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 مقدمة
ب في السعودية نظم إدارة  مكتبات آلية منذ مدة طويلة و ترغ          تسHتخدم بعض المكتبات     

كما أن بعض المكتبات حديثة اإلنشاء ترغب ابتداء     , تغيHيرها بHنظم أخHرى أكHثر كفHاءة         
ويالحHظ أن كHال مHن هHذه المكتHHبات     . فHي اسHتخدام نظHم آلHية حديHثة إلدارة مجموعاتهHHا      

تعمHHل بصHHفة عامHHة بصHHورة مHHنفردة عHHن المكتHHبات األخHHرى ربمHHا لعHHدم درايHHة هHHذه          
خرى وخططها المتعلقة باقتناء نظم آلية حديثة، أو        المكتHبات بمHا يدور في المكتبات األ       

لضHعف االتصHال و التنسHيق بيHن المكتHبات ممHا يترتHب عليه عدم إفادة المكتبة المعنية               
 .من الجهود التي تتم في المكتبات األخرى وما قد يكون لديها من معلومات أو خبرات

ا ليس فقط على عملية و غHياب الHتعاون و التنسHيق فHي هHذا المجHال يمكHن أن يؤثر سلب              
 للمكتHHبة المعنHHية، و إنمHHا علHHى مجمHHل العملHHيات المتصHHلة باقتHHناء    اآللHHي الHHنظام اختHHيار

الHنظام ، بمHا فHي ذلHك اختيار النظام،والمواصفات المطلوبة فيه، و عملية شراء النظام           
 .ذاتها،و خدمات ما بعد الشراء

مكتبات السعودية في هذا الشأن،  بين ال  اآلراءورغHبة من المكتبة في تبادل الخبرات و         
و بHناء علHى التوجHيه الكHريم مHن صHاحب السHمو الملكHي األمير سلمان بن عبد العزيز                      
المشHرف العHام علHى المكتHبة تأتHي دعHوة المكتHبة إلHى هHذا االجHتماع الHذي يشHارك فيه                         
ممHثلون مHن المكتHبات السHعودية من المعنيين باستخدام الحاسب اآللي في المكتبات، و               
إعHداد هHذه الدراسHة الموجHزة عHن اتجHاه المكتHبات السعودية نحو استخدام النظم اآللية                    
مHHن أجHHل تحضHHير و إعHHادة بعHHض المعلومHHات المتصHHلة بهHHذا الموضHHوع و عرضHHها و   

 .مناقشتها في االتصال
 :وبشكل محدد فإن الورقة تعنى بالبحث عن إجابة لألسئلة اآلتية

 خدمة حاليا في المكتبات السعودية؟ ما إعادة المكتبات اآللية المست-
 مHا توجHد المكتHبات نحHو تغيHير نظمهHا اآللHية الحالHية؟ و مHتى سيتم التغيير، إن كانت                 -

 هناك نية للتغيير؟
و ما النظم   .  مHا الHنظم اآللHية الجديدة التي تنوي المكتبات استخدام إن كان تم تحديدها               -

 ك توجه مبدئي الستخدام أحدها؟التي تجري دراستها من قبل المكتبات؟ و هل هنا
 

 :األهداف



 الحالHHHية االتجاهHHات تهHHدف الدراسHHة إلHHى جمHHع معلومHHات تصHHف الوضHHع الراهHHن و         
و بشHHكل محHHدد، فHHإن   . للمكتHHبات السHHعودية نحHHو اسHHتخدام نظHHم إدارة المكتHHبات اآللHHية    

 الدراسHة تسHعى إلHى معHرفة نظHم إدارة المكتHبات اآللHية المسHتخدمة حالHيا في المكتبات               
السHعودية، و توجهHات هHذه المكتHبات نحHو تغيHير هHذه النظم، والوقت الذي يخطط ألن          
يHتم فHيه هHذا التغيHير، ومعHرفة النظم البديلة التي تنوي المكتبات استخدامها، إن كان قد            
تHم تحديدهHا، و الHنظم اآللHية التHي تقHوم المكتبة بدراستها، و ما إذا كان توجهات مبدئية            

 .الستخدام أحدها
ووزعت ) ملحق أ( لتجمHيع البHيانات الالزمHة للدراسHة فقHد تHم تطوير استبانة موجزة           و

مكتHHبة سHHعودية مHHن المكتHHبات الجامعHHية و    ) 19 (1419خHHالل شHHهر رمضHHان مHHن عHHام    
العامHة و عيHHنة مخHHتارة مHHن المكتHHبات المتخصصHHة التHHي عHHرف أن لديهHHا نظمHHا آلHHية أو  

) %73( مكتبة وجهة بنسبة   ) 14(دود من   وقد و صلت الر   . توجهHا نحHو اقتHناء نظHم آلHية         
مكتبة البنك إلسالمي للتنمية، مكتبة جامعة إلمام محمد بن سعود  : و هHذه المكتبات هي    

اإلسHالمية، مكتHبة جامعHة الملك سعود، مكتبة جامعة المالك عبد العزيز، مكتبة جامعة               
 مركHHز الملHHك الملHHك فهHHد للبHHترول و المعHHادن، مكتHHبة دارة الملHHك عHHبد العزيHHز، مكتHHبة   

فيصHل للHHبحوث و الدراسHHات اإلسHHالمية، مكتHHبة المركHHز الوطنHHي للمعلومHHات المالHHية و  
االقتصHادية، مكتHبة معهHد اإلدارة العامHة المصHرفي، مكتHبة الملك عبد العزيز بالمدينة                  
المHHHنورة، مكتHHHبة وزارة التخطHHHيط، اإلدارة العامHHHة للمكتHHHبات بHHHوزارة المعHHHارف التHHHي 

 العظمHى مHن المكتHبات العامHة و الدراسية في المملكة، باإلضافة         تشHرف علHى الغالبHية     
 .إلى مكتبة الملك فهد الوطنية

 :النتائج
علHHى أسHHماء نظHHم إدارة المكتHHبات اآللHHية المسHHتخدمة فHHي المكتHHبات   ) 1(يحHHتوي جHHدول 

ويتضHح مHن الجدول أن معظم المكتبات التي وصلت ردودها إلى المكتبة و       , المشHارك 
ال تHزال فHي الوقHت الحالHي تسHتخدم الHنظم التي عربت       ) % 67( حسHبة  تسHتخدم نظمHا م  

: و هHHذه الHHنظم هHHي  . مHHنذ مHHدة مHHبكرة نسHHبيا و التHHي تعHHتمد علHHى الحاسHHبات المركHHزية      
مينايسHHس فHHي مكتHHبات كHHل مHHن البHHنك اإلسHHالمي للتنمHHية، ودارة الملHHك عHHبد العزيHHز، و  

ة المHHالك فهHHد الوطنHHية، مركHHز الملHHك فيصHHل للHHبحوث و الدراسHHات اإلسHHالمية، و مكتHHب 
وابHHن الHHنديم فHHي مكتHHبة معهHHد اإلدارة العامHHة فHHي حيHHن أن أربHHع مكتHHبات تسHHتخدم نظمHHا  

مكتبات كل من جامعة    : حديHثة و هHي نظHام األفHق الHذي يسHتخدم في ثالث مكتبات هي                
اإلمHHام، و المركHHز الوطنHHي للمعلومHHات المالHHية و االقتصHHادية، و المعهHHد المصHHرفي و    

و إذا . ن الHذي يسHتخدم مHن قHبل مكتبة واحدة هي مكتبة وزارة التخطيط             نظHام يونHيكور   
الحظHنا أن هHذه المكتHبات األربHع قHد اقتنHت نظمهHا حديHثا فإن هذا يشير إلى نوع توجه          
مHHن المكتHHبات نحHHو الHHنظم الحديHHثة المفHHتوحة  و بعHHيدا عHHن الHHنظم التHHي تعHHتمد علHHى            

ز بالمديHنة المHنورة و اإلدارة العامة        أمHا مكتHبة الملHك عHبد العزيH         , الحاسHبات المركHزية   
للمكتHHبات بHHوزارة المعHHارف و المسHHؤولة عHHن المكتHHبات العامHHة و المدرسHHية الHHتابعة         
لHوزارة المعارف كما سبقت اإلشارة إليه فقد ذكرتا بأنه ال تتوافر بالمكتبات التابعة لها       

 .نظم آلية



أجابت نصف ) 2(جHدول   ولHدى سHؤال المكتHبات عHن نيHتها تجHاه تغيHير نظمهHا الحالHية                   
المكتHبات المشHارك بأنها ال تنوي تغيير نظمها في الوقت الحالي، في حين ذكرت ست           

و أشارت مكتبة  واحدة . بأنهHا تنوي تغيير النظم المستخدمة حاليا فيها ) % 43(مكتHبات  
بHأن األمHر موضHع دراسHة فHي المكتبة  ولكن إذا ال حظنا أن أربعا من المكتبات السبع                     

 تHنوي التغيHير قHد قامت بالتغيير قبل مدة و جيزة من إجراء الدراسة فإن معظم           التHي ال  
إمHا تنوي تغيير نظمها أو إنها قامت بالفعل بتغيير نظمها  ) % 81 ( المكتHبات المشHاركة   

 .حديثا
 )1(جدول 

 نظم إدارة المكتبات اآللية المستخدمة حاليا في المكتبات السعودية
 األنظمة العدد %
 مينايسس 4 29
 دوبيس ليبس 3 21
 األفق 3 21
 ابن النديم 1 7
 يونيكون 1 7
 دون نظام آلي 2 14
 المجموع 14 * 99 

 .تأثر المجموع بالخطأ الناتج عن جبر الكسر* 
 )2(جدول 

 اتجاه المكتبات نحو تغيير أنظمتها الحالية
 االتجاهات  العدد %
 ال 7 50
 نعم 6 43
 لم يتقرر بعد 1 7
 وعالمجم 14 100

 

 ).3رقم (وكان السؤال التالي عن الوقت الذي سيتم فيه تغيير النظام الحالي جدول 
وقHد ذكHرت جميع المكتبات التي تنوي اقتناء نظم حديثة بأنها تخطط ألن يتم هذا األمر     

و عليه فإنه من المفيد . خHالل المHدة المتبقHية مHن العHام الحالHي و العHام الهجHري القHادم               
مكتHبات أن تتHبدل الخHبرات فHيما بيHنها و أن تعمHل علHى استمرار التنسيق خالل                لهHذه ال  

العملHيات المتصHلة باقتHناء الHنظام بمHا فHي ذلHك اختHبار الHنظام، و تحديHد المHرغوبة فيه                   
وربمHHا الHHتفاوض الجماعHHي مHHع المورديHHن المحلييHHن بهHHدف تخفHHيض تكلفHHة و الحصHHول 

 .ما بعد البيععلى ضمانات تتصل بتطوير النظام و خدمات 
األفـق و : ، فكانت على التوالي)4جدول (أمHا عHن الHنظم التي تقوم المكتبات بدراستها           

تHتم دراسHته مHن قHبل جمHيع المكتHبات التHي تHنوي تغيير نظمها، يونيكورن ويدرس من                   
قHبل جمHيع المكتHبات عHدا واحHدة، مينايسHس و يHدرس مHن قبل ثالث مكتبات، تلك ليب                     

و يدرس كل ) 3.4(مكتبيتيHن، ابوبHاك و دوبHيس ليبيس النسخة    بلHس و يHدرس مHن قHبل         



وال يعرف سبب إغفال بعض المكتبات لبعض هذه النظم         , مHنهما مHن قHبل مكتبة واحدة       
فربما , مHن الدراسHات التHي تقHوم بها، مما يجعل من األمر موضعا لعدد من التفسيرات        

الءمHHة هHHذه الHHنظم، يكHHون السHHبب فHHي هHHذا قHHناعة تكونHHت لHHدى بعHHض المكتHHبات بعHHدم م  
وربمHا كHان السHبب عHدم درايHة المكتHبات بHبعض هHذه الHنظم، و مHن األسباب المحتملة                       
كذلHHك أن الدراسHHات التHHي أجHHرتها بعHHض هHHذه المكتHHبات كانHHت سHHابقة الكHHتمال تطويHHر    

و تشHير هHذه النتHيجة كذلHك إلى قلة الخيارات المتاحة للمكتبات فيما      , بعHض هHذه الHنظم     
كما . ة المعHربة، وإن كانHت عHدد هHذه الHنظم  في تزايد و لكن ببطء                 يتصHل بالHنظم اآللHي     

، مما يشير إلى vtlsيالحHظ أن هHناك نظمHا معHربة خرجت من دائرة النظر تماما مثل          
جوانHHب مHHن القصHHور التHHي ارتبعريHHب هHHذا الHHنظام و صHHيانته أدت إلHHى اسHHتبعاده تمامHHا  

 و ينتشر استخدامه في عدد من علHى الرغم من األصل األجنبي يعد من النظم المنافسة       
 .المكتبات

 
 )3(جدول 

 وقت التغيير
 العام العدد %
14 1 1419 
71 5 1420 
 دون إجابة 1 14

 المجموع 5 99 *
 تأثر المجموع بالخطأ الناتج عن جبر الكسر �

 
 )4(جدول 

 النظم التي تجري دراستها من قبل المكتبات 
دوبيس ليبس 

V.3.4 
يونيكورن نايسسمي تك لب انوباك  المكتبات  النظم األفق

Χ Χ   Χ Χ مكتبة جامعة الملك سعود 
    Χ Χ مكتبة جامعة الملك فهد 
    Χ Χ مكتبة دارة الملك عبد العزيز 
    Χ Χ مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 
  Χ Χ Χ Χ مكتبة الملك فهد الوطنية 
  Χ Χ  Χ  مكتبة معهد اإلدارة العامة 
   Χ Χ Χ وزارة المعارف 

 
وتHم سHؤال المكتبات التي ترغب في تغيير أنظمتها عن اسم النظام الجديد الذي ترغب              

وقHHد أجابHHت جمHHيع المكتHHبات  بأنHHه  لHHم يHHتم التوصHHل إلHHى تحديHHد   ) 5جHHدول (فHHي اقتHHنائة 
و عHHندما سHHئلت المكتHHبات إذا كHHان لديهHHا توجHHه مبدئHHي نحHHو أحHHد  . نهائHHي للHHنظام الجديHHد

بأنHHه لHHيس لديهHHا فHHي هHHذا ) %57( األنظمHHة التHHي تجHHري دراسHHتها أجابHHت أربHHع مكتHHبات 
بHHأن لديهHHا توجهHHا مبدئHHيا نحHHو أحHHد    ) % 43(الشHHأن، فHHي حيHHن ذكHHرت ثHHالث مكتHHبات    

معهHد اإلدارة العامHة نظام األفق، جامعة سعود إما نظام    : األنظمHة، علHى الHنحو اآلتHي         



مكتHHبة الملHHك عHHبد العزيHHز بالمديHHنة المHHنورة      ، (V.3.4)األفHHق أو نظHHام دوبHHيس ليبHHيس    
 .يونيكورن

و تشHير هHذه النتHيجة إلى عدم اتضاح الصورة تماما بالنسبة للمكتبات المشاركة وربما      
يعHود ذلHك إلHى أن الHنظم المHتاحة اليزال يجري تعريبها و تطويرها و عدم تجربة هذه                

 .النظم بما فيه الكفاية مما يتطلب مزيدا من الوقت لدراستها و تقويمها
 



 )5(جدول 
 اتجاه المكتبات نحو استخدام أنظمة المكتبات 

 
  تحديد نهائي توجه مبدئي
 مكتبة جامعة الملك سعود نعم ال نعم ال
- X X - مكتبة جامعة الملك فهد 
X - X - مكتبة دارة الملك عبد العزيز 
- X X -  مكتبة الملك عبد العزيز

 بالمدينة
X - X - مكتبة الملك فهد الوطنية 
- X X - مكتبة اإلدارة العامة 
X - X - وزارة المعارف 

 
إدارة  فهذه دراسة موجزة عن اتجاهات المكتبات السعودية نحو استخدام نظم                و بعد؛ 

أن معظم المكتبات السعودية المشاركة في             و قد كشفت الدراسة          . المكتبات اآللية  
نها تنوي تغيير نظمها خالل       الدراسة إما أنها قد غيرت نظمها قبل مدة وجيزة، أو أ                

السنة القادمة، و أن هناك اتجاها لدى هذه المكتبات نحو النظم المفتوحة الحديثة                             
و هو توجه محمود؛ لما له من          . المفتوحة و التي ال تعتمد على الحاسبات المركزية           

أظهرت الدراسة كذلك عدم       و. إمكانات التعاون بين المكتبات      تأثيرات الحقة على        
 واضح نحو نظام آلي معين، مما ينبئ عن نوع من الصعوبة أو عدم                           جاهوجود ات  

ال و بخاصة أن النظم        فهمه،    أمر يمكن  و هو . في الرؤية تجاه هذه النظم       الوضوح  
 .بما فيه الكفايةزالت في مرحلة التطوير و لم يتم تجريبها 

 :و في ضوء النتائج المشار إليها فإن الورقة توصي باآلتي
من التعاون و التنسيق بين المكتبات الراغبة في تغيير نظمها الحالية                       قيام نوع       1

 .بهدف اإلفادة مما يتوافر لدى المكتبات األخرى من خبرات و معلومات
 
 لتسهيل اتصاالت و التنسيق بين المكتبات فإنه يمكن تنسيق االتصال و تركيزه في                  2

لقى المكتبة المعلومات من       مكتبة واحدة، و هي مكتبة الملك فهد الوطنية، بحيث تت                  
 .مختلف المكتبات و تتيحها للمكتبات الراغبة

 
 تشكيل لجنة من المكتبات الراغبة في تغيير نظمها و تكون رئاسة اللجنة في مكتبة 3

و و تقوم اللجنة بعقد اإلجتماعات . الملك فهد الوطنية بوصفها المكتبة الوطنية للبالد
 .زمة و تصدر توصياتها في هذا المجالإجراء الدراسات و المشاورات الال

 
ألنظمة المقتناة من  ينبغي أن تراعى المكتبات الراغبة في تغيير نظمها أن تكون ا4

 و التعاون مع المكتبات االتصالة التي تمكن و تعين المكتبة في األنظمة المفتوح
ن بين األخرى في مجاالت البحث و الفهرسة و اإلعارة و غيرها من مجاالت التعاو



 النظام المستخدم في المكتبة المعينة عن النظم المستخدمة في اختلفالمكتبات، و إن 
 .رىالمكتبات األخ

 
،للنظم   USER GROUPS ميندمكتHبات على تكوين مجموعات المستخ  ينبغHي أن تعمHل ال  5

على تطوير النظم   المعHربة المخHتلفة، بهHدف تنسيق جهود المكتبات فيما يتصل بالعمل             
 .مها و معالجة المشكالت الناجمة عن تطبيقهاو دع


