة من شبكة اإلنترنت في عمليات التزويد والفهرسة

ادة المكتــبات مــن    قامــت الباحــثة بالســؤال عــن اســتف
ــتزويد والفهرســة   ــيات ال فكانــت . شــبكة اإلنترنــت فــي عمل

1-4(والشكل  ) 3-4(اإلجابـات آمـا هي موضحة في الجدول         
.( 

א)4−3(א א א  .א

א א א א א א
 א

 نعم 8  72.7%

 ال 3  27.3%

 א 11 100٪

مـن أقسـام التزويد   %) 72.7(يوضـح الجـدول السـابق أن       
والفهرسة  تستفيد من شبكة اإلنترنت في إجراءاتها الفنية         

 .ال تستفيد منها في إجراءاتها الفنية%) 27.3(بينما 
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א)4−1(א אא  .א
 

األقسام التي لم توظف شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد         

 :والفهرسة
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بعـد سـؤال رؤسـاء أقسـام الـتزويد والفهرسـة عن ما إذا              

آانــت المكتــبة تســتفيد مــن شــبكة اإلنترنــت فــي عملــيات 

ــم      ــي ل ــثة أن األقســام الت ــتزويد والفهرســة وجــدت الباح ال

هرسة وهذا ما أثار تساؤًال     تسـتفد منها هي فقط أقسام الف      

عـند الباحثة حول استفادة قسم التزويد في بعض المكتبات          

مـن شبكة اإلنترنت بينما قسم الفهرسة في تلك المكتبات          

وربمــا يكــون , لــم يســتفد مــن هــذه الشــبكة فــي إجــراءاته 

السـبب باعتقاد الباحثة أن تلك المكتبات تستخدم أنظمة ال          

ما أن شبكة اإلنترنت يتم االتصال      وب. تتـيح لهـا الدخـول إليها      

بها في تلك المكتبات بواسطة أجهزة ليس لها عالقة بنظام           

المكتــبة فلقــد آــان هــذا ســببًا فــي عــدم اســتغالل أقســام 

أمـا سبب توظيفها في أقسام      . إجـراءاتها   الفهرسـة لهـا فـي       

ــبات     ــيعة بعــض متطل ــيعود لطب ــبات  ف ــك المكت ــتزويد فــي تل ال

يق هذه الشبكة والتي تمكن موظفي      إجـراءات الـتزويد عن طر     

التزويد من االطالع على ما يهم مجاالتهم من مواقع بيع الكتب           

 من أي حاسب متصل بها وهذا األمر        إلخ،.. أو عـروض الكتب     

ال يـتوافق مـع متطلـبات إجراءات الفهرسة عن طريق شبكة            

اإلنترنـــت مـــن حيـــث ضـــرورة الدخـــول لفهـــارس المكتـــبة  

 .نات المنقولة من الشبكة إليهاالمحسبة وإضافة البيا

أسـباب عـدم توظيف شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد          

 :والفهرسة
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حرصًا على تلمس األسباب التي تقف خلف ظاهرة عدم         

توظيف شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد والفهرسة لبعض        

المكتـبات، فلقـد تـم تخصـيص سـؤال فـي المقابلـة المقننة               

إلجابـات مـتفاوتة آمـا هو موضح في         وجـاءت ا  , لهـذا الغـرض   

 ).4-4(الجدول 

א)4−4(א א א א  .א

 א א

أن الــنظام المحســب المســتخدم فــي إجــراءات الــتزويد        66.7%

 .والفهرسة ال يقبل الدخول لشبكة اإلنترنت

زمة الستغالل شبكة اإلنترنت في     عدم توافر البرمجيات الال     33.3%

 .عمليات التزويد والفهرسة

 .قلة الموارد المالية  33.3%

االعـتقاد بأن استخدام  شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد            33.3%

ــود      ــو اســتنزاف لجه ــية ه ــبات العرب ــي المكت والفهرســة ف

 .الموظفين واألموال دون عائد مرضي

ــات ا   33.3% ــت   عــدم اإلحاطــة بالخدم ــا شــبكة اإلنترن ــي تقدمه لت

 .إلجراءات التزويد والفهرسة 

الخــوف مــن حــدوث مشــاآل للمكتــبة بســبب عــدم توافــر    33.3%

الحمايـة الكافـية للمعلومـات السـرية الخاصـة عـند الدخول             

 .لشبكة اإلنترنت

 نظاًمــا محســًبا فــي إجــراءات الــتزويد مالمكتــبة ال تســتخد %صفر
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 .والفهرسة

 .هزة حاسب آلي آافيةعدم توافر أج %صفر

 .عدم وجود موظفين مؤهلين للتعامل مع شبكة اإلنترنت %صفر

وبتحلـيل األسـباب التي تحول دون توظيف شبكة اإلنترنت          

من %) 66.7(في إجراءات التزويد والفهرسة وجدت الباحثة أن        

األقسـام التـي لـم توظف شبكة اإلنترنت في إجراءاتها الفنية            

ب المسـتخدم فـي إجراءات التزويد       ذآـرت أن الـنظام المحسـ      

والفهرسـة ال يقـبل الدخول لشبكة اإلنترنت مما يشكل عائقًا           

لـه أثـر آبير في عدم استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات            

أن من  %) 33.3(بيـنما تعـتقد نسـبة       , الفنـية لهـذه األقسـام       

 :األسباب التي تجعلها ال توظف شبكة اإلنترنت ترجع لما يلي

افر البرمجيات الالزمة الستغالل شبكة اإلنترنت       عـدم تو   -

 .في عمليات التزويد والفهرسة

 . قلة الموارد المالية-

 االعــتقاد بــأن اســتخدام شــبكة اإلنترنــت فــي إجــراءات  -

الـتزويد والفهرسـة فـي المكتـبات العربـية هو استنزاف          

 .لجهود الموظفين واألموال دون عائد مرضي

اإلنترنـت في أنشطة ال      الخـوف مـن اسـتخدام  شـبكة           -

 .عالقة لها بالعمل من قبل الموظفين
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 عـدم اإلحاطـة بالخدمـات التـي تقدمهـا شبكة اإلنترنت             -

 .إلجراءات التزويد والفهرسة

 الخـوف مـن حـدوث مشـاآل للمكتبة بسبب عدم توافر             -

الحماية الكافية للمعلومات السرية الخاصة عند الدخول       

 .لشبكة اإلنترنت

بتوفر أجهزة  %) 100( المكتـبات بنسـبة       وأفـادت جمـيع    -

وأن هناك  , حاسـب آلي في أقسام التزويد والفهرسة        

نظاًمـــا محســـًبا يســـتخدم للقـــيام بإجـــراءات الـــتزويد 

آمـا يوجـد موظفـون مؤهلون للتعامل مع         , والفهرسـة   

ــذه      ــثة تســتبعد ه ــل الباح ــا يجع ــت مم شــبكة اإلنترن

 األسـباب فـي أن تكـون سـببًا في عدم استفادة هذه            

المكتــبات مــن شــبكة اإلنترنــت فــي إجــراءات الــتزويد   

 .والفهرسة

وممــا ســبق يتضــح للباحــثة أن الســبب الرئــيس لغالبــية 

المكتبات المدروسة في عدم االستفادة من شبكة اإلنترنت        

فـي إجراءاتها الفنية يرجع إلى النظام المستخدم  من حيث           

 . عدم قبوله الدخول لشبكة اإلنترنت

شـبكة اإلنترنـت فـي إجـراءات التزويد         التخطـيط لتوظـيف     

 :والفهرسة في المستقبل
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   آــان مــن المــتوقع وجــود مكتــبات ال تســتخدم شــبكة  

اإلنترنـت فـي إجـراءاتها الفنية وقت إعداد الدراسة الحالية ،            

ــي        ــتخدامها ف ــيط الس ــور التخط ــي ط ــون ف ــد تك ــا ق إال إنه

ورغـبة مـن الباحـثة فـي الكشـف عـن توجهات             . المسـتقبل 

كتــبات الســتغالل شــبكة اإلنترنــت فــي القـــيام      هــذه الم 

بإجـراءات الـتزويد والفهرسـة، فقـد تـم توجيه سؤال لرؤساء             

األقسـام الذيـن سـبق وأجـابوا بعدم توظيف شبكة اإلنترنت            

وجاءت . فـي إجـراءات الـتزويد والفهرسـة عـن هذا الموضوع           

اإلجابـــة مـــن جمـــيع هـــؤالء الرؤســـاء بـــأن لديهـــم خطًطـــا 

شـبكة اإلنترنـت فـي القيام بإجراءات        مسـتقبلية السـتغالل     

 .التزويد والفهرسة في المكتبات

األقسام التي وظفت شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد        

 :والفهرسة

   مــن أجــل أن توظــف المكتــبة شــبكة اإلنترنــت توظــيفًا  

فعـاًال فإنـه البـد أن يكـون لديها حساب مصرفي خاص بأوامر            

لذا . سطة شبكة اإلنترنت  الشـراء أو االشـتراك التـي تتم بوا        

قامـت الباحـثة بتوجيه سؤال للمسئولين الذين أجابوا بأنهم          

قـد وظفـوا شـبكة اإلنترنـت في إجراءات التزويد أو الفهرسة             

عمـا   إذا آـانوا قـد أنشـئوا حسـاًبا مصرفًيا للمكتبة مخصًصا                
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(لهـذا الغرض ؟ وآانت اإلجابات آما هي مبينة في الجدول            

 ).2-4(والشكل ) 4-5

א)4−5(א א א א א
א א  .א

א א   א

 ال 5 62.5%

 نعم 3 37.5%

 א 8 100٪

 ممـن المكتـبات ل    %) 62.5(الجـدول السـابق يوضـح أن        

 بأوامر الشراء أو االشتراك     تنشـئ لهـا حسـابًا مصرفيًا خاًصا       

منها قد  %) 37.5(وأن  , التـي تـتم بواسـطة شـبكة اإلنترنت          

 . قامت بإنشاء حساب مصرفي
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א)4−2(א א א א א א א א
 .א

א א א א אא א
 :א

ــيدة     ــية ج ــات مكتب ــم خدم ــي تقدي ــية األداء ف    إن فاعل
مقـابل تخفـيض التكالـيف هـي غاية تنشدها آل مكتبة من             

ولكن يوجد . اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي إجراءاتها الفنية      
علـى جانـب هـذا الهـدف األساس عدة أهداف فرعية أخرى      

ترتب عليها من   وأسـباب تـبرز استخدام شبكة اإلنترنت وما ي        
وللـتعرف علـى نقـاط القـوة التي      , تكالـيف أولـية ومسـتمرة       

وجدتهـا المكتـبة عند استخدام شبكة اإلنترنت في إجراءات          
ــا فــي اســتمرار     ــًا له ــت دافع ــتزويد والفهرســة والتــي آان ال

فلقـد تـم توجيه     , اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي إجـراءاتها           
ها استخدمت  سـؤال بهـذا الخصوص للمكتبات التي ذآرت أن        

شـبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد والفهرسة وآانت الردود         
 :آالتالي

א א א  :א
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ــتزويد       ــراءات ال ــي إج ــن الســرعة ف ــند االستفســار ع ع
ــبات المدروســة لشــبكة      ــتخدام المكت ــند اس والفهرســة ع

(والشكل  ) 6-4(اإلنترنت آانت النتائج آما هي في الجدول        
4-3.( 

א)4−6(א א א  .א

א א א א א א  א

 دائمًا 4  50%

 غالبًا 2  25%

 أحيانًا 2  25%

 א 8 100٪

50(   يتبيـن للباحـثة مـن الجدول السابق أنه دائًما تجد            
25( أفــاد ابيــنم, مــن المكتــبات الســرعة فــي اإلجــراءات %)
 التزويد والفهرسة سريعة    مـنها أنـه غالـًبا تكـون إجـراءات         %)

أنه %) 25( أشارت   ابينم, عـندما تسـتخدم شـبكة اإلنترنـت         

 .أحياًنا تكون اإلجراءات سريعة
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א)4−3(א א א א א א  .א

 :א

تزويد عـند االستفسار عن خفض التكاليف في إجراءات ال        

والفهرسـة عـند استخدام  شبكة اإلنترنت آانت النتائج آما           

 ) .7-4(هي مبينة في الجدول 

 .א)4−7(א

א א  א א

 دائمًا 4  50%

 أحيانًا 2  25%
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 غالبًا 1 12.5%

 نادرًا 1  12.5%

 א 8 100٪

من رؤساء أقسام   %) 50( في الجدول السابق يتضح أن      

الـــتزويد والفهرســـة أفـــادوا أن التكالـــيف انخفضـــت عـــندما  

اســـتخدموا شـــبكة اإلنترنـــت فـــي إجـــراءات الـــتــزويــد      

مـــنهم أن التكالـــيف قـــد %) 25(بيـــنما أفـــاد , والفهــرســـة 

مـنهم أفادوا أنه غالبًا ما يـحــدث       %) 12.5(و, تـنخفض أحـياًنا   

منهم أفادوا   ) 12.5 (في حين أن  , انخفـــاض فـي التكــالـيف       

أنـه نـادرًا مـا يحـدث  انخفـاض فـي التكالـيف عند استخدام                 

 .شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد والفهرسة

א א א  :א

ــبات       ــع المكت ــتوافق م ــيق ال ــن تحق ــند االستفســار ع ع

األخـرى فـي سـياق تقاسم المصادر أو مهام الفهرسة عند            

نترنـت آانـت اإلجابات آما هي موضحة        اسـتخدام شـبكة اإل    

 ).8-4(في الجدول 
א)4−8(א א א  .א

א א א א א א
 א

 غالبًا 4  50%
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 أحيانًا 3  37.5%

 غير متحقق أبدًا 1  12.5%

 א 8 100٪

مــن المكتــبات  %) 50(  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن 

ــندما      ــبات األخــرى ع ــا مــع المكت ــب توافًق حققــت فــي الغال

أنه أحيانًا  %) 37.5(بينما أفاد   , اسـتخدمت شـبكة اإلنترنـت       

 %) 12.5(يـتحقق توافـق مـع المكتبات األخرى في حين أن            

 . من المكتبات أفادت أنه لم يتحقق لها التوافق أبًدا

א  :א

رؤسـاء أقسـام التزويد والفهرسة عن       عـند االستفسـار مـن       

االسـتفادة مـن شبكة اإلنترنت في تحديث المكتبات لفهارسها          

باسـتمرار وآذلـك فـي مـتابعة آخـر اإلصـدارات التـي تطـرح في                 

) 9-4(األســواق آانــت النــتائج آمــا هــي موضــحة فــي الجــدول 

 ).4-4(والشكل 
א)4−9(א  .א

א א א א  א

 دائمًا 4  50%

 غالبًا 2  25%

 أحياًنا 2  25%

 א 8 100٪
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مــن رؤســاء أقســام  %) 50(مــن الجــدول الســابق أفــاد 
الــتزويد والفهرســة أنــه دائمــًا يكــون التحديــث المســتمر       

(بينما يرى   , لمعلومـاتهم بسـبب استخدام شبكة اإلنترنت        
إلنترنت في   غالًبا من شبكة ا    نمـنهم أنهـم يستفيدو    %) 25

أنه يتحقق   %) 25(في حين أفاد    . تحديـث المعلومات لديهم   
 .لهم ذلك أحيانًا
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א)4−4(א א  .א

 :معوقات استخدام شبكة اإلنترنت

تلجأ أغلب المكتبات الستخدام شبكة اإلنترنت رغبة في        
ــول ع ــي      الحص ــثل الســرعة ف ــرها م ــي توف ــزايا الت ــى الم ل

اإلجـراءات وخفـض التكالـيف وحداثـة المعلومـات وغيرها من            
الخصـائص التـي توفـرها شـبكة اإلنترنـت ، ولكن بالرغم من              
. هـذه المـزايا فـإن المكتـبات غالـبًا مـا تواجه بعض المعوقات              

ومن هنا تضمنت المقابلة المقننة سؤاًال عن المعوقات التي         
ههـا المكتـبة عـند اسـتخدام شبكة اإلنترنت ومدى           قـد تواج  

 :  تعرضها لها وجاءت الردود آالتالي

א א א  :א

عند االستفسار من رؤساء أقسام التزويد والفهرسة عن        
الصـعوبات فـي االعـتمادات المالـية آانـت النـتائج آمـا هي               

 ) .10-4(موضحة في الجدول 

א)4−10(א א א  .א

א א   א
 أحيانًا 3  37.5%

 لم تعاني أبًدا 2  25%

 دائمًا 1  12.5%

 غالبًا 1  12.5%

 نادرًا 1  12.5%
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 א 8 100٪

 %) 37.5 (هيتضح من الجدول السابق أنه أحيانًا ما نسبت       

 فـي توفير االعتمادات المالية  مـن المكتـبات تواجـه صـعوبات     

الالزمـة لالسـتفادة مـن شبكة اإلنترنت في إجراءات التزويد           

, لم تعاني أبًدا من هذه الصعوبات       %) 25(والفهرسـة بيـنما     

(وأشار  , دائمـًا أو غالـًبا تعاني منها        %) 12.5(فـي حيـن أن      

مــن المســئولين إلــى أنــه نــادرًا مــا واجهــتهم هــذه %) 12.5

 .الصعوبات

 :א

عـند االستفسـار مـن رؤسـاء أقسـام الـتزويد والفهرسة             
عمـــا إذا آانـــت هـــناك مشـــكالت فـــي تأهـــيل الموظفيـــن 
وتدريـبهم علـى اسـتخدام شبكة اإلنترنت آانت النتائج آما           

 ).11-4(هي موضحة في الجدول 

 .א)4−11(א

א א א א
 أحيانًا 4  50%

 غالبًا 3  37.5%

 نادرًا 1  12.5%

 א 8 100٪
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أنه تواجههم مشكالت   %) 50(مـن الجـدول السابق أفاد       
منهم %) 37.5(فـي تأهيل الموظفين وتدريبهم أحيانًا، وأفاد        

12.5(ن أفاد   أنهـم يعـانون مـن هـذه المشكلة غالبًا، في حي           
 .منهم أنهم يعانون من هذه المشكلة نادرًا%) 

عـدم إحاطـة الموظفين بما هو متاح في شبكة اإلنترنت           

 :من خدمات وتسهيالت في مجال أعمالهم

ــت     ــائق للمســئولين وآان قامــت الباحــثة بطــرح هــذا الع

 ).12-4(ردودهم آما هو موضح في الجدول 

אא)4−12(א
. 

א א א א
 א

 أحيانًا 5  62.5%

 غالبًا 2  25%

 نادرًا 1  21.5%

 א 8 100٪

مـن رؤسـاء أقسام     %) 62.5(الجـدول السـابق يوضـح أن        

يجـــدون أحـــياًنا أن الموظفيـــن ليســـوا الـــتزويد والفهرســـة 

محيطيــن بمــا هــو مــتاح فــي شــبكة اإلنترنــت مــن خدمــات  
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منهم %) 25(بينما يعاني   , وتسـهيالت فـي مجـال أعمالهم        

21.5(غالـًبا مـن هذه المشكلة ، في حين أنه نادًرا وبنسبة             
 رؤساء أقسام التزويد والفهرسة الموظفين غير       دمـا يجـ   %) 

كة اإلنترنت من مزايا في مجال      محيطيـن بمـا توفره لهم شب      

 .أعمالهم

والباحـثة تعـتقد أن هـناك سببين لعدم إحاطة الموظفين           

بالمزايا التي تتيحها لهم شبكة اإلنترنت في مجال أعمالهم         

 :وهما

أن شـبكة اإلنترنـت مـن الخدمات الحديثة التي أتيحت         -1

ــبات وخاصــة فــي مجــال توظــيفها فــي أقســام    للمكت

 .التزويد والفهرسة

 المواقـع العربـية الخاصـة بالمكتـبات، مقـابل وفرة            قلـة  -2

المواقـع األجنبية ، مع ضعف اللغة األجنبية لدى أولئك          

 .الموظفين 

ــا     ــة له ــت فــي أنشــطة ال عالق اســتخدام شــبكة اإلنترن

 :بالعمل

عـندما أتاحـت الـدول شـبكة اإلنترنـت في مكاتبها عانت             
ي مـن اتجـاه بعض موظفيها إلى استخدام شبكة اإلنترنت ف         

ــال        ــل األعم ــد يعط ــا ق ــل ، مم ــاالت العم ــير مج ــاالت غ مج
وهنا تساءلت الباحثة فيما  . المطلوبـة مـن هـؤالء الموظفيـن       
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إذا آانـت المكتـبات قـد عانـت مـن هـذه المشكلة ، فقامت                
بتوجـيه سـؤال بهذا الصدد لرؤساء أقسام التزويد والفهرسة          

 ).13-4(فكانت اإلجابات آما هو موضح في الجدول 

א)4−13(א א א
 .א

א א א א א א

 

 أحيانًا 7  87.5%

 نادرًا 1  12.5%

 א 8 100٪

    مـــن الجــــدول الســابــق أفـاد غالبية رؤساء أقسام           
أنهـم أحيانًا يعانون من     %) 87.5(يد والفهرسـة بنسـبة      الـتزو 

أنه نادرًا  %) 12.5(في حين أفاد    . هـذه المشكلة أثناء الدوام    
مـا يسـتخدم الموظفـون اإلنترنـت فـي أنشـطة ال عالقة لها            

 .بالعمل

 :عدم توافر الحماية الكافية للمعلومات السرية

عـند االستفسـار مـن رؤسـاء أقسـام الـتزويد والفهرسة             
ما إذا آانوا يخشون من االختراقات لقواعد البيانات لديهم         فـي 

أو انكشـاف معلومــات سـرية مخــزنة فـي الحاســبات نتــيجة    
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لدخول شبكة اإلنترنت وعدم وجود برامج حماية آافية آانت         
 ) .14-4(النتائج آما هي موضحة في الجدول 

א)4−14(א א  .א
א א א א

א
 א

 أحيانًا 3  37.5%

 غير متوفرة أبدًا 3  37.5%

 نادرًا 2  25%

 א 8 100٪

أنهـم أحيانًا ما    ) 37.5(   مـن الجـدول السـابق أفـاد نحـو           

تواجههـم مثل هذه المشكلة ، في حين أن النسبة نفسها           

ويد والفهرسة أفادوا بأنهم لم يتعرضوا      من رؤساء أقسام التز   

منهم على أنهم    %) 25(وأشار  . أبـدًا لمـثل هـذه االنتهاآات      

 .نادرًا ما يتعرضون لمثل هذه االختراقات

 :الزيادة في مصاريف الصيانة لألنظمة اآللية

ــية      ــإن غالب ــت ف ــى شــبكة اإلنترن ــول عل ــيجة للدخ    نت

لـك ألســباب  وذ, الحاسـبات تحـتاج مـن حيـن آلخـر للصـيانة       

مـتعددة لعـل أآثرها شيوعًا إصابة الحاسبات بالفيروسات أو          

ملفــات التجســس  والتــي هــي عــبارة عــن ملفــات صــغيرة  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 120 

وبين ) الخادم(الحجـم تكـون حلقـة وصـل بيـن جهاز الضحية             

بحيــث تســمح للمخترقيــن بالعبــث  ) المســتفيد(المخــترق 

والتخريـب واالطـالع علـى المعلومـات المخزنة في الحاسب         

وهـذا يستدعي زيادة في مصاريف      . )2003:39,(خـادم   ال

الصـيانة والتـي قد يصل بعضها إلى استحالة معالجة العطب           

ــذا قامــت     ــدة ، ل ــيها ممــا يســتوجب إبدالهــا بوحــدات جدي ف

الباحثة بالسؤال حول ما إذا آانت المكتبات قد واجهت زيادة          

أقسام فـي مصـاريف الصـيانة لألنظمـة اآللية المستخدمة في       

الــتزويد والفهرســة نتــيجة لدخولهــا شــبكة  اإلنترنــت؟ فكانــت  

 ).15-4(اإلجابات آما هي موضحة في الجدول 

א )4−15(א א א א א
 .א

א א א א
 א

 غالبًا 3  37.5%

 نادرًا 3 37.5%

 ال تحتاج أبدًا 2  25%

 א 8 100٪

مــن أقســام %) 37.5(  مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن  

الـتزويد والفهرسـة غالـبًا مـا تـــزداد مصـاريف الصيــانة لديها              
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أنه  %) 37.5(في حين أفاد      , نتـيجة لدخول شبكة اإلنترنت      

, نـادًرا مـا احتاجـت المكتبات لمصاريف زائدة لصيانة أجهزتها            

أنهـم لـم يحـتاجوا أبدًا للزيادة في مصروفاتهم          %) 25(أفـاد   و

 .للصيانة

   وتــرى الباحــثة أن عــدم زيــادة مصــروفات الصــيانة فــي  

ــدم اســتخدام       ــى ع ــرجع إل ــبات المدروســة ي ــم المكت معظ

الموظفيـن لشـبكة اإلنترنـت فـي الدخول للمواقع أو تحميل            

ة وتعزز هذه النتيج . ملفـات ليسـت لها عالقة بمجال عملهم       

 ).13-4(ما توصلت إليه المقابلة من نتائج مبينة في الجدول 

 :التدريب على شبكة اإلنترنت 

إن تدريـب الموظفين على استخدام شبكة اإلنترنت في         

المكتـبة ضـرورة ملحة لها نتائجها اإليجابية التي تسهم في           

آمــا تســاعد علــى , اســتغالل اإلنترنــت بالشــكل المطلــوب 

 لتقبل التعامل مع شبكة اإلنترنت ،       تهيـئة الموظفيـن نفسياً    

إضـافة إلـى أن التدريـب عمومـًا يعـد نمطًا من أنماط التعليم               

المســـتمر الـــذي يســـاعد الموظفيـــن فـــي اإلبقـــاء علـــى  

ــر أنفســهم   ــاتهم وتطوي ــثة أن   . معلوم ــى الباح ــان عل ــذا آ ل

وآانت الردود على  , تخصـص عـدة أسـئلة حـول هذا المحور           

 :النحو التالي
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 :ن على استخدام شبكة اإلنترنتتدريب الموظفي

وجهــت الباحــثة استفســاًرا عمــا إذا آانــت المكتــبة قــد   

 شــبكة اإلنترنــت مقامــت بتدريــب موظفــيها علــى اســتخدا 

الكيفية التي  عن  : وتـبعه تساؤل فيما إذا آانت اإلجابة بنعم         

تــم التدريــب بهــا؟ وجــاءت اإلجابــات آمــا هــي موضــحة فــي   

 ).5-4( والشكل )16-4(الجدول 

א)4−16(א א א א  .א

א א  א א

 نعم 6 54.5%

 ال 5 45.5%

 א 11 100٪

من المكتبات قد دربت    %) 54.5(الجدول السابق يبين أن     

من المكتبات  %) 45.5(وأن  , موظفـيها على شبكة اإلنترنت      

 .  على شبكة اإلنترنتلم تدرب موظفيها

ــم التدريــب علــى رأس العمــل بنســبة    ــد ت  %) 83.3(وق

مــنهم، وتــم التدريــب بواســطة دورات تدريبــية خــارج العمــل  

بيـنما أفـادت جمـيع المكتبات أنها لم تتخذ      %) 66.7(بنسـبة   

 .أي أسلوب آخر لتدريب موظفيها

 

א
)4−5(
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ت وندوات  قـيام المكتـبة بـتوزيع نشـرات أو إقامـة محاضرا           

 :خاصة بشبكة اإلنترنت

ــفة       ــتجدد بص ــع وم ــالم واس ــت ع ــبكة اإلنترن ــا أن ش بم

مسـتمرة وسـريعة، فإنـه مـن المفيد إطالع الموظفين على            

والتـي لهـا عالقة   , المواقـع المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنـت           

بمجــال عملهــم ســواء عــن طــريق توزيــع النشــرات أو إقامــة 

لباحــثة لطــرح ســؤال وهــذا مــا دعــا ا, الــندوات والمحاضــرات 

علـى رؤسـاء الـتزويد والفهرسـة عمـا إذا آانت المكتبات قد              

قامــت بــتوزيع نشــرات أو إقامــة محاضــرات ونــدوات حــول       

اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي إجراءات التزويد والفهرسة؟           

 ).17-4(وآانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول 

א)4−17(א א אא א א
א  .א

א א א א  א

 نعم 2 25%

 ال 6 75%

 א 8 100٪

ــثة أن      ــن للباح ــابق يتبي ــدول الس ــن الج ــن  %) 75(م م

المكتـبات لـم تقـم بـتوزيع نشرات على موظفيها توضح فيها             
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المواقــع المــتاحة علــى شــبكة اإلنترنــت والتــي لهــا عالقــة  

 . من المكتبات قامت بذلك%) 25(ال عملهم وأن بمج

وعــند ســؤال رؤســاء أقســام الــتزويد والفهرســة عمــا إذا 

آـانوا قـد قـاموا بعقد محاضرات وندوات عن استخدام شبكة            

آانت , اإلنترنـت فـي إجـراءات الـتزويد والفهرسـة للمكتـبات             

6-4(والشكل  ) 18-4(اإلجابات آما هي موضحة في الجدول       
.( 

 )4−18(א

א א א א א א א א  .א

א א א א א

 ال 9 81.8%

 نعم 2 18.2%

 א 11 100٪

من المكتبات لم   %) 81.8(مـن الجـدول السـابق نجـد أن          

نترنت تقم بعقد محاضرات وندوات عــن استخــدام شبكة اإل       

مــن %) 18.2(فــي إجــــراءات الــتزويد والفهرســة وأن نســبة 

 .المكتبات قامت بذلك 
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 :تقبل الموظفين للتعامل مع شبكة اإلنترنت

ــتزويد    ــا موظفـــي الـ ــار عـــن مـــدى رضـ ــند االستفسـ عـ

والفهرسـة عـن شـبكة اإلنترنـت واستعــدادهــم للتعــامــل          

50( ، وأن    راضون جدًا عنها   %) 50(معهــا أظهرت النتائج أن     

 .منهم راضون عن التعامل بشبكة اإلنترنت%) 

 :العائد الفني من تكلفة استخدام شبكة اإلنترنت

قامـت الباحـثة باالستفسار عن درجة رضا رؤساء أقسام          

العـائد الفنـي مـن تكلفـة استخدام          الـتزويد والفهرسـة عـن     

ــبة   ــت فــي المكت ــا هــي   . شــبكة اإلنترن ــتائج آم وجــاءت الن

 ).19-4 (موضحة في الجدول
א)4−19(א  א

א א א א א  .א
א א  א א

 مرٍض 5 62.5%
 مرٍض جًدا 2 25%

 مناسب 1 12.5%
 א 8 100٪

ء مــن رؤســا%) 62.5(  مــن الجــدول الســابق يتضــح أن  
أقســام الــتزويد والفهرســة أفــادوا إن العــائد الفنــي للــتكلفة 

أفـادوا أن العائد الفني للتكلفة مرٍض جًدا ،         %) 25(و, مـرٍض   
 . أن العائد الفني للتكلفة مناسب%) 12.5(بينما أفاد 
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א)4−6(א א א א א  .א

 :لخطط المستقبليةا

وفـي آخـر سؤال لرؤساء أقسام التزويد والفهرسة قامت          

الباحـثة بتوجيه تساؤل عما إذا آانت هناك خطط مستقبلية          

نحـو تطويـر مؤهالت موظفي التزويد والفهرسة ليتمكنوا من          

ــية  ــتعامل مــع اإلنترنــت بفعال ــة آمــا هــي  . ال وجــاءت اإلجاب

 ).20-4(موضحة في الجدول 

 )4−20(א

א א א א  .א
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א א   א

 نعم 8 72.7%

 ال 3 27.3%

 א 11 100٪

مــن رؤســاء أقســام %) 72.7 (الجــدول الســابق يبيــن أن

 أن هــناك خططــًا مســتقبلية نحــو الــتزويد والفهرســة أفــادوا

ــتزويد والفهرســة ليتمكــنوا مــن    ــر مؤهــالت موظفــي ال تطوي

%) 27.3(في حين أن      , الـتعامل مع شبكة اإلنترنت بفعالية       

 .أجابوا بأنه ال توجد لديهم حاليًا خطط مستقبلية

وعـند االستفسـار ممـن آانـت إجابـاتهم بـنعم عـن أهم               

ــات مــتفق   ة فــي خطتيــن عناصــر هــذه الخطــط آانــت اإلجاب

 : همانأساسيتي

 . إقامة دورات تدريب جديدة للموظفين خارج العمل-1

ــى رأس     -2 ــن عل ــدة للموظفي ــب جدي ــة دورات تدري  إقام

 .العمل

 :موظفو أقسام التزويد والفهرسة : ثانيًا

قامــت الباحــثة بــتوزيع اســتبانات علــى موظفــي أقســام 

 ولقد قسمت , الـتزويد والفهرسـة فـي المكتـبات المدروسـة         

أولهــا أســئلة عامــة : االســتبانة إلــى ثالثــة أقســام رئيســة 
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يجيـب عنها موظفو التزويد والفهرسة ، وثانيها أسئلة خاصة          

 .بموظفي التزويد ، وثالثها أسئلة خاصة بموظفي الفهرسة

 :األسئلة العامة لموظفي التزويد والفهرسة : أوًال

א−  :א

ثم ) اختياري(وظف  وجهت الباحثة سؤالين حول اسم الم     

اسم المكتبة التي يعمل فيها، ولقد أجاب عن السؤال األول          

مـن إجمالـي موظفـي التزويد والفهرسة في حين          %) 38.1(

آانـت اإلجابـات عـن السـؤال الثانـي توضـح عـدد الموظفين               

الذين أجابوا على االستبانات المرسلة و بالمقارنة مع أعداد         

بات المدروسة تمت   موظفـي الـتزويد والفهرسـة فـي المكتـ         

معــرفة االســتبانات التــي لــم تعــبأ مــن قــبل الموظفيــن مــع  

وآانت النتائج آما هي موضحة     . وجودهـم على رأس العمل    

, الذي سبق توضيحه في الفصل الثالث       ) 1-3(فـي الجـدول     

 المعـبأة مـن قبل الموظفين       توتمـت اإلجابـة عـن االسـتبانا       

كتبات المدروسة  التابعيـن إلدارتي التزويد والفهرسة في الم      

والذين آانوا تحت مسميات وظيفية متنوعة بناء على سؤال         

 ).21-4(وجهته الباحثة إليهم، ويوضح ذلك الجدول 
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א)4−21(א א א א  .א

א א א  א

 مفهرس 31 36.9%

 أمين مكتبة 16 19.1%

 باحث مكتبات 7 8.3%

 أخصائي معلومات 6 7.1%

 أخصائي مكتبات 6  7.1%

 موظف تزويد 4  4.8%

باحث مكتبات  3 3.6%

 مساعد

 مدخل بيانات 1 1.2%

 مسجل معلومات 1 1.2%

فني مكتبات  1 1.2%

 ومعلومات

 حاسب آلي 1 1.2%

 مكشف 1 1.2%

 بدون إجابة 6 7.1%

 א 84 100٪

أن نســبة موظفــي الفهرســة  ) 21-4(لجــدول نجــد مــن ا

تأتـي فـي المرتـبة األولـى فـي المكتـبات المدروسـة وذلك               

بيــنما يلــيهم فــي المرتــبة الثانــية أمــناء  %) . 36.9(بنســبة 
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بعـد ذلـك آانـت نسـبة آـل من           %) 19.1(المكتـبات بنسـبة     

، ويليهم  %) 7.1(أخصـائيي المعلومـات وأخصائيي المكتبات       

ــتزويد بنســبة   ــو ال ــبات  %) 4.8(موظف ، وبعدهــم باحــث مكت

%) 1.2(، وفـي األخير آانت نسبة       %) 3.6(مسـاعد بنسـبة     

لكــل مــن مدخــل بــيانات ومســجل معلومــات وفنــي مكتــبات 

ولم يجب عن   , ومعلومات وموظف الحاسب اآللي، ومكشف      

من % 7.1السـؤال المتعلق بالمسميات الوظيفية ما نسبته        

 .مجتمع الدراسة 

ــنو   ــا ســبق الت ــظ مم ــية   يالح ــي المســميات الوظيف ع ف

وعــدم تحديــد الوظــائف علــى وظيفتــي الــتزويد , للموظفيــن 

وهـذا برأي الباحثة نتيجة لمتطلباتهم الوظيفية       , والفهرسـة   

 .والتي ال تقتصر على مهام التزويد والفهرسة, في القسم 

ــك قامــت الباحــثة بتوجــيه ســؤال حــول الدرجــة     بعــد ذل

ــن  ــه آلمــا ارتفــع  ألن الباحــثة ت, العلمــية للموظفي ــتقد بأن ع

المسـتوى التعليمـي للمكتبـي آـان أآثر استعدادًا لمحاولة           

خـوض تجـارب جديدة ، وهذا ما أشارت إليه الباحثة سابقاً ،             

 .اإلجابات عن هذا السؤال) 22-4(ويبين الجدول 

א)4−22(א א א  .א

א א א א  א

 بكالوريوس 48 57%
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 دبلوم 16 19%

 ماجستير 8 10%

 ثانوية عامة 5 6%

 دبلوم عاٍل 1 1%

 بدون إجابة 6 7%

 א 84 100٪

ــية مــن  مــن  الجــدول الســابق  ــات أن الغالب بينــت اإلجاب

ــبكالوريوس بنســبة     ــة ال ــن هــم مــن حمل ، %) 57(الموظفي

حملــة أمــا %) 19(ويلــيهم الحاصــلون علــى دبلــوم بنســبة  

، في حين أن نسبة  %) 10(الماجستير فلقد آانت نسبتهم     

وأخيًرا , %) 6(الحاصـلين علـى شهادة الثانوية العامة آانت         

%) 7(، ولقد ترك    %) 1(فالحاصـلون على دبلوم عاٍل يمثلون       

 .السؤال دون إجابة

ولقـد قامـت الباحـثة بسـؤال الموظفيـن عـن تخصصاتهم             

 :لنحو التالي وجاءت اإلجابات على ا, العلمية 

א  :א

عـند سـؤال موظفـي الـتزويد والفهرسـة عن تخصصاتهم            

 ).23-4(العامة آانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول 

א)4−23(א א א  .א

א א א א  א
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 علم المكتبات 62 74%

 )أدبي(ية شهادة ثانو 5 6%

 علم المعلومات 1 1.1%

 التصنيف 1 1.1%

 التربية 1 1.1%

 القانون 1 1.1%

 التاريخ 1 1.1%

 بدون إجابة 12 14.5%

 א 84 100٪

مـن الجـدول السـابق وجدت الباحثة أن أغلب الموظفين           

، أيضًا وجدت   %)74(متخصصـون فـي علـم المكتبات بنسبة         

 حملــة الشــهادة الــثانوية مــنهم هــم مــن%) 6(الباحــثة أن 

لمــن %) 1.1(تخصــص أدبــي ، فــي حيــن أن هــناك نســبة   

تخصصـوا فــي علـم المعلومــات والتصـنيف والتربــية والقــانون    

لـــم يذآـــروا %) 14.5(والـــتاريخ وفـــي األخـــير آـــان هـــناك  

ويتضـــح ممـــا ســـبق أن الغالبـــية هـــم مـــن  , تخصصـــاتهم 

المتخصصـين فـي علـم المكتـبات وهـذا شـيء مـتوقع لمن               

 وظـائف فنـية ومكتبـية ، وأيضًا نتيجة العتراف الدولة            يشـغل 

بهـذا التخصص في المجتمع األآاديمي وذلك بافتتاح أقسام         

المكتبات والمعلومات في بعض الجامعات والكليات والمعاهد       
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السعودية ، وآذلك لبداية التفهم من إدارة المكتبات بأهمية         

 .التخصص في رفع مستوى األداء

 سـبب وجـود موظفين غير متخصصين        و تـرى الباحـثة أن     

فـي علم المكتبات والمعلومات مثل التربية والقانون والتاريخ         

 :يرجع للنقاط اآلتية

 تـزويد تلـك المكتـبات بمعلومـات عن آخر المستجدات            -1

فـــي تخصصـــات الموظفيـــن مـــثل  التربـــية والقـــانون 

 .والتاريخ

 مــا الحظــته الباحــثة مــن أن الموظفيــن فــي هــذه       -2

ــات ــيزية    التخصص ــية واإلنجل ــير العرب ــات غ ــنون لغ  يتق

اللغة الفرنسية  : مثل  , وتحتاجها المكتبة في أعمالها     

 .  والروسية والفارسية واألوردو

א  :א

عـند سـؤال موظفـي الـتزويد والفهرسـة عن التخصصات            

4(الدقيقة لهم آانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول          
-24.( 

א)4−24(א א א  .א

א א א א  א

 معلومات 16 19.2%
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 مكتبات 13 15.5%

 فهرسة 6 7.1%

 التزويد 2 2.4%

 المراجع 2 2.4%

 باحث مكتبات 1 1.1%

 تدريب 1 1.1%

 بدون إجابة 36 42.9%

 א 84 100٪

مــن %) 19.2( أن مــن الجــدول الســابق وجــدت الباحــثة  
موظفـي التزويد والفهرسة متخصصون في المعلومات، بينما        

%) 7.1(متخصصـون فـي المكتـبات ، فـي حين أن            %) 15.5(
متخصصون في التزويد   %) 2.4(متخصصـون فـي الفهرسة و       

آـان تخصصـهم باحث   %) 1.1(أو فـي المـراجع ، آذلـك فـإن        
ــب   ــبات أو تدري ــو %) 8.3(وأشــار , مكت ــى أنهــم ال يحمل ن إل

ــن أن    ــي حي ــيقة ف ــات دق ــن   %) 42.9(تخصص ــبوا ع ــم يجي ل
 .السؤال المذآور

وحيـث إنـه سـبق أن أشـارت الباحـثة إلى ضرورة معرفة              
اللغـة اإلنجلـيزية من أجل تيسير التعامل مع اإلنترنت ولوفرة         
المواقـع األجنبية المتخصصة في علم المكتبات فلقد وجهت         

ــية ا     ــير العرب ــات غ ــول اللغ ــثة ســؤاًال ح ــيدها  الباح ــي يج لت
 ).25-4(الموظفون ، وآانت اإلجابات آما يوضحها الجدول 
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א)4−25(א א א א  .א

א א  א א

 إنجليزية 29 34.5%

 فرنسية 4 4.8%

 أوردية 1 1.1%

 روسية 1 1.1%

ال يجيدون غير  17 20.3%
 العربية

 دون إجابة 32 38.2%

 א 84 100٪

مــن %) 34.5(مــن الجــدول الســابق توضــح اإلجابــات أن  
4.8(موظفـي التزويد والفهرسة يجيــدون اللغة اإلنجليــزية و       

لكـل مــن  %) 1.1(وبنسـبة  , يجـيــدون اللغـة الفرنســية   %) 
الموظفيـن الذيـن يجيدون اللغة األوردية أو الــروسيــة ، في           

ال يجـيدون أي لغـة غير العربية ، بينما لم           ) %20.3(حيـن أن    
 .عن السؤال المذآور%) 38.2(تجب نسبة 

بعـد أن قامـت الباحـثة بتوجـيه عدة أسئلة لتوضيح بعض             
البيانات العامة الرئيسة قامت بتوجيه سؤال للموظفين حول        
مــا إذا آانــت لديهــم خــبرة أو شــهادة فــي مجــال الحاســب  

ــيما إذا     ــؤال ف ــك س ــبع ذل ــي وت ــبرات أو   اآلل ــم خ ــان لديه آ
شـهادات فـي مجـال اسـتخدام شبكة اإلنترنت؟ واتضح من            

مـن الموظفين لديهم خبرة أو شهادة       %) 83.3(اإلجابـات أن    
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فـي مجـال الحاسـب اآللـي ، وهذه النسبة المرتفعة تؤهل             
هـؤالء الموظفيـن للـتعامل مـع شـبكة اإلنترنت ، وهذا يعلل                

رة أو شهادة في ارتفـاع نسـبة الموظفيـن الذيـن لديهـم خـب           
70.2(مجـال اسـتخدام شبكة اإلنترنت حيث بلغت نسبتهم          

ويتضـح مـن النسـبتين السابقتين أن غالبية الموظفين          %). 
لــيس لديهــم مشــاآل فــي مؤهالتهــم للــتعامل مــع شــبكة  

وهـذا مـا يعزز النسبة التي       . االنترنـت فـي مجـاالت عملهـم       
م عما  حصلت عليها الباحثة سابقًا عند سؤال رؤساء األقسا       

إذا آانـت هـناك مشـكالت فـي تأهيل الموظفين الستخدام            
 .شبكة اإلنترنت

 :مجال استخدام شبكة اإلنترنت 

لشـــبكة اإلنترنـــت اســـتخدامات آثـــيرة وفوائـــد عديـــدة  
ــدى اســتفادة     ــثة أن تســتطلع م ــذا رأت الباح ــن، ل للمكتبيي
موظفــي الــتزويد والفهرســة مــن خدمــات شــبكة اإلنترنــت ، 

مشــكالت التــي تواجههــم عــند االتصــال وآذلــك العوائــق وال
 .بهذه الشبكة

الفوائــد مــن خدمــات شــبكة اإلنترنــت لموظفــي الــتزويد  
 :والفهرسة

א •  :א
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 لموظفـي التزويد والفهرسة حول      وجهـت الباحـثة سـؤاالً     
مـدى استفادتهم من خدمة البريد اإللكتروني ويبين الجدول         

 . عن هذا السؤالنتائج اإلجابة) 7-4(والشكل , ) 4-26(

א)4−26(א א א א  .א

א א א א א  א

 أحيانًا 32 38.1

 دائمًا 22 26.2

 غالبًا 13 15.5

 ال توجد أبدًا 8 9.5

 نادرًا 7 8.3

 بدون إجابة 2 2.4

 א 84 100٪

مـن موظفي التزويد    %) 38.1(لجـدول السـابق يبيـن أن        ا
%) 26.2(والفهرسـة يسـتفيدون أحـياًنا من هذه الخدمة ، و            

(مـنهم يسـتفيدون دائمـًا من البريد اإللكتروني، بينما أجاب            
أنهم يستفيدون غالبًا من خدمة البريد اإللكتروني ،        %) 15.5

فيدون من الموظفين أفادوا إنهم ال يست  %) 9.5(في حين أن    
مـن هـذه الخدمـة أبـًدا ، وآذلـك نـادرًا مـا يسـتفيد مـنها ما                    

%) 2.4(مـن الموظفيـن ، وآان هناك نسبة         %) 8.3(نسـبته   
 .ترآت السؤال دون جواب

وتعلــل الباحــثة اتجــاه أغلــب الموظفيــن لالســتفادة مــن  
خدمــة الــبريد اإللكترونــي نظــرًا للمــزايا التــي تقدمهــا هــذه   
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وسهولة في التواصل مع    الخدمـة مـن سـرعة فـي االتصـال           
 .المختصين في المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א)4−7(א א א א  .א

א• א א א  :א

ــون بتصــفح      ــانوا يقوم ــا إذا آ ــن عم ــند ســؤال الموظفي ع
 اإلجابات آما   المواقـع المخـتلفة التـي تتيحها اإلنترنت آانت        

 ).27-4(يبينها الجدول 

א)4−27(א א א א א  .א

א א א א א  א
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 أحيانًا 33 39.3%

 غالبًا 19  22.6%

 لم يتصفحوا أبًدا 12 14.3%

 دائمًا 11 13.1%

 نادرًا 7 8.3%

 جابةبدون إ 2  2.4%

 א 84 100٪

من الموظفين  %) 39.3(يبيـن الجـدول السابق أن نسبة        
يقومون أحياًنا بتصفح المواقع المختلفة المتاحة على شبكة        

منهم يقومون بذلك غالبًا ، في حين     %) 22.6(اإلنترنت ، وأن    
مــنهم لــم يتصــفحوا المواقــع أبــًدا علــى شــبكة %) 14.3(أن 

منهم دائمًا يقومون   %) 13.1(بة  اإلنترنـت ، بيـنما آانـت نسـ        
2.4(ولقد ترك . أنهـم نادرًا ما يفعلون   %) 8.3(بذلـك ، وأجـاب      

 .هذا السؤال دون إجابة%) 

א •   :א

ــن مــدى       ــن ع ــؤال للموظفي ــيه س ــثة بتوج ــت الباح قام

اســتفادتهم مــن المجموعــات اإلخــبارية فكانــت النــتائج آمــا 

 ).28-4(هي مبينة في الجدول 

א)4−28(א א א  .א

א א א א א
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 א

 لم يشارآوا أبًدا 26  31%

 نادرًا 25  29.8%

 أحيانًا 17 20.2%

 غالبًا 7  8.3%

 دائمًا 5  6%

 بدون إجابة 4  4.7%

 א 84 100٪

ــد  ــن الج ــابق أن يبي ــم   %) 31(ول الس ــن ل ــن الموظفي م

%) 29.8(اإلخبارية، آذلك أفاد    يشـارآوا أبـًدا فـي المجموعات        

 أنهم أحيانًا   %)20.2(بينما أجاب   , أنهـم نـادرًا مـا يفعلـون ذلـك           

%) 8.3(يشارآون في مجموعات إخبارية، ولقد آانت إجابات        

 أنهم %) 6(بـأنهم يشـارآون فيها غالبًا، آذلك آانت إجابات          

4.7(دائمـًا يشـارآون فـي المجموعـات اإلخبارية ، ولقد ترك             
السـؤال دون إجابـة ، وتـرى الباحـثة أن النسـبة الكبيرة              %) 

 الموظفين آانوا نادرًا ما يشارآون أو لم يشارآوا أبًدا في           نم

 :المجموعات اإلخبارية بسبب 

 عـدم معـرفة بعـض الموظفيـن بالمجموعـات اإلخبارية            -1

 .اتوما تقدمه من خدم
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 أن بعـض المجموعات اإلخبارية هي مجموعات أجنبية         -2

ــية ممــا يصــعب علــى بعــض الموظفيــن    وليســت عرب

 .المشارآة فيها

 :برامج المحادثة والمخاطبة مع اآلخرين

قامـت الباحـثة بسـؤال الموظفين عن المشارآة في برامج           
و يبين  . المحادثـة مـع اآلخريـن والتـي تتـيحها شـبكة اإلنترنـت             

 .النتائج التي حصلت عليها الباحثة) 29-4(الجدول 

א)4−29(א א א א  .א

א א א א א  א
 لم يشارآوا أبدًا 42  50%
 نادرًا 21  25%

 أحيانًا 12  14.3%
 غالبًا 4  4.8%
 دائمًا 3  3.6%
 ابةبدون إج 2  2.3%

 א 84 100٪

ــابق أن    ــدول الس ــن الج ــم   %) 50(يبي ــن ل ــن الموظفي م
25(يشـارآوا أبـًدا فـي المحادثات عبر شبكة اإلنتـــرنت وأن            

(نــــادرًا مـا يشـارآـــون ، آـــذلك بينت الــدراســـة أن             %) 
مـن الموظفين يشارآون أحيانا في هذه المحادثات        %) 14.3

, منهم يفعلون ذلك غالًبا   %) 4.8(وآذلـك فـإن     , مـع اآلخريـن     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 143

دائمًا يتحاورون مع اآلخرين عبر شبكة    %) 3.6(فـي حيـن أن      
 .منهم السؤال دون إجابة)2.3(اإلنترنت ، ولقد ترك 

 :نقل الوثائق

إن السـرعة التـي يـتم بها نقل الوثائق بواسطة اإلنترنت            
ــذه الشــبكة خاصــية ممــيزة    وأرادت الباحــثة أن , جعلــت له

ان الموظفـون اسـتغلوا هـذه الخدمة لتيسير         تتبيـن مـا إذا آـ      
لـذا قامـت بتوجـيه سـؤال حـول هـذا األمر ويوضح         . أعمـالهم 
 .النتائج التي حصلت عليها الباحثة) 30-4(الجدول 

א)4−30(א א  .א

א א  א א

 لم ينقلوا أبدًا 27 32.1%

 أحيانًا 22 26.2%

 نادرًا 17 20.3%

 دائمًا 8 9.5%

 غالبًا 7 8.3%

 بدون إجابة 3 3.6%

 א 84 100٪

مــن الموظفيــن لــم  %) 32.1(يبيــن الجــدول الســابق أن 

%) 26.2(يـنقلوا أبدًا وثائق بواسطة شبكـــة اإلنتـــرنت، وأن         

%) 20.3(مـنهم يقـــومــــون بذلـك أحـيـــانًا، أيضًا فإن نسبة            

, مـن الموظفيـن نـادرًا مـا ينقلون وثائق عبر شبكة اإلنترنت               
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دائمـًا يستغلون هذه  %) 9.5(مـن اإلجابـات أن      وتبيـن للباحـثة     

يفعلون %) 8.3(الخدمـة التـي تتـيحها شـبكة اإلنترنت، وآذلك           

 .السؤال دون إجابة%) 3.6(ولقد ترك , ذلك غالبًا

א • א   :א

خدمـات العظـيمة التـي قدمتها شبكة اإلنترنت         إن مـن ال   

للمكتـبات هي إتاحة فهارس المكتبات على شبكة اإلنترنت         

والتـــي تمكـــن المفهرســـين وأيضـــًا موظفـــي الـــتزويد مـــن 

. اســتغاللها فــي الفهرســة وفــي تنمــية مقتنــيات المكتــبات

وعند سؤال موظفي الفهرسة والتزويد عن مدى استغاللهم        

فـادة من فهارس المكتبات األخرى      لشـبكة اإلنترنـت فـي اإل      

 ).31-4(تبين للباحثة النتائج المبينة في الجدول 

א)4−31(א א א א
 .א

א א  א
א א א

 א

 أحيانًا 25 29.8%

 دائمًا 19 22.6%

  يستفيدوا أبًدالم 16 19%

 غالبًا 14 16.7%

 نادرًا 8  9.5%

 بدون إجابة 2  2.4%
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 א 84 100٪

مــــن الموظفيــــن %) 29.8(يبيــــن الجــــدول الســــابق أن 
%) 22.6(وأن  , يسـتفيدون من فهارس المكتبات األخرى أحياًنا        

مــنهم يســتفيدون مــن إتاحــة الفهــارس دائًمــا، آذلــك أفــــادت  
مـنهم لــــم يسـتفيـــدوا أبـدًا من هذه      %) 19(اإلجـــابــــات أن    

منهم يستفيدون منها غالبًا،    %) 16.7(في حين أن    , الفهـارس   
مـنهم نـادرًا مـا يسـتفيدون مـن إتاحـة الفهارس             %) 9.5(وآـان   

 .السؤال دون إجابة %) 2.4(على شبكة اإلنترنت ولقد ترك 

وتعـتقد الباحثة أن تقارب النسب التي حصلت عليها من          
ات الموظفيـن شـيء متوقع حيث إن هناك موظفين لم           إجابـ 

ــى شــبكة      ــتاحة عل ــارس الم ــن الفه ــيًال م يســتفيدوا إال قل
, اإلنترنـت بسبب عدم وجود فهرس موحد للمكتبات العربية          

وأيضـًا قلـة تلـك المكتبات التي أتاحت فهارسها على شبكة        
أمـا الموظفـون الذيـن أشـاروا إلى استفادتهم من           . اإلنترنـت 

 دائمًا أو غالبًا فربما يكون ذلك من خالل االستفادة          الفهـارس 
مــن فهــارس المكتــبات األجنبــية العالمــية التــي هــي فــي   

وبذلـــك يتمكـــن , الغالـــب مـــتاحة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت 
الموظفـون مـن االسـتفادة مـنها في الفهرسة أو في تنمية             

 .مقتنيات المواد األجنبية

 :خدمات المعلومات في المكتبات األخرى
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مـــت الباحـــثة بتوجـــيه ســـؤال للموظفيـــن حـــول مـــدى قا
االسـتفادة مـن شـبكة االنترنـت فـي مجال خدمات المعلومات        

االطالع على نشرات المكتبات    : مثل  , فـي المكتـبات األخـرى       
أو االسـترجاع اآللـي لـبعض النصـوص الكاملة للدوريات العلمية      

 هي  والوثائق الحكومية والرسائل الجامعية ، وآانت النتائج آما       
 ).32-4(مبنية في الجدول 

א)4−32(א א א א
א  .א

א א א א א א
 א

 أحيانًا 22 26.2%
 دائمًا 19  22.6%
 لم يستفيدوا أبًدا 17 20.2%
 نادرًا 13  15.5%
 غالبًا 12  14.3%
 بدون إجابة 1  1.2%

 א 84 100٪

من %) 26.2(يوضـح الجـدول السـابق أنه أحيانًا يستفيد          
الموظفيـن من شبكة اإلنترنت في مجال خدمات المعلومات         

منهم أنهم دائمًا   %) 22.6(فـي المكتبات األخرى، آذلك أفاد       
م يسـتفيدون من  شبكة اإلنترنت في توفير هذه الخدمة له          

منهم أنهم لم يستفيدوا أبدًا من      %) 20.2(، فـي حيـن أفـاد        
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(شـبكة اإلنترنـت فـي توفـير هـذه الخدمـة ، آذلك تبين أن                 
مـنهم  نـادرًا ما يستفيدون من شبكة اإلنترنت في           %) 15.5

(بينما أفاد   , توفـير خدمات المعلومات في المكتبات األخرى        
ي مــنهم أنهــم يســتفيدون مــن شــبكة اإلنترنــت فــ %) 14.3

السؤال دون  %) 1.2(ولقد ترك   . توفير هذه الخدمة لهم غالًبا    
 .إجابة

 :عوائق استخدام شبكة اإلنترنت في المكتبات

ــي      ــدة الت ــات العدي ــيرة والخدم ــد الكث ــن الفوائ ــرغم م بال
تقدمهــا شــبكة اإلنترنــت للمكتــبات إال أن الموظفيــن قــد      
ــق التــي تحــول دون االســتفادة مــن     يواجهــون بعــض العوائ

ولقـد طرحـت الباحثة على الموظفين عدة أسئلة         . اخدماتهـ 
عـن بعـض المعوقـات التـي يمكـن أن تواجههـم عند االتصال               

 :وهي . بالشبكة

א  :א
وجهـت الباحـثة سـؤاًال لموظفـي التزويد والفهرسة حول           
مـا إذا آانـت األجهـزة والبرمجيات المتوفرة لهم في المكتبة            

 شـبكة اإلنترنت ، وجاءت اإلجابات آما        تتـيح لهـم اسـتخدام     
 ).33-4(هي موضحة في الجدول 

א)4−33(א א א א  .א

א א א א  א
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 أحيانًا 30 35.7%

 دائمًا 15  17.9%

 غالبًا 13  15.5%

 بدًاال يعانون أ 12 14.3%

 نادرًا 10  11.9%

 بدون إجابة 4  4.7%

 א 84 100٪

مـــن الموظفيـــن %) 35.7(  يبيـــن الجـــدول الســـابق أن 
يعـانون أحـيانًا مـن مشاآل في األجهزة والبرمجيات للدخول           

ــاد    مــنهم أنهــم  %) 17.9(إلــى شــبكة اإلنترنــت ، آذلــك أف
منهم %) 15.5(تواجههـم هـذه المشـكلة دائمًا ، أيضًا أجاب           

أنهـم غالـبًا ما سببت لهم األجهزة والبرمجيات مشاآل عند           
مــنهم %) 14.3(فــي حيــن أفــاد , الدخــول لشــبكة اإلنترنــت 

 مــن مشــكلة الــتعامل مــع شــبكة اإلنترنــت  نأنهــم ال يعــانو
منهم %) 11.9(آذلك أشار   , بسـبب األجهزة والبرمجيات أبداً    

4.7(د ترك إلـى أنهم نادرًا ما يعانون من هذه المشكلة ، ولق    
 .السؤال دون إجابة%) 

א א  :א

   عــند االستفســار فــيما إذا آانــت هــناك مشــاآل فــي  
خطـوط الهـاتف واالتصـال بشـبكة اإلنترنـت آانت النتائج آما             

 ).34-4(هي موضحة في الجدول 
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א)4−34(א  .אא

א א א א  א
 دائمًا 21 25%

 أحيانًا 20 23.8%
 غالبًا 14 16.7%
 نادرًا 14  16.7%
 ال يعانون أبدًا 13  15.5%
 بدون إجابة 2  2.3%

 א 84 100٪

من الموظفين أجابوا %) 25(مـن الجدول السابق نجد أن    
اآل فـي خطوط الهاتف واالتصال  بـأنهم دائمـًا تواجههـم مشـ     

مــنهم أنهــم أحــيانًا %) 23.8(بشــبكة اإلنترنــت ، آذلــك أفــاد 
مـنهم أنهم غالبًا يعانون     %) 16.7(يعـانون مـنها ، بيـنما أفـاد          

آذلك أفادت النسبة نفسها أنهم نادرًا    , مـن هذه المشاآل       
منهم %) 15.5( مـن هذا العائق ، في حين أجاب          نمـا يعـانو   

السؤال دون  %) 2.3(ا مـنها أبـًدا ، ولقـد ترك          أنهـم لـم يعـانو     
 .إجابة 

  :א

يواجـه الكثـير من غير الناطقين باللغة اإلنجليزية مشاآل          
وقامت الباحثة بسؤال   . عديـدة عند الدخول لشبكة اإلنترنت     

ــانون مــن     ــانوا يع ــا إذا آ ــتزويد والفهرســة عــن م موظفــي ال
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نترنت ، فكانت   مشـكلة فـي اللغـة عـند الدخـول لشـبكة اإل            
 ).35-4(اإلجابات آما هي في الجدول 

 א)4−35(א

א א  א א
 أحيانًا 29 34.5%
 غالبًا 18 21.4%
 نادرًا 12  14.3%
 دائمًا 10 11.9%
 ال يعانون أبدًا 10  11.9%

 بدون إجابة 5  6%
 א 84 100٪

ول السابق النتائج التي توصلت إليها الباحثة       ُيظهـر الجـد   

والخاصـة بسؤال موظفي التزويد والفهرسة عن ما إذا آانت          

اللغـة تســبب لهــم مشــاآل عــند الدخــول لشــبكة اإلنترنــت  

مـن الموظفيـن يعـانون مـن مشاآل في          %) 34.5(فـنجد أن    

منهم يعانون من هذه المشاآل     %) 21.4(اللغـة أحـياًنا، وأن      

منهم أنهم نادرًا ما تواجههم هذه      %) 14.3( أفاد   غالـًبا ، أيضاً   

مـنهم أنهـم يعانون دائًما      %) 11.9(المشـكلة ، آذلـك أجـاب        

 أنهم لم يعانوا أبًدا     مأيًضـا أفـادت النسبة نفسها منه      , مـنها   

 .السؤال دون إجابة%) 6(من هذا العائق ، ولقد ترك 

  :א
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النـتائج التـي توصـلت إليها الباحثة        ) 36-4(يبيـن الجـدول     

عـند سؤال موظفي التزويد والفهرسة عن ما إذا آانت هناك     

, مشاآل في إدخال البيانات وتحميلها على شبكة اإلنترنت         

الـبطء فـي تحمـيل البـيانات أو عدم الدقة في إدخال             : مـثل   

البـيانات أو عـدم قـبول بعـض األنظمـة أو الـبرامج الستخدام               

ربـية ممـا يصـعب عملـيات البحـث أو االسترجاع            الحـروف الع  

 .للمعلومات

 .א)4−36(א

א א א א  א

 أحيانًا 31  36.9%

 نادرًا 17 20.2%

 دائمًا 11 13.1%

 غالبًا 10 11.9%

 ال يعانون أبدًا 10  11.9%

 بدون إجابة 5  6%

 א 84 100٪

من الموظفين أنهم    %) 36.9(مـن الجـدول السـابق أفاد        

أحيانًا يواجهون مشاآل في إدخال البيانات وتحميلها ، آذلك         

أنهـم نـادرًا مـا تواجههـم مشـاآل فـي إدخال           %) 20.2(أفـاد   

مــنهم أنهــم %) 13.1(البـيانات وتحمــيلها ، فـي حيــن أجـاب    

منهم ) 11.9(ه المشكلة ، آذلك أجاب     دائمـًا يعـانون مـن هذ      
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أنهم غالبًا ما تواجههم هذه المشكلة ، والنسبة نفسها من          

 6(الموظفين أفادوا أنهم لم يعانوا منها أبدًا ، ولقد آان هناك           
 .منهم ترآوا السؤال دون إجابة%) 

א   :א

الفهرسة فيما إذا   عـند االستفسـار من موظفي التزويد و       

. آانـت هناك ندرة في المواقع العربية ذات العالقة بأعمالهم         

ــدول       ــي الج ــحة ف ــي موض ــا هــ ــتائج آم ــت الن )  37 -4(آان

 ).8-4(والشكل 

א)4−37(א  .א

א א א א א
 

 غالبًا 30 35.7%

 أحيانًا 27 32.1%

 دائمًا 11 13.1%

 ال يعانون أبدًا 7  8.3%

 نادرًا 5 6%

 بدون إجابة 4 4.8%

 א 84 100٪

ــابق أن    ــدول الس ــح الج ــي  %) 35.7(    يوض ــن موظف م

الـتزويد والفهرسـة غالـًبا يواجهـون نـدرة في المواقع العربية             
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 مـنهم تواجههم هذه     %)32.1(ذات العالقـة بأعمـالهم ، وأن        

 أحياًنا ، في الوقت نفسه وجدت       ةالـندرة فـي المواقع العربي     

مـن الموظفيـن يعـانون من هذه الندرة         %) 13.1(الباحـثة أن    

مـنهم قـد أجـابوا أنهـم لم يعانوا          %) 8.3(دائمـًا ، بيـنما آـان        

منهم أنهم نادرًا ما يعانون من %) 6(مـنها أبـًدا، آذلـك أجاب      

قـد تـرآوا السؤال دون       %)  4.8(هـناك   هـذه الـندرة ، وآـان        

 .إجابة
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א)4−8(א א א  .א

א  :א
قامــت الباحــثة باالستفســار فــيما إذا آــان الموظفــون      
 يواجهـون أثـناء االرتـباط بـبعض المواقـع تغـيرات في عناوينها             

وجاءت اإلجابات آما هي مبينة في      . علـى شـبكة اإلنترنـت     
 ).38-4(الجدول 

א)4−38(א  .א

א א א א  א
 أحيانًا 29  34.5%
 نادرًا 18 21.4%
 ال يعانون أبًدا 15  17.9%
 دائمًا 8  9.5%
 غالبًا 8  9.5%
 بدون إجابة 6 7.2%
 א 84 100٪
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مـــن موظفـــي %) 34.5(    يبيـــن الجـــدول الســـابق أن 
التزويد والفهرسة يواجهون تغيرات في عناوين بعض المواقع         

منهم أنهم نادرًا ما يواجهون هذه      %) 21.4(أحـياًنا، أيضـًا أفاد      
ــاد   ــد أف ــانون مــن هــذه   %) 17.9(المشــكلة، وق ــأنهم ال يع ب

هم دائمًا أو   منهم أن %) 9.5(المشـكلة أبـًدا ، فـي حيـن أفاد           
ــبًا يواجهــون هــذه المشــكلة ، وآــان هــناك    لــم %) 7.2(غال

 .يجيبوا عن هذا السؤال

א א א  :א
يبيـــنان النـــتائج التـــي ) 9-4(والشـــكل ) 39-4(الجـــدول 

توصـلت لهـا الباحـثة عـند سـؤال موظفي التزويد والفهرسة             

معلومــات المناســبة عــند عمــا إذا آــانوا ال يحصــلون علــى ال

 .                 البحث

א)4−39(א א א  .א

א א א א א
א  א

 أحيانًا 36  42.9%

 غالبًا 18  21.4%

 نادرًا 10  11.9%

 ال يواجهون أبًدا 9  10.7%

 دائمًا 7  8.3%

 بدون إجابة 4 4.8%

 א 84 100٪
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ــن الجــدول الســابق أن    ــن للباحــثة م ــن %) 42.9(يتبي م

ــات     ــى المعلوم ــتزويد والفهرســة ال يحصــلون عل موظفــي ال

ــياًنا، وأن    ــند البحــث أح ــبًا  %) 21.4(المناســبة ع ــنهم غال م

ــن أن     ــي حي ــذا ف ــم ه ــدث له ــا   %) 11.9(يح ــادرًا م ــنهم ن م

لم يواجهوا  %) 10.7   (ه ، وأن ما نسبت    يواجهـون هـذا العائق    

منهم أنهم تعيقهم   %) 8.3(هذه المشكلة أبًدا ، بينما أجاب       

مـنهم قد   %) 4.8(هـذه المشـكلة دائمـًا ، ولقـد آـان هـناك              

ــة   ــرآوا الســؤال دون إجاب ــاع نســبة   . ت ــثة ارتف ــل الباح وتعل

الموظفيـن الذيـن يعـانون أحيانًا من هذه المشكلة لألسباب           

 :اآلتية

 .م اختيار أداة البحث المناسبةعد -1

 .عدم اختيار الكلمات المفتاحية المناسبة -2

 .األخطاء في آتابة عناوين المواقع -3

عــدم الجديــة والمصــداقية فــي المعلومــات فــي بعــض  -4

 .المواقع

 

 

 

 

א
)4−9(

א
א

א
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א א א
א א א  :א

النتائج التي  ) 10-4(والشكل  ) 40-4(يتضـح فـي الجـدول       
توصـلت إلـيها الباحـثة عند سؤال موظفي التزويد والفهرسة        
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ــبكة       ــيحها ش ــي تت ــات الت ــرفون الخدم ــانوا ال يع ــيما إذا آ ف
 .اإلنترنت لالرتقاء بإجراءات التزويد أو الفهرسة

א)4−40(א א א א א א
 .א

א א א א א
 א

 أحيانًا 27 32.1%
 غالبًا 20 23.8%
 دائمًا 17 20.2%
 نادرًا 12 14.3%

 ال يواجهون أبًدا 5 6%
 بدون إجابة 3 3.6%
 א 84 100٪

مـن موظفي التزويد    %) 32.1(ن  يبيـن الجـدول السـابق أ      
والفهرســة أحــيانًا ال يعــرفون الخدمــات التــي تتــيحها شــبكة 

آذلك يبين  , اإلنترنـت لالرتقـاء بإجـراءات التزويد أو الفهرسة          
مـنهم ال يعـرفون هـذه الخدمـات غالًبا،       %) 23.8(الجـدول أن    
منهم ليس لديهم معرفة بهذه الخدمات      %) 20.2(أيضـًا فـإن     

تواجههم هذه المشكلة نادًرا    %) 14.3(ن أن   فـي حي  , دائًمـا   
منهم أنهم لم يواجههم هذا العائق  أبًدا        %) 6(، آذلـك أفـاد      

 .منهم السؤال دون إجابة%) 3.6(، ولقد ترك 

ــات      ــتائج إجاب ــن ن ــتوافق النســبي بي ــثة ال وتالحــظ الباح
موظفــي الــتزويد والفهرســة عــن هــذا الســؤال مــع إجابــات  

 والفهرسة عن سؤال مماثل   مديـري أقسـام موظفي التزويد     
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يدعــو الباحــثة بــأن تقــترح علــى مديــري ممــا . فــي الســابق
أقسـام الـتزويد والفهرسـة االهـتمام بإرشـاد الموظفين في            
أقسامهم إلى الخدمات التي تتيحها شبكة اإلنترنت لالرتقاء        
بإجــراءات الــتزويد أو الفهرســة وآيفــية الــتعامل معهــا ســواء 

ــية أ   ــدورات الداخل ــة ال ــيبإقام ــع النشــرات  ةو الخارج  أو توزي
 .المتعلقة بهذه الخدمات
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א א א א
א   :א

قامـت الباحثة بسؤال موظفي التزويد والفهرسة فيما إذا         

آــانوا يعــانون مــن تكــرار فــي االخــتراقات لألجهــزة أو إصــابة  

 دولقــ, بالفيروســات عــند الدخــول لشــبكة اإلنترنــت  الــنظم 

 ).41-4(آانت اإلجابات آما هي مبينة في الجدول 

 )4−41(א

א א א א א א
. 

א א א א א  א

 نادرًا 27 32.1%

  يواجهون أبدًاال 18 21.4%

 أحيانًا 14 16.7%

 دائمًا 10  11.9%

 غالبًا 10  11.9%

 بدون إجابة 5 6%

 א 84 100٪
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مـن موظفي   %) 32.1(يبيـن الجـدول السـابق أن نسـبة          

الـتزويد والفهرسـة نـادًرا مـا يواجهـون تكـراًرا في االختراقات              

ألجهــزتهم أو إصــابة نظمهــم بالفيروســات بســبب الدخــول   

ــاد   لشــب ــك أف ــت ، آذل ــم   %) 21.4(كة اإلنترن ــم ل ــنهم إنه م

يواجهـوا مـثل هـذه االختراقات أو الفيروسات أبدًا ، في حين             

مـنهم أنهـم أحيانًا تواجههم هذه المشكلة،        %) 16.7(وضـح   

مـنهم دائمًا أو غالبًا تعاني من       %) 11.9(بيـنما آانـت نسـبة       

 السؤال%) 6(مشـاآل االخـتراقات والفيروسـات ، و لقد ترك         

 .دون إجابة

 :األسئلة الخاصة بقسم التزويد : ثانيًا

قامـت الباحـثة بطـرح عـدة أسـئلة علـى موظفـي قسم               

ــتزويد فقــط نظــرًا لعالقــة هــذه األســئلة مباشــرة بمجــال     ال

 :عملهم ، وتناولت األسئلة الموضوعات التالية

א א א  :א

ــن األدوات ا    ــددا م ــت ع ــيح شــبكة اإلنترن ــن  تت ــي يمك لت

االسـتعانة بهـا للمسـاعدة فـي عملـية التزويد ، ولقد قامت              

الباحـثة بتوجـيه عدة أسئلة إلى موظفي التزويد حول مدى           

اســتعانتهم بعــدد مــن أشــهر هــذه األدوات وآانــت اإلجابــات 

 :على النحو التالي

א א א א  :א
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 إليها الباحثة   يوضـح النـتائج التي توصلت     ) 42-4(الجـدول   

عـند سـؤال موظفـي الـتزويد عـن االستعانة بالمواقع العامة          

 .المهتمة بعملية التزويد للمساعدة في إجراءات التزويد

א)4−42(א א א א  .א

א א א א א  א
 دائمًا 13  29.5%
 غالبًا 12  27.3%
 أحيانًا 11  25%

 لم يستعينوا أبدًا 5  11.4%
 نادرا 3  6.8%

 א 44 100٪

ــدول الســابق أن     ــن الج ــثة م ــن للباح ــن %) 29.5(تبي م

موظفـي الـتزويد يقومـون دائمـا  باالسـتعانة بالمواقع العامة             

التـي تهـتم بعملية التزويد للمساعدة في إجراءات التزويد ،           

منهم يستفيدون من هذه    %) 27.3(ول أن   آذلـك يبيـن الجـد     

منهم أنهم أحيانًا يستعينون    %) 25(أيضًا أفاد   . المواقـع غالباً  

منهم أنهم لم يستعينوا أبدًا     %) 11.4(بهـا ، فـي حيـن أفـاد          

منهم أنهم نادرًا ما %) 6.8(بمـثل هذه المواقع ، آذلك أجاب        

 .يفعلون

א א  :א
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فســار عــن االســتعانة بمواقــع تبيــن للباحــثة عــند االست

مــراجعات الكتــب لمســاعدة الموظفيــن فــي عملــية الــتزويد 

 ) .43-4(النتائج الموضحة في الجدول 

א)4−43(א א א א  .א

א א א א א א
 א

 دائمًا 14  31.8%

 غالبًا 12  27.3%

 أحيانًا 11  25%

 نادرًا 4  9.1%

 لم يستعينوا ابدًا 3  6.8%

 א 44 100٪

مــن %) 31.8(مــن الجــدول الســابق يتضــح للباحــثة أن   

موظفـي الـتزويد يسـتعينون دائمـا  بمواقـع مـراجعات الكتب              

مـنهم أنهم   %) 27.3(للقـيام بإجـراءات الـتزويد ، أيضـًا أجـاب            

منهم أنهم أحيانًا    %) 25(بهـا ، آذلك أفاد      غالـبًا يسـتعينون     

منهم أنهم نادرًا ما     %) 9.1(يفعلـون ذلـك ، فـي حيـن أجاب           

منهم أنهم لم   %) 6.8(يسـتعينون بهذه المواقع ، آذلك أفاد        

 .يستعينوا بمواقع مراجعات الكتب أبًدا

א  :א
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النـتائج التـي توصـلت إليها الباحثة        ) 44-4(يبيـن الجـدول     
 سـؤال موظفــي الـتزويد عـن مــدى اسـتعانتهم بقوائــم     عـند 

الناشــرين المــتاحة علــى شــبكة اإلنترنــت للمســاعدة فــي 
 .عملية التزويد

א)4−44(א א א א א
 .א

א א א א א  א

 دائمًا 22  50%

 غالبًا 8  18.2%

 نادرًا 6  13.6%

 أحيانًا 4  9.1%

 لم يستعينوا أبًدا 4  9.1%

 א 44 100٪

من موظفي التزويد   %) 50(مـن الجـدول أعـاله يتضـح أن          

ــا بقوائــم الناشــرين المــتاحة علــى شــبكة    يســتعينون دائًم

%) 2,18(وأن , اإلنترنــت للمســاعــدة فــي عملــيــة الــتزويد  

% 6,13( في حين أفاد  , بهذه القوائم غالًبا    مـنهم يستعينون    

%) 1,9(بينما أفاد   ,  بهذه القوائم    نأنهـم نـادًرا مـا يستعينو      ) 

وأفادت النسبة نفسها   , أنهـم أحـياًنا يستعينون بهذه القوائم      

 .أنهم لم يستعينوا بها أبًدا

א א   :א
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ــتزويد عمــا إذا آــانوا    يســتعينون عــند ســؤال موظفــي ال

بفهـارس المكتـبات العربـية والعالمـية المـتاحة على شبكة            

اإلنترنـت في عملية التزويد آانت اإلجابات آما هي موضحة          

 ).45-4(في الجدول 

א)4−45(א א א א א
א  .א

א אא א א א א
א א
 א

 دائمًا 20  45.5%

 نادرًا 7  15.9%

 غالبًا 6  13.6%

 أحيانًا 6  13.6%

 لم يستعينوا ابدًا 5  11.4%

 א 44 100٪

وظفــي مــن م%) 45.5(يتضــح مــن الجــدول الســابق أن  

الـتزويد يسـتعينون دائمًا بفهارس المكتبات العربية والعالمية    

المـتاحة على شبكة اإلنترنت للمساعدة في عملية التزويد         

مــنهم إنهــم نــادرًا مــا يســتعينون %) 15.9(فــي حيــن أجــاب 

%) 13.6(بهـذه الفهـارس فـي عملـيات الـتزويد ، بيـنما أفاد               

فادت النسبة نفسها أمـنهم أنهم يستعينون بها غالبًا ، وأيضًا    
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 %)11.4(أنهـم أحـيانًا يسـتعينون بهـذه الفهـارس، آذلك أجاب             

 .منهم أنهم لم يستعينوا بها أبًدا

א א א   :א

   عـند االستفسـار مـن موظفي التزويد حول ما إذا آانوا            

يسـتعينون بـالمواقع المتخصصـة ببـيع الكتـب المتاحة على            

قيام بإجراءات التزويد آانت النتائج آما      شبكة اإلنترنت عند ال   

 ).11-4(والشكل ) 46-4(هي موضحة في الجدول 

א)4−46(א א א א א
א א  .א

א א א א א א
 א

 دائمًا 19 43.2%

 غالبًا 8  18.2%

 أحيانًا 7  15.9%

 نادرًا 6  13.6%

 لم يستعينوا ابًدا 4  9.1%

 א 44 100٪

من موظفي التزويد %) 43.2(فـي الجـدول السـابق أفـاد      

أنهــم دائمــًا يســتعينون بــالمواقع المتخصصــة ببــيع الكتــب ،  
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ينون بها، وقد    منهم أنهم غالبًا ما يستع    %) 18.2(آذلـك أفاد    

ــذه    %) 15.9(أجــاب  ــن ه ــيانًا يســتفيدون م ــم أح ــنهم أنه م

(المواقـع فـي عملـية الـتزويد، فـي حيـن وجدت الباحثة أن                

(مـنهم أنهـم نادرًا ما يستعينون بهذه المواقع، وأن           %) 13.6

 .منهم لم يستعينوا بها أبًدا%) 9.1
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 :التبادل واإلهداء 

ــوم بعــض المكتــ  ــى   تق ــع عل ــا مواق ــي اتخــذت له بات الت
ــبات      ــع المكت ــداء م ــبادل واإله ــيات الت ــراء عمل ــت بإج اإلنترن

لذا قامت الباحثة باالستفسار من     . األخرى بواسطة اإلنترنت  
موظفـــي الـــتزويد فـــي المكتـــبات المدروســـة عـــن مـــدى  
ــبادل واإلهــداء   . اســتخدامهم لإلنترنــت للقــيام بعمليتــي الت

 :تاليوآانت النتائج على النحو ال

 :א
النـتائج التي حصلت عليها الباحثة      ) 47-4(يبيـن الجـدول     

عـند القـيام بالسـؤال عـن مـدى اسـتخدام موظفـي التزويد               
 .لشبكة اإلنترنت في القيام بعمليات التبادل
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א )4−47(א א א  .א

א א א א א א
 א

 لم يستخدموا أبدًا 14 31.8%

 نادرًا 13 29.5%

 أحيانًا 9  20.5%

 دائمًا 5  11.4%

 غالبًا 3  6.8%

 א 44 100٪

مـن موظفي التزويد    %) 31.8(يبيـن الجـدول السـابق أن        
 يســتخدموا شــبكة اإلنترنــت أبــًدا فــي عملــية التــبادل ، ملــ

مـنهم أنهـم نادرًا ما يستخدمونها، في        %) 29.5(آذلـك أفـاد     
مــنهم أنهــم أحــيانًا يقومــون بعملــيات  %) 20.5(حيــن أجــاب 

منهم %) 11.4(التـبادل بواسـطة شـبكة اإلنترنـت، أيضـًا أفاد          
أنهـم دائمـًا يقومون بالتبادل بواسطة شبكة اإلنترنت، آذلك          

 .منهم أنهم غالبًا ما يقومون بذلك%) 6.8(أفاد 

א  :א

النتائج التي حصلت عليها الباحثة عند      ) 48-4(ول  يبين الجد 

قـيامها بالسـؤال عـن مـدى اسـتخدام موظفي التزويد لشبكة             

 .اإلنترنت للقيام بعمليات اإلهداء

א)4−48(א א א א  .א
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א א א א اإلنترنتא
א  א

 لم يستخدموا أبدًا 16  36.4%
 أحيانًا 11  25%

 نادرًا 9  20.5%
 دائمًا 7  15.9%
 غالبًا 1  2.2%

 א 44 100٪

مـن موظفي التزويد    %) 36.4(يبيـن الجـدول السـابق أن        

لـم يسـتخدموا شـبكة اإلنترنـت أبًدا وسيلة للقيام بعمليات            

 شبكة  استخدموامنهم أنهم    %) 25(إهـداء ، فـي حين أفاد        

 %)20.5(اإلنترنـت أحياًنا  عند القيام بعمليات إهداء ، بينما أفاد            

مـنهم أنهـم نـادرًا مـا يستخدمون شبكة اإلنترنت في هــذه             

ــاد    ـــذلك أفــ ــيــات ، آـ ــون   %) 15.9(العمل ــًا يقوم ــم دائم أنه

2.2(بعملـيات إهـــداء بواسـطــة شبكــة اإلنترنت ، وأجــاب           
 .هذا الغرض  غالبًاأنهم ال يستخدمونها في %) 

 :إلرسال أمر الشراء) Web(استخدام استمارات 

ــتزويد بإرســال أمــر     فــي بعــض الحــاالت يقــوم موظفــو ال

 باستخدام  اإلنترنتالشـراء للمواد مباشرة عن طريق شبكة        

والتـي هـي اسـتمارات إلكترونـية معدة         , ) web(اسـتمارات   

ويتم . مسـبًقا تعكـس دراسـة مستفيضـة إلجـراءات الشـراء           

استخالص بيانات الكتاب مباشرة من قاعدة بيانات الناشر أو         
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. ويمكـن أن يتضـمن أمـر الشـراء آتاًبا واحًدا أو أآثر            , المـورد   

وعـند اآـتمال القائمـة يـتم إدخـال بـيانات المشتري وتحديد              

عند و. )2000:110,(أسلوب الدفع وطريقة اإلرسال للمواد      

 فـــيمــا إذا آـــانــوا  االستفســـــار مـــن موظفـــي الـــتــزويــد   

 إلرســال أمــر الشــراء عــند )Web(يســتخــدمــون اســتمــارات 

القيام بعمليات تزويد بواسطة شبكة اإلنترنت آانت اإلجابات        

 ).12-4(والشكل ) 49-4(آما هي موضحة في الجدول 

א)4−49(א א א)Web(א  .א

א א א א  )Web(אא
 لم يستخدموا أبدًا 17 38.6%

 أحيانًا 10 22.7%

 نادرًا 8 18.2%

 غالبًا 5 11.4%

 دائمًا 4 9.1%

 א 44 100٪

مـــن موظفـــي %) 38.6(    يبيـــن الجـــدول الســـابق أن 

إلرسال أمر الشراء   ) Web(الـتزويد لـم يسـتخدموا استمارات        

 أبدًا ، آذلك    نترنتاإلعـند القـيام بعملـية تـزويد على شبكة           

مـن موظفـي التزويد يستخدمون      %) 22.7(يبيـن الجـدول أن      

منهم أنهم  %) 18.2( حين أفاد    يف, هـذه االسـتمارات أحياناً    
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ــا يســتخدمونه  ــادرًا م ــنما أجــاب ان ــبًا  %) 11.4(، بي أنهــم غال

ــاد  )Web(يســتخدمون اســتمارات   ــك أف ــنهم %) 9.1(، آذل م

 .أنهم يستخدمونها دائمًا
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 :الوسيلة التي تستخدم عند متابعة أمر الشراء

هـناك وسـائل مـتعددة أمـام موظف التزويد لمتابعة أوامر            
ولقـد قامـت الباحـثة بعرض هذه الوسائل لموظفي          . الشـراء 

ــنهم عــن مــدى اســتخدامهم لكــل     ــتزويد واالستفســار م ال
 :وآانت النتائج آالتالي. وسيلة منها

א  :א
ــبر ــي تســتخدم    يعت ــي أحــد الوســائل الت ــبريد اإللكترون  ال

لمـتابعة أوامـر الشـراء والتـي تـتم بواسـطة شبكة اإلنترنت ،               
وعــند قــيام الباحــثة بســؤال موظفــي الــتزويد عــن مــدى        
استخدامهم لهذه الوسيلة آانت النتائج آما هي موضحة في 

 ).50-4(الجدول 

א)4−50(א א א אא  .א

א א א א  א
 أحيانًا 13 29.5%
 نادرًا 10 22.7%
 لم يستخدموا أبدًا 9 20.5%
 دائمًا 8 18.2%
 غالبًا 4 9.1%
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 א 44 100٪

مـن موظفي التزويد    %) 29.5(يبيـن الجـدول السـابق أن        
ر الشراء ،   يستخدمون البريد اإللكتروني أحيانًا عند متابعة أم      

مـنهم أفـادوا أنهـم نـادرًا مـا يستخدمون البريد        %) 22.7(وأن  
ــاد    ــك أفـ ــتابعة ، آذلـ ــي للمـ ــم  %) 20.5(اإللكترونـ ــم لـ أنهـ

ــًدا ، فــي حيــن أفــاد    %) 18.2(يســتخدموا هــذه الوســيلة أب
مـنهم أنهـم دائمـًا يستخدمون البريد اإللكتروني لمتابعة أمر           

غالبًا ما يستخدمون   منهم أنهم   %) 9.1(الشـراء ، أيضـًا أفـاد        
 .هذه الوسيلة

א א)Web(א  :א

عـــند االستفســـار مـــن موظفـــي الـــتزويد حـــول مـــدى  

لمــلء اســتمارة مــتاحة فــي صــفحة ) Web(اســتخدامهم لـــ 

ــات آمــا هــي موضــحة فــي     معلومــات الناشــر آانــت اإلجاب

 ).51-4(الجدول 

א)Web(אא)4−51(א א
. 

א א א א  )Web(א
 لم يستخدموا أبدًا 13 29.5%

 أحيانًا 12 27.3%

 نادرًا 9 20.5%

 غالبًا 5 11.4%
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 دائمًا 4 9.1%

 א 44 100٪

من %) 29.5(مـن الجدول السابق يتضح لدى الباحثة أن         

 المتاحة  )Web( لم يستخدموا أبدًا استمارة      موظفـي التزويد  

منهم %) 27.3(فـي صـفحة معلومـات الناشـر، في حين أن            

20.5(يسـتخدمون هذه الصفحات المتاحة أحيانًا، آذلك أفاد         
%) 11.4(مـنهم أنهـم نـادرًا مـا يقومـون بهـذا، بينما أفاد        %) 

منهم %) 9.1(مـنهم أنهـم غالبًا ما يستخدمونها، آذلك أفاد          

 .ستخدمون هذه االستمارة دائمًاأنهم ي

א  :א

عــند قــيام الباحــثة بســؤال موظفــي الــتزويد عــن مــدى   

اسـتخدامهم لوسـيلتي الهـاتف أو الفـاآس، آانـت اإلجابات            

 ).52-4(آما يوضحها الجدول 
א)4−52(א א א א א  .א

א א  אא א
 دائمًا 23 52.3%
 غالبًا 14 31.8%
 لم يستخدموا أبدًا 3 6.8%
 أحيانًا 2 4.5%
 نادرًا 1 2.3%

 א 44 100٪
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ــن الجــدول الســابق أن    ــن للباحــثة م ــن %) 52.3(يتبي م
يسـتخدمون الهـاتف أو الفاآس دائمًا عند        موظفـي الـتزويد     

ــراء، وأن   ــر الشـ ــتابعة أمـ ــت%) 31.8(مـ ــنهم يسـ خدمون مـ
منهم %) 6.8(الهـاتف أو الفـاآس غالـبًا ، فـي حيـن أفـاد               

%) 4.5( ال يسـتخدمون هـذه الوسـيلة أبدًا، آذلك أفاد            أنهـم 
منهم أنهم أحيانًا يستخدمون الهاتف أو الفاآس، بينما أجاب         

 .منهم أنهم نادرًا ما يستخدمون الهاتف أو الفاآس%) 2.3(

يســتخدمون وتالحــظ الباحــثة أن أغلــب موظفــي الــتزويد 
دائمًا أو غالبًا الهاتف أو الفاآس لمتابعة أوامر الشراء، وتعلل          
الباحـثة ذلـك بـأن أغلب أوامر الشراء تتم بالطريقة التقليدية            

 هوهـذا ما وجدت  , وال تـتم بواسـطة شـبكة اإلنترنـت إال قلـيالً           
الباحـثة فـي تحلـيل سـابق، فبالتالـي فإن متابعة أوامر الشراء            

ولتعذر . التقليدية التي هي الهاتف أو الفاآس     تتم أيضًا بالطرق    
 .القيام بالمتابعة بواسطة شبكة اإلنترنت

 :الوسيلة التي تستخدمها المكتبة لدفع فواتيرها

بعـد اتفاق المكتبة مع المورد على المشتريات فإن على       
المكتــبة أن تحــدد آذلــك وســيلة الدفــع المناســبة للمكتــبة 

لمتاحة أمام المكتبات اآلن،    والمـورد، وتـتعدد وسـائل الدفع ا       
لـذا قامت الباحثة بسؤال موظفي التزويد عن استخداماتهم         

 :لهذه الوسائل، وآانت النتائج آالتالي

א  :א
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هـي الوسـيلة األآثر استخدامًا للدفع عند إجراء عمليات          

شراء بواسطة شبكة اإلنترنت ، وعند سؤال موظفي التزويد         

ــية فــي عملــيات  للــبطاقات عــن مــدى اســتخدامهم   اإلئتمان

 ).53-4(الشراء ، آانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول 

א)4−53(א א א א א  .א

א א א א  א
 لم يستخدموا أبدًا 39 88.6%
 نادرًا 3 6.8%
 دائمًا 1 2.3%
 بدون إجابة 1 2.3%

 א 44 100٪

ــن الجــدول الســابق أن    ــن للباحــثة م ــن %) 88.6(يتبي م

ــدًا       ــية أب ــبطاقة االئتمان ــتخدموا ال ــم يس ــتزويد ل ــي ال موظف

منهم أنهم نادرًا ما    %) 6.8(آوسيلة لدفع الفواتير ، أيضًا أفاد       

مــنهم أنهــم دائمــًا  %) 2.3( ، فــي حيــن أفــاد  ايســتخدمونه

2.3(اتير ، ولقد ترك     يسـتخدمون هـذه الـبطاقة في دفع الفو        
 .منهم السؤال دون إجابة%) 

وتعلـل الباحثة االرتفاع الكبير في نسبة الموظفين الذين         

لـم يقومـوا أبدًا بعمليات دفع بواسطة البطاقة اإلئتمانية إلى           

قلـة القيام بعمليات شراء بواسطة شبكة اإلنترنت مما يقلل       

ارية في  مـن طلـب الدفـع بهذه الوسيلة ، آذلك العوائق اإلد           
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ــع الحكومــي   ــات   , نظــام الدف ــنع إصــدار بطاق ــد تم ــي ق والت

ــيات لتســديد     ــا فــي عمل ــتعامل مــن خالله ــتم ال ــية ي ائتمان

 .الفواتير

א  :א

وجهــت الباحــثة ســؤاًال حــول اســتخدام المكتــبة للــنقود  

وآانت اإلجابات آما   . اإللكترونية وسيلة دفع لتسديد الفواتير    

 ).54-4(ل هي موضحة في الجدو

א)4−54(א א א א א  .א

א א א א  א

 ال تتعامل أبدًا 41 93.2%

 نادرًا 2 4.5%

 بدون إجابة 1 2.3%

 א 44 100٪

يتضـح للباحثة من الجدول السابق أن هناك نسبة آبيرة          

لـتزويد أفادوا أن مكتباتهم ال تتعامل       مـن موظفـي ا    %) 93.2(

4.5(أبـدًا بالـنقود اإللكترونـية لتسـديد فواتيرها، آذلك أجاب            
%) 2.3(مــنهم أنهــم نــادرًا مــا يــتعاملون بهــا، ولقــد تــرك %) 

 .منهم السؤال دون إجابة

وتعـتقد الباحـثة أن سـبب عـدم اسـتخدام هذه الوسيلة             

ــ    ــنقود اإللكترون ــبات هــي أن ال ــية المكت ــي غالب ــتم ف ية ال ي
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إصـدارها فـي البـنوك الموجـودة فـي السـعودية ، لذا ينعدم               

 .تقريبًا التعامل بها من قبل المكتبات

א  :א

بعـد قيام الباحثة بالسؤال عن وسيلة الدفع الثالثة وهي          

الشـيكات اإللكترونـية، آانـت اإلجابات آما هي موضحة في           

 ).55-4(الجدول 

אא)4−55(א א א א  .א

א א א א  א
 لم تستخدم أبدًا 40 90.9%
 أحيانًا 3 6.8%
 بدون إجابة 1 2.3%

 א 44 100٪

ــدول الســابق أن     ــن الج ــثة م ــن للباح ــن %) 90.9(تبي م
ــدًا ب   ــم تقــم أب ــباتهم ل ــادوا أن مكت ــتزويد أف اتخــاذ موظفــي ال

حين أفاد  الشيكات اإللكترونية وسيلة لتسديد الفواتير ، في        
مـنهم أنهـم أحـيانًا يسـتخدمونها لدفع الفواتير ، ولقد            %) 6.8(

 . منهم السؤال دون إجابة%)2.3(ترك 

والباحـثة تعلـل عدم إتخاذ المكتبات الشيكات اإللكترونية         
آوســيلة للدفــع ، لعــدم إصــدار هــذه الشــيكات فــي البــنوك  

 .موجودة في السعوديةال

א  :א
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قامت الباحثة باالستفسار عن اتخاذ المكتبات الدفع المباشر        
وســيلة لتســديد فواتــيرها، وآانــت اإلجابــات مــن قــبل موظفــي  

 ).56-4(التزويد آما هي موضحة في الجدول 

א)4−56(א א א א א  .א

א אא א  א
 دائمًا 16 36.4%
 أحيانًا 11 25%
 لم يستخدموا أبدًا 11 25%
 نادرًا 3 6.8%
 غالبًا 3 6.8%

 א 44 100٪

يتضــح للباحــثة مــن الجــدول الســابق أن المكتــبة تقــوم   

تســديد الفواتــير وهــذا حســب بــالدفع المباشــر دائًمــا عــند 

%) 25 (ذلك أفاد مـن موظفـي التزويد ، آ      %) 36.4(إجابـات   

مـنهم أنهـم يسـتخدمون الدفع المباشر أحيانًا ، بينما أفادت            

النسـبة نفسـها أنهـم لـم يقومـوا أبـدًا بـالدفع المباشـر عند               

منهم أنهم يتخذون هذه    %) 6.8(التسـديد ، فـي حيـن أفـاد          

 مالوسيلة غالبًا ، وأفادت  النسبة نفسها أيًضا أنه نادرًا ما يت           

 .بهذه الوسيلةتسديد فواتير المكتبة 

א א א  :א
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قامـت الباحـثة باالستفسار عن اتخاذ المكتبات للحواالت         

-4(أو الشيكات البنكية وسيلة لدفع فواتيرها، ويبين الجدول         
 .النتائج التي توصلت إليها الباحثة) 57

א)4−57(א א א א א א  .א

א א א א א א  א
 دائمًا 36 81.8%
 غالبًا 4 9.1%
 أحيانًا 3 6.8%
 نادرًا 1 2.3%

 א 44 100٪

من موظفي التزويد   %) 81.8(  يوضح الجدول السابق أن     

ــًا   ــه دائم ــادوا أن ــة أو الشــيكات   أف ــبة  الحوال تســتخدم  المكت

 منهم أن المكتبة    %)9.1(البنكـية لدفـع فواتـيرها ، آذلك أفاد          

أن %) 6.8(تســتخدم هــذه الوســيلة غالــبًا ، أيضــًا أجــاب      

2.3(المكتبة تستخدم هذه الوسيلة أحيانًا ، في حين أجاب          
ــة أو الشــيكات    %)  ــبة الحوال ــا تســتخدم المكت ــادرًا م ــه ن أن

 . البنكية لدفع فواتيرها

ــة أو      ــبات للحوال ــب المكت ــاذ أغل ــثة أن اتخ ــتقد الباح وتع

 البنكـية في عمليات تسديد الفواتير لعدم إمكانية         الشـيكات 

ــثة      ــرتها الباح ــي ذآ ــى الت ــثالث األول اســتخدام الوســائل ال

وأيضـًا ألن الحوالـة أو الشـيكات البنكـية أسـهل في             . سـابقاً 
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ــتخدام الدفــع المباشــر       ــبة مــن اس ــع بالنســبة للمكت الدف

 .لتسديد الفواتير

 :األسئلة الخاصة بقسم الفهرسة: ثالثًا

 الباحــثة بطــرح عــدد مــن األســئلة علــى موظفــي قامــت

قســم الفهرســة فقــط نظــرًا لعالقــة هــذه األســئلة مباشــرة 

 .بمجال عملهم

 :استخدام شبكة اإلنترنت مصدًرا للفهرسة المنقولة

 لموظفــــي الفهرســــة عــــن وجهــــت الباحــــثة ســــؤاًال

اسـتخدامهم لشـبكة اإلنترنـت آمصدر للفهرسة المنقولة ،          

) 58-4(موضــحة فــي الجــدول   وجــاءت النــتائج آمــا هــي    

 ).13-4(والشكل 

א )4−58(א א א א  .א

א א אא א
 א

 لم يستخدموا أبدًا 15 31.3%
 نادرًا 15 31.3%
 أحيانًا 10 21.8%
 غالبًا 4 8.3%
 دائمًا 3 6.3%
 دون إجابة 1 2%

 א 48 100٪
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مــن موظفــي %) 31.3(يتضــح مــن الجــدول الســابق أن  

ــادرًا       ــدًا أو نـ ــتخدموا أبـ ــم يسـ ــأنهم لـ ــادوا بـ ــة أفـ الفهرسـ

مايسـتخدمون شـبكة اإلنترنـت مصـدًرا للفهرسة المنقولة ،           

منهم أنهم يستخدمون شبكة اإلنترنت     %) 21.8(آذلـك أفاد    

أنهم %) 8.3(ن أجاب   في الفهرسة المنقولة أحيانًا ، في حي      

مــنهم أنهـم دائمــًا  %) 6.3(غالـبًا يسـتخدمونها ، وأيًضــا أفـاد    

 .السؤال دون إجابة%) 2(يفعلون ذلك ، ولقد ترك 

وتعـــتقد الباحـــثة أن الســـبب فـــي أن غالبـــية موظفـــي 

مصدًرا ) أبدًا أو نادراً  (الفهرسة لم يستخدموا شبكة اإلنترنت      

 :آلتيةللفهرسة المنقولة يرجع إلى النقاط ا

 اخـــتالف نظـــم المكتـــبات اآللـــية المســـتخدمة فـــي -1
 .المكتبات

MARC( عدم إمكانية إحالل التسجيالت المقروءة آلًيا        -2
ــدان     )  ــة دون فق ــية الناقص ــل الببليوجراف ــة مح الكامل

 .لبعض المعلومات

 . مشاآل في عرض التسجيالت العربية المنقولة-3

يوجرافــية  عــدم القــدرة علــى تحويــل التســجيالت الببل-4
المـنقولة علـى الخـط المباشـر وتحميلها مباشرة في      

 .قاعدة بيانات المكتبة

 عـدم إتاحـة المكتبات العربية لفهارسها مباشرة على          -5
 .شبكة االنترنت
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 . اختالف معايير التسجيالت الببليوجرافية للمكتبات-6

 عـدم وجـود تعـاون بيـن المكتـبات العربية على نطاق              -7
 .إقليميمحلي أو وطني أو 

 . عدم وجود فهرس موحد للمكتبات السعودية-8

 .المعربة) MARC( اختالف في معايير -9

 . عدم إتاحة شبكة اإلنترنت لكل موظفي الفهرسة-10
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א)4−13(א א א א  .א

ر إتاحة  اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت وسـيلة ارتـباط بمصاد          
 :التسجيالت الببليوجرافية بدون مقابل

   قامـت الباحـثة بتوجـيه سـؤال لموظفي الفهرسة عن           
مـدى اسـتخدامهم لشـبكة اإلنترنـت وسـيلة ارتباط بمصادر            

والتســـجيالت . إتاحـــة مجانـــية للتســـجيالت الببليوجرافـــية
الببليوجرافـية هـي عـبارة عـن مجموعـة من حقول البيانات             

 تمــثل الخــواص الببليوجرافــية المفــردة  الببليوجرافــية التــي
بحيث تعامل هذه الحقول آوجود منطقي , لمـادة من المواد   

البــيانات الكاملــة واحــد يصــف مــادة ببليوجرافــية معيــنة مــثل 
،(لفهرسـة آتاب، والمحفوظة في الحاسب        א :1988א

59-4( ولقـد جاءت النتائج آما هي موضحة في الجدول           .)143
.( 

א)4−59(א א א  א

א א  .א

א א  א
א א

א א א  א
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 لم يستخدموا أبدًا 16 33.3%
 نادرًا 12 25%

 أحيانًا 8 16.7%
 ائمًاد 6 12.5%
 غالبًا 4 8.3%
 دون إجابة 2 4.2%

 א 48 100٪

مــن موظفــي %) 33.3(يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن  
 يسـتخدموا شـبكة اإلنترنت أبدًا وسيلة ارتباط         مالفهرسـة لـ   

بمصـادر إتاحة للتسجيالت الببليوجرافية بدون مقابل ، آذلك         
نترنت  شبكة اإل  نمـنهم أنهم نادرًا ما يستخدمو     %) 25(أفـاد   

مــن موظفــي الفهرســة أنهــم أحــيانًا %) 16.7(، أيضــًا أجــاب 
يسـتخدمون شـبكة اإلنترنـت مصـدر إتاحـة ، في حين آانت        

منهم أنهم دائمًا يستخدمون شبكة اإلنترنت      %) 12.5(إجابة  
مصـدر إتاحة للتسجيالت الببليوجرافية المجانية ، وأيضًا أفاد         

%) 4.2( ولقد ترك    منهم أنهم غالبًا ما يفعلون ذلك ،      %) 8.3(
 .منهم السؤال دون إجابة

ــت     ــبكة اإلنترنـ ــيحها شـ ــي تتـ ــاألدوات التـ ــتعانة بـ االسـ
 :للمساعدة في عملية الفهرسة

قامـت الباحـثة باالستفسـار مـن موظفـي الفهرسة عن            
اسـتغاللهم شـبكة اإلنترنـت فـي االطالع واالستعانة ببعض           

ة األدوات التـي تتـيحها الشبكة وتساعد في عملية الفهرس         
 :، ولقد آانت اإلجابة آما يلي
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א  :א

عـند االستفسـار مـن موظفـي الفهرسـة عـن استخدام             
شـبكة اإلنترنـت فـي االطـالع واالسـتعانة بقواعـد الفهرسة             
المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنـت ، آانـت اإلجابـات آمـا هي                

 ).60-4(موضحة في الجدول 

א)4−60(א א א אא א
א א  .א

א א  א
א א א א

 א
 لم يستخدموا أبدًا 20 41.7%
 نادرًا 11 22.9%
 أحيانًا 8 16.7%
 دائمًا 4 8.3%
 غالبًا 4 8.3%
 دون إجابة 1 2.1%

 א 48 100٪

من موظفي الفهرسة   %) 41.7(يبين الجدول السابق أن     
ــدًا مــن أجــل االســتعانة    لــم يســتخدموا شــبكة اإلنترنــت أب
واالطـالع على قواعد الفهرسة المتاحة في شبكة اإلنترنت         

%) 22.9(لمسـاعدتهم علـى عملـية الفهرسة  ، آذلك أفاد            
حة على  ما يستعينون بقواعد الفهرسة المتا    منهم أنهم نادرًا    

ــاب     ــن أج ــي حي ــت ، ف ــم  %)16.7(شــبكة اإلنترن ــنهم أنه  م
منهم أنهم دائًما أو غالًبا     %) 8.3( أفاد   كآذل, يسـتعينون بها    
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مــا يســتعينون بقواعــد الفهرســة المــتاحة علــى شــبكة       
 .منهم السؤال دون إجابة%) 2.1(ولقد ترك , اإلنترنت 

 :א

ستعانة عـند االستفسـار مـن موظفـي الفهرسـة عن اال           
بخطـط التصـنيف المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنت للمساعدة            
فـي عملـية الفهرسة، آانت اإلجابات آما هي موضحة في           

 ).61-4(الجدول 

א)4−61(א א א א א
א א  .א

א א  א
אא א

 א

 لم يستعينوا أبدًا 20 41.7%

 نادرًا 11 22.9%

 أحيانًا 11 22.9%

 غالبًا 3 6.3%

 دائمًا 2 4.2%

 دون إجابة 1 2%

 א 48 100٪

من موظفي  %) 41.7(يوضـح الجـدول السـابق أن هـناك          

 أبــدًا الفهرســة أفــادوا أنهــم لــم يســتخدموا شــبكة اإلنترنــت

لالطـالع واالستعانة بخطط التصنيف المتاحة للمساعدة في        
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منهم أنهم نادرًا ما    %) 22.9(عملـية الفهرسـة، آذلـك أجاب        

ــادت النســبة    نيســتعينو ــنما أف ــتاحة، بي ــذه الخطــط الم  به

نفسـها مـن موظفـي الفهرسـة أنهم أحيانًا يستعينون بهذه            

غالًبا منهم  أنهم    %) 6.3(الخطـط المـتاحة ، في حين أجاب         

ــا  ــا يســتعينون به ــاد ,م ــًا  %) 4.2(آذلــك أف مــنهم أنهــم دائم

يسـتعينون بخطـط التصـنيف المتاحة على شبكة اإلنترنت ،           

 .منهم السؤال دون إجابة%) 2(ولقد ترك 

א  :א

ــدى      ــول م ــن موظفــي الفهرســة ح ــند االستفســار م ع

ى استخدامهم لشبكة اإلنترنت في االستعانة أو االطالع عل       

ــت     ــتاحة علــى شــبكة اإلنترن ــم رؤوس الموضــوعات الم قوائ

للمسـاعدة فـي عملـية الفهرسـة ، آانـت النـتائج آمـا هي                

 ).62-4(موضحة في الجدول 

א)4−62(א א א א א א
א א א  .א

א א  א
א  א

א  א

 لم يستعينوا أبدًا 17 35.4%

 أحيانًا 11 22.9%

 نادرًا 9 18.8%

 غالبًا 6 12.5%
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 دائمًا 5 10.4%

 א 48 100٪

من موظفي الفهرسة   %) 35.4(يبين الجدول السابق أن     

ــًدا بقوائــم رؤوس الموضــوعات  أفــادوا أنهــم لــم يســتعينوا   أب

ــية       ــي عمل ــت للمســاعدة ف ــبكة اإلنترن ــى ش ــتاحة عل الم

منهم أنهم أحيانًا يستعينون    %) 22.9(الفهرسـة ، بينما أفاد      

أنهم نادرًا ما يستعينون    %) 18.8(بـتلك القوائـم ، وأفـاد أيضًا         

ــات   ــت إجاب ــا ، ولقــد آان ــا  %) 12.5(به ــبًا م ــنهم أنهــم غال م

ؤوس الموضــوعات المــتاحة للمســاعدة يســتعينون بقوائــم ر

منهم أنهم دائمًا %) 10.4(فـي عملية الفهرسة ، آذلك أفاد    

 .يستعينون بها

ــ       م   وتالحــظ الباحــثة أن غالبــية موظفــي الفهرســة ل

خطط , قواعد الفهرسة   (يسـتخدموا األدوات الثالث السابقة      

المتاحة على شبكة   )  قوائـم رؤوس الموضـوعات    , التصـنيف   

أبـدًا لالستعانة بها على عملية الفهرسة ، وتعتقد         اإلنترنـت   

 :هي, الباحثة أن هناك ثالثة أسباب لذلك 

 إن األدوات المــتاحة الســابقة أتيحــت علــى شــبكة     -1

اإلنترنـت باللغـة اإلنجليزية، وهذا قد يعيق استخدامها         

 .من قبل المفهرسين غير المتقنين باللغة اإلنجليزية
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ة بمــا هــو مــتاح علــى  عــدم إحاطــة موظفــي الفهرســ-2

ــية      ــي عمل ــن أدوات ستســاعد ف ــت م شــبكة اإلنترن

 .الفهرسة

 عـدم إتاحـة شـبكة اإلنترنـت لغالبية المفهرسين في            -3

 .المكتبات

א א א  :א

ــن      ــة عـ ــي الفهرسـ ــن موظفـ ــثة مـ ــرت الباحـ استفسـ

اســتعانتهم واطالعهــم علــى فهــارس المكتــبات المحســبة  

ة والعالمـية  المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنـت ، وآانت              العربـي 

14-4(والشكل ) 63-4(النـتائج آما هي موضحة في الجدول   
.( 

א )4−63(א א א א א
א א א  .א

א א  א
 אא

א  א

 لم يستفيدوا أبدًا 16 33.3%

 أحيانًا 11 22.9%

 غالبًا 8 16.7%

 نادرًا 7 14.6%
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 دائمًا 6 12.5%

 א 48 100٪

ــابق أن    ــدول السـ ــن الجـ ــن موظفـــي  %) 33.3(يبيـ مـ

 يسـتفيدوا أبـدًا مـن فهـارس المكتبات العربية           مالفهرسـة لـ   

تاحة علــى شــبكة اإلنترنــت للمســاعدة فــي والعالمــية المــ

مـنهم أنهـم أحيانًا     %) 22.9(عملـية الفهرسـة ، آذلـك أفـاد          

يسـتعينون بالفهـارس المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنت ، في             

ــن أفــاد   ــبًا يســتعينون بــتلك     %) 16.7(حي ــنهم أنهــم غال م

مـــنهم أنهـــم نـــادرًا مـــا %) 14.6(الفهـــارس ، آذلـــك أفـــاد 

منهم %) 12.5(ة ، آذلـك أفاد       بالفهـارس المـتاح    نيسـتعينو 

 .أنهم دائمًا يستعينون بتلك الفهارس
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א)4−14(א א א א א א
א א  .א

فهرسة المعوقـات التـي تواجهها المكتبة عند القيام بعملية ال      

 :المنقولة بواسطة شبكة اإلنترنت

إن لشـــبكة اإلنترنـــت دورًا فـــاعًال فـــي عملـــية الفهرســـة 
والتـي تـتم مـن خالل نقل بيانات المواد المفهرسة           , المـنقولة   

مـن فهـارس المكتـبات المـتاحة علـى شـبكة اإلنترنـت  أو من               
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خـالل االتصـال بشـبكات المعلومـات بواسطة شبكة اإلنترنت ،            
وخاصة المكتبات العربية، تواجه معوقات     المكتـبات،   إال أن بعـض     

فـي عملـيات نقل بيانات المواد المفهرسة ، وهذا يتوافق مع ما             
 الـذي مّر    -) 58-4(وجدتـه الباحـثة مـن نتـيجة يوضـحها الجـدول             

  مـن أن غالبـية موظفـي الفهرسـة لـم يستخدموا شبكة               -آنًفـا 
حثة أن تستفسر   اإلنترنـت مصدًرا للفهرسة المنقولة، وأرادت البا      

مـن المفهرسين عن العوائق التي تواجهها مكتباتهم عند القيام          
بعملــية الفهرســة المــنقولة بواســطة شــبكة اإلنترنــت ، وآانــت 

 :النتائج آالتالي

א א א א  :א

عند االستفسار من موظفي الفهرسة عما إذا آان هناك         
كتبات اآللية عن تلك المستخدمة في      اخـتالف فـي نظم الم     

المنقولة على  المكتـبة ، مما يسبب إعاقة لعملية الفهرسة         
شـبكة اإلنترنـت ، آانـت النتائج آما هي موضحة في الجدول        

)4-64.( 

א )4−64(א א א א  .א

א א א א  א

 أحيانًا 17 35.4%

 غالبًا 12 25%

 دائمًا 9 18.8%

 ال اختالف أبدًا 4 8.3%

 نادرًا 2 4.2%
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 دون إجابة 4 8.3%

 א 48 100٪

مــن موظفــي   %) 35.4(يبيــن الجــدول الســابق إفــادة    
الفهرسـة أنـه أحـيانًا يكـون هـناك اختالف في نظام المكتبة              

لية الفهرسة  عن نظام المكتبات المنقول منها مما يعيق عم       
منهم أنه غالبًا ما تكون أنظمة      %) 25(المـنقولة ، آذلك أفاد      

منهم أنه دائمًا %) 18.8(الحاسب اآللية مختلفة ، وأيضًا أفاد      
منهم %) 8.3(تكـون هـذه األنظمـة مخـتلفة ، في حين أفاد             

أنه لم يكن هناك اختالف في نظم المكتبات أبدًا ، وأفاد أيضًا            
8.3(رًا ما آان هناك اختالف ، ولقد ترك         منهم أنه ناد  %) 4.2(

ــية دون   %)  الســؤال المــتعلق باخــتالف نظــم المكتــبات اآلل
 .إجابة

א א)MARC(א
א א א א א  :א

فهرسة عـند االستفسار من قبل الباحثة لدى موظفي ال        
عن هذا العائق آانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول          

)4-65.( 

א)4−65(א א)MARC(א
א א א א א  .א

א א  א
)MARC( 

אא א א  א
 أحيانًا 16 33.3%
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 دائمًا 7 14.6%

 غالبًا 7 14.6%

 نادرًا 7 14.6%

 ال يتمكنون أبدًا 7 14.6%

 دون إجابة 4 8.3%

 א 48 100٪

مـن موظفـي الفهرسة     %) 33.3(يبيـن الجـدول السـابق أن        
(لتسجيالت المقروءة    من إحالل ا   نأفـادوا أنهـم أحـيانًا ال يتمكنو       

MARC (   الكاملــة محــل التســجيالت الببليوجرافــية الناقصــة دون
مــن موظفــي %) 14.6(فقــدان لــبعض المعلومــات ، آذلــك أفــاد 

(الفهرسـة أنهـم دائمـًا أو غالبًا اليتمكنون من إحالل تسجيالت             
MARC (       الكاملة محل التسجيالت الببليوجرافية الناقصة ، وأفادت

المفهرسين أنهم نادرًا أو أبدًا ال يتمكنون من        النسبة نفسها من    
 .منهم السؤال دون إجابة%) 8.3(ذلك ، ولقد ترك 

א א  :א

 آانت قد   اعـند االستفسـار مـن موظفـي الفهرسـة عما إذ           
واجهـتهم مشـاآل فـي عـرض التسـجيالت العربـية المنقولة ،            

 ).    66-4(ي الجدول آانت اإلجابات آما هي موضحة ف

א )4−66(א א  .א

א א א א א
 א

 أحيانًا 21 43.8%
 غالبًا 11 22.9%
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 لم يعانوا أبدًا 5 10.4%
 نادرًا 4 8.3%
 دائمًا 3 6.3%
 دون إجابة 4 8.3%

 א 48 100٪

من موظفي الفهرسة   %) 43.8(يوضـح الجـدول السابق أن       
ــية    يعــانون أحــيانًا مــن مشــاآل فــي عــرض التســجيالت العرب

مـنهم أنهم غالبًا ما آانت هذه       %) 22.9(المـنقولة، آذلـك أفـاد       
مـنهم أنهم لم    %) 10.4(المشـكلة تواجههـم، فـي حيـن أفـاد           
أنهم نادرًا  منهم  %) 8.3(يعـانوا من هذا العائق أبدًا ، آذلك أفاد          

منهم أنهم  %) 6.3(مـا تواجههم هذه المشكلة، في حين أفاد         
 .السؤال دون إجابة%) 8.3(دائمًا يعانون منها، ولقد ترك 

א א א א א
א א  :א

عـــائق مـــن موظفـــي استفســـرت الباحـــثة عـــن هـــذا ال

-4(وآانت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول        , الفهرسة
 ).15-4(و الشكل ) 67
א)4−67(א א א א א א

א  .א

א א  א
א א

אא א א
 א

 أحيانًا 13 27.1%
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 غالبًا 10 20.8%
 دائمًا 7 14.6%
 نادرًا 7 14.6%
 لم يواجهوا أبدًا 6 12.5%
 دون إجابة 5 10.4%
 א 48 100٪

من موظفي الفهرسة   %) 27.1(يبين الجدول السابق أن     
ــتطيعو ــياًنا تحويـــل التنال يسـ ــية  أحـ ــجيالت الببليوجرافـ سـ

المـنقولة المـتاحة علـى الخـط المباشـر وتحميلها مبــاشرة            
%) 20.8(لقـاعـــدة بـيـــانـــات المكتــبـــة ، آـــذلك أجـــاب         

ــبًا ال يســتطيعـــون تحمــيــل التســجيالت   مــنهـــم أنهــم غال
ــا    ــاد أيًض ــبة ، و أف ــيانات المكت ــاعدة ب %) 14.6(المباشــرة لق

ــنهم أنهــم دائمــ  ــادت   م ــن أف ــك ، فــي حي ًا اليســتطيعون ذل
النســبة نفســها أنهــم نــادرًا مــا تواجههــم هــذه المشــكلة ، 

منهم أنهم لم يواجههم هذا العائق أبدًا       %) 12.5(آذلـك أفاد    
 .السؤال دون إجابة%) 10.4(، ولقد ترك 
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المكتـبات العربـية ال تتـيح فهارسها مباشرة على شبكة           
 :اإلنترنت

 االستفسار من موظفي الفهرسة فيما إذا آانت غالبية         عند
المكتــبات العربــية ال تتــيح فهارســها مباشــرة علــى شــبكة  
اإلنترنـت ممـا يسـبب عائًقـا أمام المفهرسين عند استغالل            
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شـبكة اإلنترنـت فـي فهرسة المواد العربية، جاءت اإلجابات           
 ).16-4(والشكل ) 68-4(آما هي موضحة في الجدول 

א)4−68(א א  .א

א א א א א
 א

 غالبًا 16 33.3%

 أحيانًا 10 20.8%

 لم يعانوا أبدًا 8 16.7%

 دائمًا 7 14.6%

 نادرًا 4 8.3%

 دون إجابة 3 6.3%

 א 48 100٪

ــابق أن    ــدول السـ ــح الجـ ــي  %) 33.3(يوضـ ــن موظفـ مـ
الفهرسـة أفـادوا أنه غالًبا ما يعانون من عدم إتاحة المكتبات      

يسبب العربـية فهارسـها مباشـرة على شبكة اإلنترنت مما           
عائًقا في أغلب األحوال عند فهرسة المواد العربية باستخدام         

حيانًا يعانون  منهم أنهم أ  %) 20.8(شبكة اإلنترنت ، آذلك أفاد      
مباشرة على شبكة من مشكلة عدم إتاحة الفهارس العربية   

 من  منهم أنهم لم يعانوا   %) 16.7(اإلنترنـت ، في حين أجاب       
مشـكلــة عــدم إتــاحــة الفهــارس مبـــاشــرة على شبكة   

منهم أنهم دائمًا يعانون    %) 14.6 (اإلنترنـت أبـدًا ، بيـنما أجاب       
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منهم أنهم نادرًا ما يعانون     %) 8.3(فاد  مـن هذا العائق ، ولقد أ      
 .منهم السؤال دون إجابة%) 6.3(من هذا العائق ، ولقد ترك 

والحظـت الباحـثة أن النسبة الكبيرة من موظفي الفهرسة          
تعانـي مـن عـدم إتاحة فهارس المكتبات العربية مباشرة على            
شـبكة اإلنترنـت ، وهـذا يعد برأي الباحثة مؤشًرا قوًيا على أنه              

تحـتم علـى المكتـبات العربية أن تتيح فهارسها مباشرة على            ي
ــي مســاعدة      ــير ف ــا يســاهم بشــكل آب ــت مم شــبكة اإلنترن

 .المفهرسين على أداء مهامهم بسهولة وسرعة
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א א א  :א

عند االستفسار من موظفي الفهرسة عما إذا آان هناك         

اخـتالف فـي معايير التسجيالت الببليوجرافية للمكتبات مما         

ــنقولة بواســطة شــبكة      ــام الفهرســة الم ــا أم يســبب عائًق

-4(اإلنترنـت ، جـاءت اإلجابات آما هي موضحة في الجدول        
69.( 

א)4−69(א א א  .א

א א  א
אא

א  א

 أحيانًا 15 31.3%

 غالبًا 14 29.2%

 دائمًا 9 18.8%

 ال اختالف أبدًا 5 10.4%

 نادرًا 1 2%

 دون إجابة 4 8.3%

 א 48 100٪
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ــن الجــدول الســابق أن    ــن للباحــثة م ــن %) 31.3(يتبي م

موظفــي الفهرســة أفــادوا أن هــناك اخــتالًفا فــي معايــير       

ت الببليوجرافـية للمكتـبات ممـا يشكل عائقًا أمام          التسـجيال 

(الفهرسـة المـنقولة بواسـطة شـبكة اإلنترنت ، آذلك أفاد             

منهم أنهم يعانون غالبًا من هذه االختالفات ، وأيضًا         %) 29.2

منهم أنه دائمًا تعيقهم هذه االختالفات ، في        %) 18.8(أفـاد   

 أبدًا   مـنهم أنهـم لـم يجدوا أي اختالف        %) 10.4(حيـن أجـاب     

ــير التســجيالت الببليوجرافــية ، آذلــك أفــاد    %) 2(فــي معاي

مـنهم أنهـم نادرًا ما يعانون من اختالفات في المعايير ، ولقد             

 .منهم السؤال دون إجابة%) 8.3(ترك 

א א
: 

ذا آان عدم   عند االستفسار من موظفي الفهرسة فيما إ      

الــتعاون بيــن المكتــبات العربــية قــد ســبب لهــم عائًقــا أمــام  

الفهرسـة المـنقولة بواسـطة شبكة اإلنترنت آانت اإلجابات          

 ).70-4(آما يوضحها الجدول 

א)4−70(א א
. 

א א  א א

 دائمًا 20 41.7%
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 غالبًا 10 20.8%

 أحيانًا 6 12.5%

 نادرًا 5 10.4%

 لم يعانوا أبدًا 4 8.3%

 دون إجابة 3 6.3%

 א 48 100٪

ــدول الســابق أن     ــن الج ــثة م ــن للباح ــن %) 41.7(تبي م

موظفي الفهرسة أفادوا أن عدم وجود التعاون بين المكتبات         

لهـم دائمًا مشكلة عند القيام بالفهرسة       العربـية قـد سـبب       

(المـنقولة بواسطة شبكة اإلنترنت ، آذلك تبين للباحثة أن           

مـنهم أفـادوا أنـه غالـبًا مـا يكون عدم وجود التعاون              %) 20.8

بيـن المكتبات العربية عائقًا أمام الفهرسة المنقولة بواسطة         

منهم أنهم %) 12.5(شـبكة اإلنترنـت ، وآذلـك آانـت إجابـة            

10.4(يانًا يعـانون مـن هـذا العائق ، في حين آانت إجابة       أحـ 
مـنهم أنهـم نـادرًا ما يعانون من هذه المشكلة ، وآذلك             %) 

6.3(منهم أنهم لم يعانوا  أبدًا منها ، ولقد ترك           %) 8.3(أفـاد   
 .منهم السؤال دون إجابة%) 

 :א

ار من موظفي الفهرسة    بعـد أن قامت الباحثة باالستفس     

عما إذا آان عدم وجود فهرس موحد للمكتبات السعودية قد          

سـبب لهـم عائًقـا أمـام الفهرسـة المـنقولة بواسطة شبكة            
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71-4(اإلنترنت ، جاءت النتائج آما هي موضحة في الجدول          
.( 

 .א)4−71(א

א א  א א

 دائمًا 25 52.1%

 غالبًا 7 14.6%

 لم يعانوا أبدًا 5 10.4%

 أحيانًا 4 8.3%

 نادرًا 4 8.3%

 دون إجابة 3 6.3%

 א 48 100٪

ــدول الســابق أن     ــن الج ــثة م ــن للباح ــن %) 52.1(تبي م

ــأن عــدم وجــود فهــرس موحــد     ــادوا ب موظفــي الفهرســة أف

ــعو  ــبات الس ــا أمــام      للمكت ــم دائمــًا عائًق ــبب له دية قــد س

(الفهرسـة المـنقولة بواسطة شبكة اإلنترنت ، آذلك أجاب           

مـنهم أنـه غالـبًا مـا آـان عـدم وجـود فهرس موحد                %) 14.6

للمكتــبات الســعودية عائقــًا أمــام الفهرســة المــنقولة علــى 

منهم أنهم لم   %) 10.4(شـبكة اإلنترنـت ، فـي حيـن أجـاب            

%) 8.3(س موحد أبدًا ، بينما أجاب       يعانوا من عدم وجود فهر    

أنهـم أحـيانًا يعانون من هذه المشكلة عند القيام بالفهرسة           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 206 

منهم %) 8.3(المنقولة بواسطة شبكة اإلنترنت ، آذلك أفاد        

منهم %) 6.3( لهم ذلك عائقًا ، ولقد ترك        بأنـه نـادرًا ما سب     

 .السؤال دون إجابة

 :א)MARC(א

الستفســار مــــن موظفــي الفهــرســــة عمــــا إذا عــنــد ا

المعربة قد سبب لهم    ) MARC(آان االختــالف في معــاييــر     

عائًقـا عـند القيام بعملية الفهرسة المنقولة بواسطة شبكة          

 ).72-4(آانت اإلجابة آما هي موضحة في الجدول اإلنترنت 

 .א)MARC(א)4−72(א

א א  א)MARC(א א

 غالبًا 13 27.1%

 أحيانًا 11 22.9%

 دائمًا 10 20.8%

 نادرًا 6 12.5%

 لم يعانوا أبدًا 3 6.3%

 دون إجابة 5 10.4%

 א 48 100٪

من موظفي الفهرسة   %) 27.1(يبين الجدول السابق أن     

المعربة قد يكون في    ) MARC (أفادوا بأن االختالف في معايير    

الغالـب عائقـًا لهـم عـند القـيام بالفهرسة المنقولة بواسطة          
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مـنهم أنهــم أحــياًنا  %) 22.9(، وآذلـك أفــاد  اإلنترنــت شـبكة  

مـنهم أنهم دائمًا    %) 20.8(آمـا أفـاد     ,يواجهـون هـذا العـائق       

منهم %) 12.5(يواجهـون هـذا العائق، في حين آانت إجابة          

6.3(بت لهم االختالفات عائًقا، وأيضًا أفاد       أنهـم نـادرًا مـا سب      
%) 10.4(أنهـم لـم يعـانوا من هذا العائق أبًدا، ولقد ترك             %) 

 .منهم السؤال دون إجابة

 :قائمة المراجعة : ثالثًا

تقـوم الباحـثة بعـرض لـبعض حقائق المكتبات المدروسة           

 .من خالل مالحظاتها المباشرة وباستخدام قائمة المراجعة

א  :א

قامـت الباحـثة بجمـع بعض المعلومات األساسية العامة          

لكـل مكتبة من المكتبات المدروسة، وذلك من أجل التعريف          

ــت موضــع البحــث خــالل هــذه الدراســة ،      ــبة آان بكــل مكت

يضم المعلومات األولية العامة لكل من تلك       ) 73-4(والجـدول   

 .المكتبات

א)4−73(א  .אא

 א 
א א א א  א

 جامعة الملك سعود أآاديمية هـ1377
مكتبة األمير سلمان 

 المرآزية
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متخصصة هـ1381  معهد اإلدارة  العامة
مكتبة معهد اإلدارة 

 العامة

متخصصة هـ1397
مدينة الملك عبدالعزيز 

 للعلوم والتقنية

مكتبة مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم 

 والتقنية

 وطنية هـ1403
مكتبة الملك فهد 

 الوطنية
مكتبة الملك فهد 

 الوطنية

 هـ1403

 
متخصصة

مرآز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات 

 اإلسالمية

مكتبة مرآز الملك 
فيصل للبحوث 

 والدراسات اإلسالمية

 عامة هـ1405
 زمكتبة الملك عبد العزي

  بالرياضالعامة
 زمكتبة الملك عبد العزي
 العامة بالرياض

يبين الجدول السابق التنوع المقصود في أنواع المكتبات         

المدروسة ، فلقد ضم مجتمع البحث مكتبة أآاديمية و ثالث          

مكتـبات متخصصـة ومكتبة وطنية ومكتبة عامة ، آذلك يبين           

وذلــك مــن , الجــدول الســابق عــراقة المكتــبات المدروســة  

 االطـالع على تاريخ إنشاء آل مكتبة، وهذا مما يجعل    خـالل 

الباحـثة تعـتقد أن هـذه المكتـبات العـريقة والتـي لها مكانة               

علمـية عالية في المجتمع الوطني واإلقليمي تسعى دائًما         

 .إلى تطوير أدائها باستخدام أحدث الوسائل

 :أنظمة الحاسب اآللي المستخدمة
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دارة المكتــبات ال بمــا أن بعــض أنظمــة الحاســب اآللــي إل

، لـذا قامـت الباحثة بالبحث     اإلنترنـت   تتـيح الدخـول لشـبكة       

ــبات     ــي المســتخدمة فــي المكت عــن أنظمــة الحاســب اآلل

المدروسـة إلدارة إجـراءاتها الفنية ، فظهرت النتائج آما هي           

 ).74-4(موضحة في الجدول 
א)4−74(א א א  .א

א א א א  א

-DOBIS(دوبـــيس ـ ليـــبس 
LIBIS( 

 مكتبة األمير سلمان المرآزية

 مكتبة معهد اإلدارة العامة )Horizon(األفق 

ــوم      )Horizon(األفق  ــبدالعزيز للعل ــك ع ــنة المل ــبة مدي مكت
 والتقنية

 مكتبة الملك فهد الوطنية )Horizon(األفق 

مكتـــبة مرآـــز الملـــك فيصـــل للـــبحوث      )Minisis(مينيزيس 
 والدراسات اإلسالمية

  العامةزمكتبة الملك عبد العزي )Minisis(مينيزيس 

:    يوضـح الجـدول السـابق أن ثالًثـا مـن المكتـبات هي               

, مكتــبة معهــد اإلدارة العامــة ومكتــبة الملــك فهــد الوطنــية  

  للعلوم والتقنية تستخدم   زومكتـبة مديـنة الملـك عـبد العزيـ         

، فـي حيـن تستخدم آل من مكتبة         )Horizon(نظـام األفـق     

ومكتبة مرآز الملك فيصل للبحوث     , الملـك عـبدالعزيز العامة      

، وهــناك ) Minisis(والدراســات اإلســالمية نظــام مينــيزيس  
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-Dobis(مكتـبة واحـدة فقـط تستخدم نظام دوبيس ـ ليبس            
Libis (    أن الجدير بالذآر . وهي مكتبة األمير سلمان المرآزية 

نظـام األفـق ونظـام  مينـيزيس هما النظامان  المستخدمان             

 يسمحان بالدخول لشبكة    نفـي المكتـبات المدروسة واللذا     

 .اإلنترنت

تعــتقد الباحــثة أن اســتخدام المكتــبات لألنظمــة التــي ال 

 يكون عائًقا لهذه المكتبات     اإلنترنت  تسمح بالدخول لشبكة    

ا الفنية ، وهذا     فـي إجـراءاته    اإلنترنـت مـن اسـتغالل شـبكة       

 :يستدعي أن تتخذ هذه المكتبات أحد الطريقين التاليين

 وضـع أجهـزة حاسـب آلـي مخصصـة للدخـول لشبكة              -1

االنترنـت ، وهـذا السـبيل قد اليعطي نتائجه المرجوة           

من حيث عدم توفر العدد الكافي من األجهزة المتاحة         

باإلضـافة إلـى أن بعـض اإلجراءات        , للدخـول لإلنترنـت     

ية مـثل الفهرسة المنقولة قد ال تتم بسبب عدم          الفنـ 

 .ارتباط هذه األجهزة بالنظام المستخدم في المكتبة

 أن تـتجه هـذه المكتبات لدراسة إحالل نظم المكتبات           -2

ــًال ألنظمــتها    ــية التــي تتــيح الدخــول لإلنترنــت بدي اآلل

ــتزويد      ــه رؤســاء أقســام ال ــاد ب ــا أف ــية ، وهــذا م الحال

لباحثة للمقابلة المقننة معهم    والفهرسـة عـند إجراء ا     

مـن أن مكتـبة الملـك عـبدالعزيز العامـة سـتحل نظام              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 211

األفـق بديـًال لـنظام مينـيزيس خـالل شـهرين من بعد              

إجـراء هـذه المقابلـة، وأيضـًا في مكتبة األمير سلمان            

 .المرآزية من بحث لبديل عن نظام دوبيس ـ ليبس

 :االتصال بشبكة اإلنترنت

شـبكة اإلنترنـت في المكتبات      مـن أجـل االسـتفادة مـن         

، ولقد  اإلنترنت  فإنـه ال بد أن تكون المكتبة مشترآة بشبكة          

ــبات المدروســة مشــترآة      ــيع المكت ــثة أن جم ــدت الباح وج

بالشـبكة ، لـذا آـان علـيها االطـالع علـى بعـض المعلومات                

، ويبين الجدول   اإلنترنت  المهمة في مجال استخدام شبكة      

 .هذه المعطيات) 4-75(

א)4−75(א א א  .א

א א א א  א

Leased-line(خط مستأجر  هـ1420

( 

مكتـــــبة األمـــــير ســـــلمان 

 المرآزية

Leased-line(خط مستأجر  هـ1419

( 

 مكتبة معهد اإلدارة العامة

ــار  هـ1419 ــناعيةاألقمــــــ الصــــــ

(Satellite) 

ــ  مكتــ  زبة الملــك عــبد العزي

 للعلوم التقنية

ــ    )Dial-up(مباشر  هـ1419  زمكتــبة الملــك عــبد العزي

 العامة
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Leased-line(خط مستأجر  هـ1420

( 

 مكتبة الملك فهد الوطنية

Leased-line(خط مستأجر  هـ1421

( 

ــبة مرآــز الملــك فيصــل   مكت

للــــــــبحوث والدراســــــــات 

 اإلسالمية

 زنة الملك عبد العزي   يبيـن الجـدول السـابق أن مكتبة مدي        

ــية  ــوم والتقن ــبة الملــك   عــبد العزيــ , للعل و ,  العامــة زومكت

ــدأت اشــتراآاتها بشــبكة    ــبة معهــد اإلدارة العامــة قــد ب مكت

اإلنترنـت مـع بـدء الخدمـة الفعلـية لهـذه الشبكة فعًال وذلك               

ــنما تتالــت المكتــبات فــي اشــتراآها   1419فــي عــام  هـــ، بي

األمير سلمان المرآزية و    حيـث اشـترآت مكتبتا      , بالشـبكة   

هـ، وفي 1420الملـك فهـد الوطنية بشبكة اإلنترنت في عام    

األخـير قامـت مكتـبة مرآـز الملك فيصل للبحوث والدراسات            

 .هـ1421اإلسالمية باالشتراك بها  في عام 

آمـا أن الجـدول يبيـن نوع االتصال بشبكة اإلنترنت الذي            

ــبة  ــل مكت ــث إن االتصــال بواســ . تســتخدمه آ طة خــط وحي

يتمـتع بمـزايا مـتعددة مـنها االتصال         ) Leased-line(مسـتأجر   

 على مدار الساعة والتكلفة الثابتة      اإلنترنتالمباشر بشبكة   

 2MB في الثانية وحتى  64KBتـبدأ مـن   (والسـرعة العالـية   

يمكــن  ) Dail-up(بيــنما االتصــال المباشــر    , ) فــي الثانــية  

اتفــي المســتفيد مــن الوصــول للشــبكة عــبر أي  خــط ه     
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 ، وتــرى الباحــثة أن هــذه   )1( فــي الثانــية 56KBوبســرعة 

ــرفع مســتوى الخدمــة   ــزيد مــن تقــبل  , العوامــل ت ــك ت وآذل

المرتبطيــن للــتعامل معهــا ، ولقــد آانــت النــتائج موضــحة أن 

في )  Dial-up(االتصـال بشـبكة اإلنترنـت هـو اتصال مباشر           

 آما,  العامة بواسطة شرآة زجول      زمكتـبة الملـك عبد العزي     

(أن االتصـال بشـبكة اإلنترنـت آـان بواسـطة خـط مستأجر               

Leased-line (     ــة ــد اإلدارة العام ــبة معه ــن مكت ــل م ــي آ , ف

ومكتبة األمير سلمان المرآزية    , ومكتـبة الملك فهد الوطنية      

. ومكتـبة مرآـز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية        , 

 المزود   للعلوم والتقنية هي   زوبمـا أن مديـنة الملـك عبدالعزي       

الرئـيس لإلنترنـت فـي المملكـة العربـية السعودية فإنها قد             

أتــاحـــــت شـــبكــة اإلنترنـــت لمكتبـــتها بواســـطة األقمـــار  

وهـذا مـا وفـر لها مزايا االتصال السريع          ) Satellite(الصـناعية   

 .والسهل

 :اإلنترنتمواقع المكتبات على شبكة 

ــبات    ــه الباحــثة عمــا إذا آانــت المكت  بعــد بحــث قامــت ب

المدروســة قــد أنشــأت لهــا مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت ،  

وجـدت الباحـثة أن جميع المكتبات المدروسة قد أنشأت لها           

يوضح عنوان موقع آل مكتبة على  ) 76-4(مواقـع ، والجـدول      

                                                 
)1( http://www.yemen.net.ye/dailup.htm.20Dec(2003) 
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ــي      ــبريد اإللكترون ــنوان ال ــى ع ــافة إل ــت باإلض شــبكة اإلنترن

 .الخاص بها

א )4−76(א אא א
א  .א

א  א
א א
 א

א  א

Libinfo@Ksu.edu.sa 
http://Library.Ksu.edu. 

Sa/librABBDn.html 

مكتــــبة  األمــــير 
 سلمان المرآزية

ipawebmastea&ipa.edu.sa 
http://www.ipa.edu.sa. 

/library/index. asp 

ــد   ــبة معهــ مكتــ
 اإلدارة العامة

webmaster@kacst.edu.sa http://www.kacst.edu.sa 

ــنة  ــبة مديــ مكتــ
الملـك عبدالعزيز   
 للعلوم والتقنية

infouser@Kfnl.gov.sa http://www.Kfnl.org.sa 
ــبة الملــــك  مكتــ

 فهد الوطنية

info@kapl.org.sa http://www.Kapl.org.sa/ 
ــبة الم لــــك مكتــ

 عبدالعزيز العامة

tnmarketing@minisisinc.com http://Kfcris.com/Kfcris.html 

مكتـــــبة مرآـــــز 
ــل  ــك فيصــ الملــ
ــبحوث  للـــــــــــــ
ــات  والدراســــــــ

 اإلسالمية
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 في اإلجراءات الفنية لقسمي     اإلنترنت  مجال استخدام   

 :  التزويد والفهرسة

قامـت الباحـثة بوضـع جـدول يضـم عدًدا آبيًرا من النقاط               

أسـئلة لهـا عالقـة بموضـوع الدراسة ، وعندما           علـى شـكل     

ــبات    المدروســة يكــون الجــواب للســؤال عــند أي مــن المكت

ــة     ــع عالم ــيًا توض ــا     ) ( إيجاب ــة له ــة المخصص ــي الخان , ف

 . يوضح ذلك)77-4(والجدول 

 

א)4−77(א  .א

−
א
א

א
א

 

−
א

א
א

 

−
א

א
 

−
א

א
א −

א
א
א

 

−
א

א
 

 א

      
 تـتوافر للمكتـبة مقومات اشتراك       -1

 :من خاللباإلنترنت 
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ــدد آــاف مــن خطــوط الهــاتف     -  ع

 .متوفرة فقط لالتصال باإلنترنت

      
 عــدد آــاف مــن أجهــزة الحاســب  -

تســــــتخدم ألغــــــراض االتصــــــال 
 .باإلنترنت

      

 يتوفر في المفضلة في الحاسبات      -2
المستخدمة من قبل موظفي التزويد     
روابـط مباشرة باألدوات المتاحة على      

 :نترنت الخاصة بعملية التزويد مثلاإل

      
ــية  - ــع العامــة المهــتمة بعمل المواق

 .التزويد

 . مواقع المراجعات-      

 . قوائم الناشرين-      

 . المواقع  المتخصصة ببيع الكتب-      

      
ــية و   - ــبات العربــ ــارس المكتــ  فهــ

 .العالمية

      

ي المفضلة في الحاسبات     يتوافر ف  -3

المسـتخدمة من قبل المفهرسين     

ــاألدوات المــتاحة    ــط مباشــرة ب رواب

علـــى اإلنترنـــت الخاصـــة بعملـــية 

 :الفهرسة مثل

 . مواقع قواعد للفهرسة-      

 . مواقع خطط التصنيف-      

 . مواقع قوائم رؤوس للموضوعات-      
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ــب- ات  الفهـــارس المحســـبة للمكتـ

 .العربية والعالمية

      
 يوجـد لـدى المكتـبة اشتراك مع         -4

بعــض شــبكات المعلومــات علــى 

 :اإلنترنت التالية

      - OCLC 

      -  RLIN 

      - WLN 

      - BLAIS 

      
 يـتوافق الـنظام المسـتخدم في        -5

ــارك   ــع تســـجيالت مـ ــبة مـ (المكتـ

MARC.( 

      
ظفــون مــن مشــاآل  يعانــي المو-6

 .عند استخدام اإلنترنت

      

  تقـوم المكتـبة بـتوزيع إرشادات         -7

ــم األدوات    ــناول أه ــن تت للموظفي

المتاحة على اإلنترنت والتي لها     

 .عالقة بمجال عملهم

      
ــون -8 ــبل الموظفـــ ــتزويد( يتقـــ / الـــ

ــت  ) الفهرســة ــع اإلنترن ــتعامل م ال

 .ألداء أعمالهم في المكتبة

      
ــتاحة   -9 ــية م ــت التال ــات اإلنترن  خدم

 :لموظفي المكتبة

 . البريد اإللكتروني-      
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ــع   - ــة والتخاطــب م ــرامج المحادث  ب

 .اآلخرين

 . المجموعات اإلخبارية-      

      
 التصـــفح واإلبحـــار فـــي مواقـــع    -

 .اإلنترنت المختلفة

 إلنترنت للمكتبة موقع على ا-10      

      
ــى   -11 ــتاح علـ ــبة مـ ــرس المكتـ  فهـ

 موقعها على اإلنترنت

      
 تتــيح المكتــبة علــى موقعهــا    -12

ــبعض األبحــاث    ــة ل ــا آامل نصوًص

 .للتصفح

      
 فـــي موقـــع المكتـــبة روابـــط    -13

 :للمواقع التالية

 . مواقع مهتمة بعملية التزويد-      

 . مواقع مراجعات للكتب-      

 . قوائم الناشرين-      

      
ــية   - ــبات العربـــ ــارس المكتـــ  فهـــ

 .والعالمية

 . مواقع متخصصة ببيع الكتب-      

 . مواقع مهتمة بعملية الفهرسة-      

א  :אא
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تبيـن للباحـثة وآمـا هـو موضـح فـي الجدول السابق أن               

ت لجميع المكتبات    توافر اإلنترنتمقومـات االشـتراك بشبكة      

 :المدروسة ، وهذه المقومات هي

 عــدد آــاف مــن خطــوط الهــاتف مــتوفرة فقــط لالتصــال -1

 .اإلنترنتبشبكة 

 عدد آاف من أجهزة الحاسب تستخدم ألغراض االتصال         -2

 .اإلنترنتبشبكة 

א א א אאא
א אא א
א  :אא

 :    يبين الجدول السابق أنه

 توفـرت روابـط للمواقـع العامـة المهتمة بعملية التزويد            -1

فـي المفضـلة فـي آـل الحاسـبات اآللـية فـي مكتبة               

ــة  ــد اإلدارة العام ــية  , معه ــد الوطن ــك فه ــبة المل , ومكت

الملـــك فيصـــل للـــبحوث والدراســـات ومكتـــبة مرآـــز 

وآذلـك في مكتبة مدينة الملك عبدالعزيز       , اإلسـالمية 

 .للعلوم والتقنية

 توفــرت روابــط لمواقــع المــراجعات فــي المفضــلة فــي  -2

, الحاسـبات اآللـية لكـل من مكتبة الملك فهد الوطنية          
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ومكتـــبة مرآـــز الملـــك فيصـــل للـــبحوث والدراســـات  

 عــبدالعزيز للعلــوم ومكتــبة مديــنة الملــك, اإلســالمية

 .والتقنية

ــم الناشــرين فــي المفضــلة فــي    -3 ــط لقوائ ــرت رواب  توف

, الحاسـبات اآللـية لكل من مكتبة معهد اإلدارة العامة         

ومكتبة الملك عبدالعزيز   , ومكتـبة الملـك فهـد الوطنية      

ومكتبة مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات      , العامـة 

زيز للعلــوم ومكتــبة مديــنة الملــك عــبدالع , اإلســالمية

 .والتقنية

 توفــرت روابــط للمواقــع المتخصصــة ببــيع الكتــب فــي   -4

المفضـــلة فـــي آـــل الحاســـبات اآللـــية فـــي جمـــيع 

 .المكتبات المدروسة

 توفـرت روابـط لفهارس المكتبات العربية والعالمية في          -5

المفضـــلة فـــي آـــل الحاســـبات اآللـــية فـــي جمـــيع 

 .المكتبات المدروسة

א אא א א
א א א א א

א  :אא

 :   يبين الجدول السابق أنه
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 توفرت روابط لمواقع قواعد الفهرسة في المفضلة في         -1

ــبدالعزيز      ــك ع ــنة المل ــبة مدي ــية بمكت ــبات اآلل الحاس

 .للعلوم والتقنية فقط

 توفــرت روابــط لمواقــع قوائــم رؤوس الموضــوعات فــي  -2

المفضـلة فـي الحاسـبات اآللـية لكل من مكتبة معهد            

ــوم   , اإلدارة  ــبدالعزيز للعلـ ــك عـ ــنة الملـ ــبة مديـ ومكتـ

 .والتقنية

 توفـرت روابـط لمواقع خطط التصنيف في المفضلة في           -3

ــبدال     ــك ع ــنة المل ــبة مدي ــية لمكت ــبات اآلل عزيز الحاس

 .للعلوم والتقنية فقط

 توفــرت روابــط للفهــارس المحســبة للمكتــبات العربــية -4

والعالمـية في المفضلة في آل  الحاسبات اآللية لكل    

ومكتـبة الملك فهد    , مـن مكتـبة معهـد اإلدارة العامـة          

ومكتــبة مديــنة الملــك عــبدالعزيز للعلــوم     , الوطنــية

 .والتقنية

تاحة علـى شبكة     مـن توافـر روابـط ألدوات مـ         قومـا سـب   

 والخاصـة بعمليتي التزويد والفهرسة في المفضلة        اإلنترنـت 

فـي الحاسـبات اآللـية المستخدمة من قبل موظفي التزويد          

 لدليل على اهتمام    اإلنترنـت والفهرسـة والمرتـبطة بشـبكة       

الموظفيـن علـى الدخـول المـتكرر والمسـتمر لهـذه المواقع             
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لمعلوماتهم ممـا يـدل علـى اسـتفادتهم مـنها فـي التجديد              

 .وفي السعي لتقديم األفضل في مجال أعمالهم

 :א

 دتبيــن مــن الجــدول الســابق أن جمــيع المكتــبات ال يوجــ

: (لديهــا اشــتراك مــع أي مــن شــبكات  المعلومــات التالــية 

OCLC , RLIN , WLN , BLAIS ( ما عدا مكتبة مدينة الملك

لتـي لــديها اشتراك مع     وا, عـبدالعــزيــز للعلـــوم والتقنـيــة       

 ).OCLC(شبكة 

والباحـثة تعتـبر أن سـبب عـدم اشـتراك غالبية المكتبات        

 :بشبكات المعلومات هو

ــبة بهــذه الشــبكات   -1 ,  عــدم االهــتمام مــن إدارة المكت

 .واعتقادهم بقلة عائد التكلفة والعائد الفني لها

 عـدم إلمـام بعض مسئولي اإلدارة في المكتبات بهذه    -2

 ه ومـا تقدمـه مـن خدمـات ، وهذا ما لمست            الشـبكات 

الباحــثة مــن بعــض رؤســاء أقســام الــتزويد والفهرســة 

عـندما تطـرق الحـوار أثـناء المقابلـة المقننة إلى هذه             

 .الشبكات حيث أبدوا عدم إلمامهم  بهذه الشبكات

א א  ):MARC(א
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تبيـن مـن الجدول السابق أن جميع المكتبات المدروسة          

 ).MARC(ديها أنظمة آلية تتوافق مع تسجيالت مارك ل

א א  :א

يبيـن الجـدول السـابق أن موظفـي مكتبة األمير سلمان            

ــزية  ــية  , المرآ ــد الوطن ــك فه ــبة المل ــك  , ومكت ــبة المل ومكت

عـبدالعزيز العامة ، يعانون من مشاآل عند استخدام شبكة          

 .اإلنترنت

 :אאא

ــير      ــبة األم ــدول الســابق أن مكت ــن الج ــثة م ــن للباح تبي
ومكتــبة , ومكتــبة معهــد اإلدارة العامــة , ســلمان المرآــزية 

ومكتــبة مرآــز الملــك فيصــل للــبحوث , الملــك فهــد الوطنــية 
والدراســات اإلســالمية قــد أتاحــت فهارســها مباشــرة علــى 

ذلــك تبيــن للباحــثة بعــد  ، آاإلنترنــتمواقعهــا علــى شــبكة 
 أي مكتبة   داالطـالع علـى مواقـع هـذه المكتـبات أنـه ال توج             

تتـيح علـى موقعهـا نصوًصـا آاملـة لـبعض األبحاث للتصفح ،          
 :آما أنه بالدخول لمواقع المكتبات وجدت الباحثة ما يأتي 

ــية    -1 ــتمة بعمل ــع مه ــط مباشــرة لمواق  عــدم وجــود رواب
عدا موقعي مكتبة الـتزويد فـي آل مواقع المكتبات ما       

ومكتـبة مرآـز الملك فيصل      , الملـك عـبدالعزيز العامـة       
 .للبحوث والدراسات اإلسالمية
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 عـدم وجـود روابـط مباشـرة لمواقع مراجعات الكتب إال      -2
ومكتبة , فـي موقعـي مكتـبة الملـك عبدالعزيز العامة           

 .مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

ة لمواقع قوائم الناشرين في      عـدم وجـود روابط مباشر      -3
آـل مواقـع المكتبات المدروسة إال موقع مكتبة الملك          

 .فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

ــبات المدروســة     -4 ــع المكت ــل مواق ــي آ ــط ف ــود رواب  وج
لفهــارس المكتــبات العربــية والعالمــية مــا عــدا مكتــبة 

 .مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مباشـرة لمواقع متخصصة ببيع الكتب     عـدم وجـود روابـط        -5
ومرآز ,  العامة   زإال فـي موقعي مكتبتي الملك عبد العزي       

 .الملك فيصل للدراسات اإلسالمية

ــية    -6 ــتمة بعمل ــع مه ــط مباشــرة لمواق  عــدم وجــود رواب
ــبة مرآــز الملــك فيصــل    الفهرســة إال فــي موقــع مكت

 .للدراسات اإلسالمية
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 :تمهيد

آـان الهدف من هذه الدراسة التعرف إلى واقع استخدام     
شـبكة اإلنترنــت فـي اإلجــراءات الفنـية فــي مكتـبات مديــنة     

 .الرياض

وتنـبع أهمـية هـذه الدراسـة مـن آونهـا تتطرق لموضوع              
وحيــث آــان . وهــو خدمــات شــبكة اإلنترنــت, حــيوي ومهــم 

ــره إذ وجــدت   لدخــول هــذه الشــ  ــبات أث بكة فــي تلــك المكت
نفسـها أمـام بديـل جديـد يمكـن أن يكـون لـه دور فعال في                 
تحسـين وتطويـر اإلجـراءات الفنـية لديهـا من خالل اإلسهام             

, وآذلـك الحـد مـن الـتكرار واالزدواجية فيها           , فـي توحـيدها     
 روتوفي,  في التكاليف والكفاءات والطاقات البشرية        دواالقتصا

 علــى خــروج ةعــالو, ومــات آثــيرة للمســتفيدين مصــادر معل
الدراسـة بتصـور شـامل يمكن من خالله اإلفادة من خدمات            

 .وتطبيقات شبكة اإلنترنت في مجال المكتبات

 توتناولـت الدراسـة مـا تقدمـه شـبكة اإلنترنـت لإلجراءا            
الفنـية فــي المكتـبات مــن خدمــات يسـتفيد مــنها القــائمون    

مــالهم اليومــية بشــكل علــى شــؤون المكتــبات فــي أداء أع
 .أفضل

ــتزويد    واقتصــر مجــتمع الدراســة علــى رؤســاء أقســام ال
ــن    , والفهرســة  ــدد م ــي ع ــتزويد والفهرســة ف وموظفــي ال
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وتتمــثل المكتــبات . المكتــبات المتــنوعة فــي مديــنة الــرياض
 :المشارآة في الدراسة في اآلتي

 .مكتبة األمير سلمان المرآزية .1

 .مكتبة معهد اإلدارة العامة .2

 . للعلوم والتقنيةزة مدينة الملك عبد العزيمكتب .3

 .مكتبة الملك فهد الوطنية .4

 . العامةزمكتبة الملك عبد العزي .5

مكتـبة مرآـز الملـك فيصـل للـبحوث والدراسات            .6

 .اإلسالمية

ــي      ــتزويد والفهرســة ف ــوع رؤســاء أقســام ال ــغ مجم وبل

 بلغ مجموع موظفي    اآم, رئيًسـا ) 11(المكتـبات المدروسـة     

. موظًفا) 132(سـة فـي المكتـبات المدروسـة         الـتزويد والفهر  

ولقـد تـم إجـراء مقـابالت مقنـنة بواسـطة الهاتف مع رؤساء               

) 132(أيًضــا تــم توزيــع . أقســام الــتزويد والفهرســة جمــيعهم

( اإلجابة على    مت, استبانة على موظفي التزويد والفهرسة    

آذلـــك اســـتعانت الباحـــثة بقائمـــة مـــراجعة . اســـتبانة) 84

ات حول بعض الحقائق المتعلقة بالمكتبات      للتوصـل إلى إجاب   

 .المدروسة
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ــتائج     ــي علــى ن ــيل النهائ ــد أجــرت الباحــثة التحل     ولق

ــتبانا  ــبطة واالســ ــة المنضــ ــراجعةتالمقابلــ ــة المــ .  وقائمــ

ــرة      ــفي لدراســة الظاه ــنهج الوص ــثة الم واســتخدمت الباح

SPSS(آما تم استخدام البرنامج اإلحصائي      . موضـوع البحث  
ت وجدولـتها ومعالجـتها إحصائًيا واستخالص       لـتفريغ البـيانا   ) 

وذلــك مــن أجــل تحقــيق . نــتائج الــتكرارات والنســب المــئوية

 عــن تســاؤالته ةواإلجابــ, األهــداف المرســومة لهــذا البحــث

وفي السطور الالحقة توضيح ألبرز ما انتهت إليه        . المطروحة

 .الدراسة من حقائق

 :نتائج الدراسة 

يد والفهرسة متخصصون في     أن جميع رؤساء أقسام التزو     -1

, منهم من حملة الماجستير     %) 45 (نوأ, علم المكتبات   

 .يحملون مؤهل البكالوريوس%) 55(و 

 أن الغالبـيــة مـــن موظفـي الـتــزويد والفهرسـة هم من              -2

، ويلــيهم الحاصــلون %) 57(حملــة الــبكالوريوس بنســبة 

، أمـا حملة الماجستير فقد      %) 19(علـى دبلـوم بنسـبة       

، فــي حيــن أن الحاصــلين علــى %) 10(ت نســبتهم آانــ

و الحاصلين  , %) 6(شهادة الثانوية العامة آانت نسبتهم      

 %).1(على دبلوم عال بنسبة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات الفنية 

 206 

 وجـدت الباحـثة أن أغلـب الموظفين متخصصون في علم            -3

%) 6(أيضـًا وجـدت الباحثة أن       , %)74(المكتـبات بنسـبة     

 األدبي ،   منهم هم من حملة الشهادة الثانوية في الفرع       

لمن تخصصوا في علم    %) 1.1(فـي حين أن هناك نسبة       

ونسبة  ,  المعلومـات والتصـنيف والتربية والقانون والتاريخ        

(آذلك تبين للباحثة أن     . لـم يذآـروا تخصصاتهم    %) 14.5(

مـن موظفـي الـتزويد والفهرسـة لديهـم خبرة أو            %) 83.3

 نسبة الموظفين   نوأ, شـهادة في مجال الحاسب اآللي       

لذيـن لديهـم خبرة أو شهادة في مجال استخدام شبكة           ا

 %).70.2(اإلنترنت هي

ــثة أن  -4 ــدت الباح ــتزويد   %) 90( وج ــن رؤســاء أقســام ال م

مــنهــم ال %) 10(والفهرســة يتقــنون اللغــة اإلنجلــيزية ، و

%) 34.5(أيًضا وجدت الباحثة أن     ,  غـيــر العربية     نيجـيــدو 

لغة اإلنجليزية  مـن موظفـي الـتزويد والفهرسـة يجيدون ال         

%) 1.1(وآانت نسبة   , يجـيدون اللغة الفرنسية     %) 4.8(و

ــة أو       ــة األوردي ــيدون اللغ ــن يج ــن الذي ــن الموظفي ــل م لك

ال يجيدون أي لغة غير     %) 20.3(الروسـية ، فـي حيـن أن         

 .قد ترآوا هذا السؤال دون إجابة%) 38.2(العربية ، بينما 

, دارة العامة    توضـح الدراسـة أن آـًال مـن مكتـبة معهد اإل             -5

ومكتــبـــة الملــك عــبــد , ومكتــبة الملــك فهــد الــوطنــية  
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ــ  Horizon( للعلوم والتقنيــة تستخــدم نظام األفق       زالعــزيـ

 ز، فـي حيـن تسـتخدم آـل من مكتبة الملك عبد العزي              ) 

ومكتـبة مرآز الملك فيصل للدراسات اإلسالمية       , العامـة   

تبة األمير سلمان   و تستخدم مك  ،  )Minisis(نظام مينيزيس   

  ).Dobis-Libis(المرآزية نظام دوبيس ـ ليبس 

 وجـدت الباحـثة أن جمـيع المكتـبات المدروسـة مشترآة             -6

 هو  اإلنترنتتوضح النتائج أن االتصال بشبكة      و, باإلنترنـت   

 زفــي مكتــبة الملــك عــبد العزيــ) Dial-up(اتصــال مباشــر 

ة خط   بواسـط  اإلنترنـت آمـا أن االتصـال بشـبكة        , العامـة   

فـي آـل من مكتبة معهد اإلدارة        ) Leased-line(مسـتأجر   

و مكتــبة األمــير , ومكتــبة الملــك فهــد الوطنــية  , العامــة 

ــزية  ــلمان المرآـ ــبحوث  , سـ ــبة الملـــك فيصـــل للـ و مكتـ

بيـنما االتصـال بشـبكة اإلنترنـت      , والدراسـات اإلسـالمية  

ــنة الملــك عــبد العزيــ   ــبة مدي ــية زفــي مكت  للعلــوم والتقن

قمـار الصـناعية بسـبب أن مديـنة الملـك عبد      بواسـطة األ  

 للعلـوم والتقنـية هـي المزوِّد لشبكة اإلنترنت في           زالعزيـ 

 .المملكة العربية السعودية

 من  دمـن أقسـام الـتزويد والفهرسـة تستفي        %) 72.7( أن   -7

منها %) 27.3 (ابينم, شبكة اإلنترنت في إجراءاتها الفنية      

 .اءاتها الفنيةال تستفيد من شبكة اإلنترنت في إجر
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 لديها اشتراك   د تبيـن الدراسـة أن جمـيع المكتبات ال يوج          -8

مـع أي مـن شـبكات أو قواعـد المعلومـات مـا عـدا مكتبة                 

 للعلــوم والتقنــية والتــي لديهــا زمديــنة الملــك عــبد العزيــ

 ).OCLC(اشتراك مع شبكة 

من األقسام التي لم تستغل     %) 66.7( وجدت الباحثة أن     -9

فــي إجــراءاتها الفنــية ذآــرت أن الــنظام  شــبكة اإلنترنــت 

المحسـب المسـتخدم فـي إجراءات التزويد والفهرسة ال          

يقـبل الدخـول للشـبكة مما يشكِّل عائقًا لـه أثر آبير في             

عـدم اسـتخدام هـذه الشـبكة في اإلجراءات الفنية لهذه            

أن من األسباب   %) 33.3(بيـنما تعـتقد نسـبة       , األقسـام   

 : اإلنترنت ترجع إلى اآلتيالتي تجعلها ال توظف شبكة

 عـدم توافر البرمجيات الالزمة الستغالل شبكة اإلنترنت         -

 .في عمليات التزويد والفهرسة

 . قلة الموارد المالية-

 االعــتقاد بــأن اســتخدام شــبكة اإلنترنــت فــي إجــراءات  -

الـتزويد والفهرسـة فـي المكتـبات العربـية هو استنزاف          

 .ادية دون عائد مرٍض المتللجهود البشرية واإلمكانيا

 الخـوف مـن اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي أنشــطة ال       -

 .عالقة لها بالعمل من قبل الموظفين
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 عـدم اإلحاطـة بالخدمـات التـي تقدمهـا شبكة اإلنترنت             -

 .إلجراءات التزويد والفهرسة

 الخـوف مـن حـدوث مشـاآل للمكتبة بسبب عدم توافر             -

اصة عند الدخول   الحماية الكافية للمعلومات السرية الخ    

 .لشبكة اإلنترنت

من المكتبات موظفي التزويد والفهرسة     %) 63.6( دربت   -10

منها قامت بتوزيع   %) 25(آما أن   . علـى شـبكة اإلنترنت    

نشــرات علــى موظفــي الــتزويد والفهرســة توضــح فــيها  

بعـض الخدمـات التـي توفـرها شبكة اإلنترنت في مجال            

عقد محاضرات منها قامت ب%) 18(في حين أن    , عملهم  

 .وندوات حول ذلك

 وجــدت أغلــب المكتــبات ســرعة فــي اإلجــراءات عــندما  -11

ــتزويد    ــراءات الـ ــي إجـ ــت فـ ــبكة اإلنترنـ ــتخدمت شـ اسـ

ــوانخفا, والفهرســـة  ــا مـــع , ا فـــي التكالـــيف ًضـ وتوافًقـ

 اآمــ, ا مسـتمًرا لمعلوماتهـا   ًثوتحديـ , المكتـبات األخـرى   

ــذه      ــتخدام ه ــة اس ــن تكلف ــي م ــائد الفن ــدت أن الع  وج

و أن موظفـــي الـــتزويد , الشـــبكة فـــي المكتـــبة مـــرٍض

 .والفهرسة راضون عن التعامل معها

 تبيـن للباحـثة أن موظفـي التزويد والفهرسة يستفيدون       -12

وأيًضا القيام بتصفح   , غالـًبا مـن خدمـة البريد اإللكتروني         
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بينما . المواقـع المخـتلفة المـتاحة علـى شبكة اإلنترنت         

 كوآذل, رس المكتبات األخرى    يسـتفيدون أحياًنا من فها    

. خدمـات المعلومات في المكتبات األخرى المتاحة عليها     

 الموظفـون من خدمات     دفـي حيـن أنـه نـادًرا مـا يسـتفي           

.  الوثائق لونق,  المحادثـة  جوبـرام , المجموعـات اإلخـبارية   

آذلــك غالــًبا مــا يســتخدم موظفــو الــتزويد بعــض األدوات 

ــت   ــيحها شــبكة اإلنترن ــي تت ــية  وتســاعد, الت ــي عمل  ف

ــتزويد ــتمة     , ال ــة المه ــع العام ــي المواق ــثل ف ــي تتم والت

ــتزويد  ــية الـ ــ, بعملـ ــب عومواقـ ــراجعات الكتـ ــ,  مـ  موقوائـ

 . المتخصصة ببيع الكتبعوالمواق, الناشرين

 تبيـن للباحـثة عـند تحليل البيانات أن موظفي الفهرسة            -13

 شـبكة اإلنترنـت مصـدًرا للفهرسة        ننـادًرا مـا يسـتخدمو     

ســيلة ارتــباط بمصــادر إتاحــة للتســجيالت  وو, المــنقولة 

ــا  , الببليوجرافـــية بـــدون مقـــابل  ــادًرا مـ ــا فـــإنهم نـ أيًضـ

ــتخدمو ــية   نيسـ ــي عملـ ــاعدة فـ ــض األدوات المسـ  بعـ

, والتي تتيحها الشبكة مثل قواعد الفهرسة   , الفهرسـة   

ــ ــ, وقوائـــم التصـــنيف ,  التصـــنيف طوخطـ  رؤوس موقوائـ

 .الموضوعات

هرســة أحــياًنا صــعوبات فــي  تواجــه أقســام الــتزويد والف-14

 في تأهيل   لومشاآ, توفـير االعـتمادات المالـية الالزمة        
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, الموظفيـن وتدريـبهم علـى اسـتخدام شـبكة اإلنترنت            

 إحاطـة الموظفيـن بما هو متاح في هذه الشبكة           موعـد 

ــ, مــن خدمــات فــي مجــال أعمــالهم    تعانــي مــن كآذل

ــي      ــن ف ــبل الموظفي ــن ق ــت م اســتخدام شــبكة اإلنترن

ــالعمل   أنشــطة ال ــا ب ــة له ــ,  عالق ــية  كآذل ــه غالب  تواج

, المكتبات مشاآل في خطوط الهاتف واالتصال بالشبكة     

ــية ذات عالقــة    ــدرة وجــود مواقــع عرب آمــا تعانــي مــن ن

 .بأعمالها

 تواجـه أغلـب المكتـبات بعض العوائق عند القيام بعملية        -15

 ذلك  نوم, الفهرسـة المـنقولة بواسـطة شبكة اإلنترنت         

ــية المســتخدمة فــي  اخــتالف فــي نظــ  ــبات اآلل م المكت

 عـدم إتاحة المكتبات العربية لفهارسها       اأيضـ , المكتـبات   

 هــناك اخــتالًفا فــي معايــير    نآمــا أ, مباشــرة علــيها  

 فإنه ال يوجد    كآذل, التسـجيالت الببليوجرافية للمكتبات     

ــية     ــبات العرب ــن المكت ــاون بي ــا ال يوجــ , تع ــرس دآم  فه

آــــــذلك وجـــود , ديـــة مــــــوحد للمكتـــبـــات الســـعـــو

بيـنما تواجه   . المعـربة ) MARC(اخـتـــالف فـي معـــايـيـر       

ــدم      ــثل بع ــي تتم ــات الت ــض المعوق ــياًنا بع ــبات أح المكت

الكاملة ) MARC(إمكانـية إحالل التسجيالت المقروءة آلًيا       

ــدان     ــة دون فق ــية الناقص ــل التســجيالت الببليوجراف مح

 التسجيالت  وأيًضا مشاآل في عرض   , لبعض المعلومات   
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ــنقولة   ــية الم ــ, العرب ــل   كآذل ــى تحوي ــدرة عل ــدم الق  ع

, التسجيالت الببليوجرافية المنقولة على الخط المباشر       

 .وتحميلها مباشرة لقاعدة بيانات المكتبة

 أغلـب موظفي التزويد لم يستخدموا       ن وجـدت الباحـثة أ     -16
عـــدًدا مـــن الخدمـــات التـــي أتاحـــتها شـــبكة اإلنترنـــت 

ومـنها إجراء عمليات    , ملـية الـتزويد     للمسـاعدة علـى ع    
) web(واستخدام استمارات   , التبادل واإلهداء بواسطتها    

 .إلرسال أوامر الشراء

 أن اغلـب المكتـبات تسـتخدم الهاتف أو الفاآس وسيلة        -17
 نادًرا ما تستخدم الوسائل     ابينم, لمـتابعة أوامـر الشـراء       

البريد التـي يـتاح الـتعامل بهـا بواسطة شبكة اإلنترنت آ           
ــي  ــي  ) web( اســتخدام صــفحة  وأ, اإللكترون ــتاحة ف الم

 .صفحة معلومات الناشر

 أن أغلب المكتبات تستخدم الحوالة أو الشيكات البنكية         -18
 هلكن, وأحـياًنا تسـتخدم الدفع المباشر       , لدفـع فواتـيرها     

مـن النادر استخدام أي من الوسائل التي تتيحها شبكة          
الشراء مثل البطاقات االئتمانية   اإلنترنت للتعامل بها عند     

 .والنقود اإللكترونية والشيكات اإللكترونية

مـن رؤسـاء أقسـام التزويد والفهرسة أن         %) 27.7( أفـاد    -19
لديهم خطًطا مستقبلية لتطوير مؤهالت موظفي التزويد       
والفهرســة ليتمكــنوا مــن الــتعامل مــع شــبكة اإلنترنــت   
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رات لهم على   وهذه الخطط تتمثل في عقد دو     , بفاعلية  
بأنــه ال %) 27.3(فــي حيــن أفــاد , رأس العمــل وخارجــه 

آمــا أفــاد رؤســاء . توجــد لديهــم حالــًيا خطــط مســتقبلية
ــتزوي  والفهرســة الذيــن لــم يســتغلوا شــبكة  دأقســام ال

اإلنترنـت فـي القـيام بإجـراءاتهم الفنية أن لديهم خطًطا            
ــتزويد      ــراءات ال ــيام بإج ــي الق ــتغاللها ف مســتقبلية الس

 .سةوالفهر

 :توصيات الدراسة 

فــإن ,  بــه الدراســة مــن معطــيات تبــناء علــى مــا خرجــ
 :الباحثة توصي بما يلي

 علـى المكتـبات ومراآـز المعلومـات أن تستغل األدوات            - 
التـي أتاحـتها شـبكة اإلنترنـت فـيما يخـص  المساعدة              

 .على اإلجراءات الفنية

ــتزويد  ت توفــير المــزيد مــن الحاســبا -  اآللــية لموظفــي ال

وإتاحـة الدخـول من خاللها      , لفهرسـة فـي المكتـبات       وا

 .لشبكة اإلنترنت

ــية وورش  عمــل   - ــدوات ودورات تدريب  عقــد محاضــرات ون

ــتزويد والفهرســة حــول    مكــثفة ومســتمرة لموظفــي ال

اســتخدام شــبكة اإلنترنــت فــي اإلجــراءات الفنــية فــي 

 .المكتبات
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 إصــدار نشــرات إعالمــية إرشــادية داخلــية مســتمرة      -

 علــى موظفــي الــتزويد والفهرســة حــول آخــر  وتوزيعهــا

الـتطورات عـن اسـتخدام شبكة اإلنترنت في اإلجراءات          

 .الفنية في المكتبات

ــاور     - ــض المح ــي بع ــية ف ــاش عرب ــات نق ــن مجموع  تكوي

ــت لالرتقــاء       ــبكة اإلنترن ــبر ش ــبات ع ــية للمكت األساس

 .بالمهنة وتبادل الخبرات

تقــبل  علــى المكتــبات التــي تســتخدم أنظمــة آلــية وال  -

 تســتبدلها بأنظمــة آلــية نأ, الدخــول لشــبكة اإلنترنــت 

 . تقبل الدخول إليها

ــبات     - ــية للمكت ــات عرب ــد معلوم ــناء قواع ــى ب ــل عل  العم

والمورديـن والناشـرين وإتاحـة فهارسـها باللغـة العربية           

 .على شبكة اإلنترنت

 ضـرورة إتاحة أدوات عربية على شبكة اإلنترنت تساعد          -

 الفائدة آل م اإلجراءات الفنية   لتع  على القيام بعمليات  

مـــن يـــتعامل مـــع الشـــبكة مـــن موظفـــي الـــتزويد أو  

 .المفهرسين

 العمل على استغالل شبكة اإلنترنت في تحقيق تعاون         -

ــي      ــي ووطن ــاق محل ــى نط ــية عل ــبات العرب ــن المكت بي

 .وإقليمي
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 العمـل علـى إخـراج فهـرس موحـد للمكتبات السعودية             -

 .توإتاحته عبر شبكة اإلنترن

 علـــى المكتبــات أن تشتــرك بــواحــدة مــن شبكــات         -

) OCLC , RLIN , WLN(المعلــومــــات العــالمــيــة مــثــل 

  .وغيرها

 فـتح المكتـبات لحسـاب مصـرفي خـاص بأوامر شراء أو              -

 بطاقــة جواســتخرا, اشــتراك بواســطة شــبكة اإلنترنــت 

يات  الحرص عند القيام بعمل    عم,  نفسه   ضائتمانية للغر 

 موعــد, مصــرفية بواســطة الشــبكة علــى أخــذ الحــيطة

إتاحــة المعلومــات المصــرفية للمكتــبة إال فــي صــفحات 

ــر والمورديــن       ــع المكتــبات ودور النش ــنة وفــي مواق آم

 . والموثوق بهمنالمعروفي

 تطويـر مـناهج المكتـبات والمعلومـات التـي تـدرس في              -

المـدارس والجامعـات بمـا يتناسب مع استخدام شبكة          

 .نترنت في المكتباتاإل

 :دراسات مستقبلية 

ــوعات      ــناول الموض ــراء دراســات تت ــثة بإج   توصــي الباح

 :التالية

ــتاحة علــى شــبكة      ــية الم فهرســة المصــادر اإللكترون

 .اإلنترنت واإلفادة منها في المكتبات
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إتاحـة المصادر اإللكترونية على شبكة اإلنترنت وأثرها         

 .على عملية االنتقاء
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