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 :تمهيد .1

يلعب إلاحصاء دورا تنمويا مهما في تنظيم أنظمة املعلومات بمختلف مفاهيمها تنوعها ومجاالتها    

املتطورة وله مكانة كبيرة بين العلوم ألاخرى وهو مربوط بفكرة العد والحساب وهذا املعنى ال يزال 

إلانتاجية في املجتمع متداوال بين جمين ألافراد العاملين واملختصين وغيرهم، كما هو مربوط بعمليات 

بصفة عامة وأنظمة املعلومات بوجه الخصوص، حيث نسجل مدى تقارب العمليات إلاحصائية من 

خالل مفهوم إلاحصاء ودوره كقوة جديدة في تطوير املنظمات وتنميتها على العموم، فهو احد الركائز 

ا املهنية والخدماتية بصفة عامة في املهنية في الوقت الحاضر حيث بين لنا قوة وانتشار املنظمة وترقيته

املجاالت الرئيسية التي تنشط فيه املنظمات الوثائقية وإلاحصاء الوثائقي مهيكل بعملية تنظم الجرد 

وكذلك هو نشاط فني في املنظمات لكل عامل مشرف على الرصيد الوثائقي يقوم بهذا النشاط بصفة 

ا بالطريقة التقليدية والطريقة الحديثة التي تتحكم طبيعة من خالل التحكم في بث املعلومات وحسابه

 ...فها البرمجيات

 :مفهوم إلاحصاء .2
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التي تعني الوضع السياس ي وفعال فقد اهتم  STATUSإن مصلحة إلاحصاء  يعود إلى الكلمة الالتينية   

 .إلاحصاء مند مراحله لظهور ألاولي بحساب املمتلكات الحكومية

 :ي مرحة تطوره كعلملقد وجد لإلحصاء نموذجين ف

 .الاتجاه ألاول الذي ظهر في أملانيا التعبير عن املمتلكات الحكومية -1

الاتجاه الثاني ظهر في انجلتا حيث إن إلاحصاء له مهمة الكشف عن العالقات بين الظواهر وعن  -2

 القوانين التي تسير بموجبها

سسات الوثائقية باإلعتام على هو عملية فنية ومهنية تشتعل بها املؤ  :تعريف إلاحصاء الوثائقي .3

وهو من املفاهيم املعروفة . املواصفات إلاحصائية التقليدية لبلوغ مستويات تقويمية محددة ومعلومة

لدى عامة الناس أنه ألارقام والبيانات رقمية فقط، كأعداد الكتب واملجموعات والسالسل والرصيد 

 .الحي املوجودة بأي نظام معلومات

 :اءوظائف علم إلاحص .4

 .تعد طريقة جمع البيانات وتنبئها وتلخيصها من أهم وظائف علم إلاحصاء: وصف البيانات -1

هو من الوظائف املستخدمة في مجال العمل والبحث ويسند الاستدالل : الاستدالل إلاحصائي -2

التقدير، اختبار . )إلاحصائي على فكرة اختيار جزء من العمل يدعى العينة تأخذ بطريقة علمية

 (.ياتالفرض

التنبؤ وفيه يتم استخدام نتائج الاستدالل إلاحصائي التي تدلنا على سلوك الظاهرة في املاض ي،  -3

 .ملعرفة ما يمكن أن يحدث لها في الحاضر واملستقبل

 :خصائص إلاحصاء الوثائقي .5

 يسهل عملية توصيل وإنجاح دوران السلسلة الوثائقية. 

 بات الكلياتترقية التبادالت بين املكتبة املركزية ومكت. 

 تفعيل املهارات البشرية في التسيير ومراقبة ألارصدة. 

 يشجع عملية توفير املصادر املطلوبة في وقت وجيز. 

 يضبط املوارد املالية املتدفقة على الوحدة الوثائقية. 

 بضبط عمل الاستشراف ورئ املستقبلية للوحدة الوثائقية.يساهم في حل املشاكل املتعلقة بالنواقص. 

 يساهم في تنظيم املؤشرات املهنية والتقنية واملرجعية. 

 :أهداف إلاحصاء الوثائقي .6

 .تنظيم العالقة بين مصالح الوحدة الوثائقية -

 .ترقية املمارسات املهنية اليومية املتعلقة ببنك إلاعارة -

 .توفير معطيات رسمية ملصلحة الاقتناءات  -

 .لداخلي للمنظمةترشيد امليزانيات وتبرير النواقص حسب النظام ا -
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 .املساعدة في وضع سياسة التشعيب والاستبعاد -

 .تعجيل برفع ألارقام وألاعداد امليدانية للمسؤولين واملشرفين -

 . مواصفات العاملين في إلاحصائيات الوثائقية .7

 .اللياقة إلادارية واللباقة وتفهم الوضعيات التسييرية املختلفة -

 .الوثائقيةالعمل في مختلف املصالح الوحدة  -

 .التركيز على مهام التزويد وإدارة امليزانية وألاعمال التجارية في املنظمة -

 .عالقات بشرية ومهنية عميقة مع أفراد املجتمع املحلي -

 .معرفة بالعمل إلاداري والتحكم في التشريعات املنظمة للعمل -

 .دبلوم عالي في علم املكتبات واملعلومات -
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 كلية العلوم إلانسانية والعلوم إلاسالمية 

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية 

 مكتبات ومعلومات .تخصص

 

 الاشتراكات في الدوريات

ghouar.afif@univ-oran1.dz 

تعد الاشتراكات في الدوريات العلمية املختلفة من أهم مصادر تنمية املجموعات في املنظمات الوثائقية مهما كان    

توجهها وغايتها أو مستوياتها الخدمية إن اعتماد املؤسسات الوثائقية على الدوريات العلمية هو ألاساس السليم 

يات هي الرافد العلمي املباشر للمؤسسة أو املكتبة، إن الدوريات هي للخدمة العلمية البيداغوجية والتربوية، إن الدور 

 ..مصادر معلومات جديدة وضرورية وهي من مخرجات مراكز البحوث واملخابر

إنها مطبوع يصدر في فترات زمنية محددة، وبشكل أو غير منتظم ولها عنوان واحد مميز ينظم جميع : الدوريات

قاالتها العديدة من الكتاب، وتحمل أرقامها تسلسلية للعديد واملجلد وتاريخا معينا، إعدادها، ويشترك في إعدادها م

 ...ويقصد بها أن تصدر إلى ماال نهاية

 :حيث قسمت اليونسكو إلى فئتين

 الصحف أو الجرائد اليومية وغير اليومية. 

 املجاالت على اختالفها. 

 :أهمية الدوريات

 ..حث العلمي، وتعتبر من أهم مصادر املعلومات التي تعتبر عليها املكتباتتحمل الدوريات مكانة مميزة في الب  
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الشتمالها على املقاالت والبحوث والدراسات التي تقدم معلومات أكثر حداثة وإيجازا وتركيزا ودقة من تلك  -1

 .التي تقدمها الكتب

 .الفعليين احتواؤها على العديد من املقاالت والبحوث والدراسات التي يكتبها املختصين -2

معالجتها ملوضوعات متعددة في العدد الواحد من الدورية، فتسهم بذلك في إغناء معلومات القارئ أو  -3

 .الباحث في عدد من املوضوعات

بالنسبة للمكتبات ومراكز  عملية ترقب صدورها ومتابعتهايسها صدورها في فترات زمنية محددة ومنتظمة  -4

 .املعلومات

 .وإخبار واكتشافات ال يمكن ظهورها في مصادر أخرى للمعلوماتشموليتها على معلومات 

 ..سهولة التعامل معها ن الناحية الشكلية واملادية وإمكانية قراءتها في أي وقت أو مكان -5

 :أقسام الدوريات

 :الدوريات حسب املوضوع وتنقسم إلى  - أ

 :تسميات الدوريات إلالكترونية

 .املجاالت إلالكترونية

 .ترونيةاملسلسالت إلالك

 .الدوريات آلالية

 .الدوريات املفتوحة

 .دوريات الاتصال املباشر

 .الدوريات الرقمية

الدوريات . الدوريات الال ورقية. الدوريات على ألاقراص املتراصة. الدوريات الافتراضية. الدوريات املحسوبة

 .مجاالت الانترنت. الدوريات غير التقليدية. الورقية

 .وم بكتابة بحث إعداد نص باستخدام احد املنافذ املرتبطة بحاسوب مركزي يمكن للمؤلف الذي يق .1

إعالم زمالئه العاملين في املجال نفسه بوجود بحث ‘يمكن بمجرد انتهاء املؤلف من إعداد بحثه  .2

 .ودعوتهم إلبداء الرأي فيه

 .ائهميمكن لرئيس تحرير فحص البحث بشكل مبدأ وتحديد املحكمين الذين يتم الاحتفاظ بأسم .3

 :نشأة الدوريات إلالكترونية

 .أول دورية أكاديمية ليس لها مقال تستخدم نظام أليا لتبادل املعلومات 1891ظهور الدورية  .1

صدور الدورية ضمن مشروع بيلند وقد تزامن مع املشروع ألاول تحت قسم ألابحاث والتطوير باملكتبة  .2

 .1893-1891البريطانية 
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 .الدوريات العامة

 .املتخصصة الدوريات

 :الدوريات حسب جهات الصدور وتنقسم إلى - ب

 .الدوريات التجارية -

 .الدوريات غير التجارية -

 :الدوريات حسب فترات الصدور  -ج    

تعتبر عملية بناء مجموعات الدوريات من أصعب العمليات الفنية املتعلقة بإدامة التسيير، وخلق سياسة        

 :واقعية تعتمد على

 .أهدافها ووظائفهانوع املكتبة و  -

 .وخدمات الدوريات بشكل خاص نوع الخدمات املكتبية واملعلومات التي تقدمها املكتبة بشكل عام -

 .امليزانية املخصصة للدوريات -

 .من املكتبة وخصائصهم وطبيعة حاجاتهم نوعية مجتمع املستفيدين -

 .املساحة املخصصة لعرض الدوريات الجارية والقديمة -

 .املتاحة للمكتبةاملوارد البشرية  -

 :ألاسس الرئيسية لالختيار الدوريات

 .توفر عدد ال متناهي من ألادوات والوسائل لالختيار -

 .الحصول على الدوريات ألاساسية املناسبة لنوع املكتبة وطبيعة خدماتها -

 .الاشتراك في الدوريات الشاملة بخدمات التكشيف والاستخالص املعروف -

 .كنموذج يساعد في عملية تقييمها وفحصهاة املطلوبة الاشتراك فيها الحصول على نسخة من الدوري -

 .إثراء مجموعات الدوريات من خالل إلاهداء والتبادل ومشاركة املصادر -

 :تعريف الدوريات الالكترونية

الالكترونية هي تجميع املعلومات وإصدارها وتوزيعها الكتروني بانتظام وهذا التعريف حصر  الدورية .1

الدوريات التي يتم إنتاجها ونشرها وتوزيعها عبر الشيكات مثل الانترنت ويتضمن هذا التعريف الصحف 

 .واملجاالت العامة

 .و تلك التي في شكل الكتروني ثابتالدورية الالكترونية هي تلك الدورية التي تنشر من خالل الشبكات أ .2
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 :سجل الجرد الخاص بالدورية 

 عنوان الدورية 

 الناشر وعنوانه الكامل 

 قيمة إلاشتراك 

 (شراء ،إهداء )كيفية الحصول على الدورية 

 

 

 


