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 : الملخص

االلكتروني ألرصدتها الوثائقية، أن البرمجيات مصطلح يطلق يعد البرمجيات الوثائقية التي تساعد في المؤسسات الحكومية في التسيير 
على جميع البرامج الالزمة لتشغيل الحاسوب وتنظيم عمل وحداته، وتنسيق العالقة بين هذه الوحدات. وهي مجموعة أعمال متكاملة من 

لحكومية على اقتناء البرمجيات الجيدة، المنطق والتحليل والبرمجة ضرورية لعمل إعالمي منتظم". إن قدرة المسيرين في المؤسسات ا
تجنبهم خالل مراحل التشغيل التعامل مع البرمجيات التي ال تحقق الحلول المنتظرة منها، والتي قد تظهر عيوبها من حين آلخر عند  

ة لتسيير مختلف المصالح  التطبيق. وسعيا لتجنب تلك العيوب يتم استعراض المواصفات التي تساعد في االختيار الجيد للبرمجيات المناسب
والمرافق اإلعالمية في المؤسسات الحكومية، وجملة من النماذج عن البرمجيات الوثائقية، والوظائف األساسية لنظام التشغيل االلكتروني 

 لألرصدة الوثائقية.

  :المقدمة

محاولة وضع  ها داخل في المؤسسات الحكوميةوالذي نهدف من وراء إنجازه إلى التعريف بالبرمجيات الوثائقية ومراحل تطورها وتطبيق 
 أهم األسس الصحيحة إلختيار الجيد منها.  

 الوثائقية، برمجيات وثائقية، قاعدة بيانات.   والتي تمثلت في: برنامج، وثيقة، المعلومات

 من موارد مادية وبرمجيات. ومتطلبات إنشاءها  فيمـا يخص الفصل الثاني فقد تناولنـا فيه تاريـخ تطور البرمجيـات الوثائقيـة

برمجيات وثـائقية جيدة، والتي بناءا عليهـا تحقق في المؤسسات الحكومية نجاحـا على المستوى   عن أهم المعايير والمتطلبات كأساس لقيام
 والدولي.   المحلي

مجتمعنا المعاصر، لتحديد وإقرار المواصفات يعتبر توحيد المعايير من العناصر األساسية في جميع األنشطة العلمية و الصناعية في  
  الكمية ، والنوعية واإلجرائية التي ينبغي اإللتزام بها في تصنيع منتوج معين لضمان الجودة وتحقيق النمطية التي تدعم مقومات التعاون 

ئق ال تتجاوز الواحدة منها بضع  وتبادل المنتجات دون الحاجة إلى تغيير أو تعديل، و عادة ما تصدر المعايير الموحدة في شكل وثا
صفحات، وتشتمل كل وثيقة على مجموعة من الشروط أو الخصائص أو المقاييس أو األساليب المقننة، كما أنها غالبا ما تشتمل على 

 يم.جداول إحصائية ورسوم إيضاحية، إلى غير ذلك من الوسائل المساعدة للمستفيد من الوثيقة. وهناك أكثر من أساس واحد لتقس

المعايير الموحدة والمواصفات القياسية إلى فئات ، فهناك التقسيم على أساس مستوى السلطة المسؤولة عن اإلقرار واإلصدار، وما يترتب 
على ذلك من حدود اإللتزام والتنفيذ، وعلى هذا األساس يمكن تقسيم هذه الوثائق إلى ثالث فئات، وهي معاييرالتي توجد المؤسسات 

والمعايير القومية، والمعايير الدولية.  كذلك يمكن التقسيم وفقا لمجاالت التطبيق إلى معايير الخاصة بالمنتجات الصناعية،  الحكومية،  
أوعية   بإخراج  الخاصة  المعايير  نجد  الخدمات  لمجاالت  كمثال  المعلومات  تنظيم  أخدنا  وإذا  الخدمات.  بأنشطة  الخاصة  والمعايير 

ة بعمارة مرافق المعلومات، والتقنيات الخاصة بالتجهيز الفني ألوعية المعلومات، والمعايير الخاصة بنظم المعلومات، المعايير الخاص
 .  إسترجاع المعلومات إلى آخر ذلك من عناصر المجال
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ع هؤالء الموردين  معايير خاصة بإختيار الموردين: إن الحديث عن المعايير المتعلقة بإختيار الموردين تستوجب منا أوال الحديث عن أنوا  
 :الذين بإمكانهم إنتاج البرمجيات الوثائقية ووضعها في السوق ليتم إنتقاءها من بين البرمجيات المتاحة، وعليه يمكن أن نميز بين

المؤسسات التجارية العامة : تختص هذه المؤسسات التجارية باإلستجابة لعروض المناقصات التي تعلن عنها في المؤسسات الحكومية 
 . و مراكز المعلومات.  وهي تعرض أهم منتجاتها في مجال البرمجيات الوثائقيةأ

المؤسسات التجارية المتخصصة: هذه المؤسسات تعرض مجموعة من البرمجيات الوثائقية المتعلقة بالتطبيقات الوثائقية، وهذه البرمجيات 
 . هزة  خاصةعادة ما تكون متوفرة على أجهزة حواسيب مختلفة، والتي تعمل على أج

المؤسسات التي تطور البرمجيات الوثائقية الخاصة بها : ويتعلق األمر هنا بالمؤسسات العمومية التي تعرض البرمجيات الوثائقية التي 
طورتها بنفسها، وعادة ما تكون بأسعار أقل من تلك التي تعرضها المؤسسات التجارية، أو أن تكون مجانا. و على الرغم من تنوع 

المسؤولين المؤس على  بينها، وتستوجب  المتطلبات والتي توحد  أن هناك مجموعة من  إال  الوثائقية  البرمجيات  بتطوير  الخاصة  سات 
المتطلبات . والعاملين داخل المكتبات ومراكز المعلومات تتبعها إلختيار البرمجيات األنسب لسير الوظائف الخاصة بهم على أحسن وجه

بيانات: أغلبية البرمجيات الوثائقية المتوفرة اليوم تعمل على الحواسيب الصغيرة وتستغل نظام التشغيل ، أما التجهيزية وهيكلة قاعدة ال
  البرمجيات الوثائقية التي تعمل على الحواسيب الكبيرة فهي قليلة، بل و يهتم منتجوها بإعادة تحمليها على الحواسيب الصغيرة ، وفي هذا 

 الذاكرة المتوفرة على الحاسوب كافية لتحميل كل التسجيالت.  الباب ينبغي التأكد هنا من أن

ر باإلضافة إلى معرفة أماكن تثبيت مناصب العمل، وبالتالي معرفة إمكانيات اإلتصاالت الممكنة الداخلية منها والخارجية. وال يمكن إعتبا
ختيار البرمجيات الوثائقية الجيدة لهذا يفضل دائما أن  حجم قاعدة البيانات، وعدد التسجيالت التي يمكن أن تحتويها معيارا حقيقيا إل

ة  تكون غير محدودة و يستحسن كذلك أن تكون لها القدرة على تسيير قواعد بيانات متكاملة فيما بينها  والقيام بالبحث المتزامن ، ومترابط
اإلستناد إلى كلمات سر ليقتصر الدخول لقاعدة  عن طريق الروابط الفائقة على عدة قواعد. والتحكم في وظائف البرمجيات الوثائقية ب

المعطيات على المسيرين والمستفيدين، وإنشاء العديد من النوافذ الخاصة بإدخال البيانات، والتي تمكن من تسيير كل أنواع الوثائق على  
الخصائص التقنية األخرى التي يجب قاعدة واحدة، باإلضافة الى المتطلبات السابقة الذكر تجدر بنا اإلشارة كذلك إلى أن هناك بعض  

 توفرها في البرمجيات الوثائقية لكي تحقق من خاللها في المؤسسات الحكومية.

 المتطلبات الوظيفية الخاصة بالبرمجيات الوثائقية 

البرمجيات التي تملك أكبر إن الحرص الشديد الذي تعنى به البرمجيات الوثائقية عند عملية اإلختيار ليس موجه فقط للحصول على  
 .  قدر من الوحدات، وإنما يجري التركيز كذلك على محتوى هذه الوحدات ومدى التنوع الذي يمكن أن تقدمه على مستوى الوظائف

بوعة  النظام الفرعي للتزويد اإلقتناء: اإلقتناء هو حصول في المؤسسات الحكومية أو مركز التوثيق على المواد المطبوعة أو غير المط
عن طريق الشراء أو اإلهداء أو التبادل أو اإليداع القانوني، وكذلك مجموعة اإلجراءات التي ترتبط بذلك، ومع دخول النظم اآللية جميع  

 :مجاالت الحياة في المؤسسات الحكومية ضرورة إستغالل هذه التكنولوجية في ترقيه هذه الوظيفة   وذلك لتوفرها على اإلمكانيات التالية

جانب المعلومات الواجب توفرها أو من جانب  مكانية إعداد وثائق الطلب بحيث تكون لكل المؤسسات المواصفات الالزمة، سواء منإ
  دقة المعلومات.
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 .توجيه رسائل للموردين بمباشرة عملية الطلب، أو التذكير في حالة التأخر، أو إلغاءالعملية

 .للمستفيدين المصرح لهم من خالل كلمة سر خاصة العاملين، على شاشات النظام، باإلضافة  أن يكون النظام الفرعي للتزويد متاحا لكل

الدخول إلى ملف أسماء وعناوين الموردين   أشرطة ممغنطة قدرة النظام من طباعة أوامر الشراء على شكل نماذج ورقية مطبوعة، أو على
 .من خالل األنظمة الفرعية األخرى 

 .طلب نفس المواد من موردين آخرين، إذا ما فشل المورد األول في تزويد في المؤسسات الحكومية بها مقدرة النظام على إعادة

البيانات الخاصة بالوثائق التي دخلت في المؤسسات الحكومية حديثا من ملفات اإلقتناء، وهذا يساعد على ربح الوقت، وسرعة ضم قيود 
ت المخصص لوضع المقتنيات الجديدة في متناول المستفيدين. مع وجود تلقائية فقط الجديدة إلى الملفات الموجودة، مما يقلص الوق

   الوثائق التي لم تتم عملية مسبقا.  باالضافة الى التعرف على أشكال المداخل التي توفرها البرمجيات الوثائقية، ومدى مرونتها للتالؤم
 .مع مختلف أنواع الوثائق التي قد تقتنيها مستقبال

وانطالقا من هذه التعاريف يتبين لنا أنه من الضروري وجود برمجيات وثائقية تعتمد قائمة معدة مسبقا، فهذا يمكن المكشفين من التخلص 
من بعض المشاكل اللغوية، ومنها عدم اإلطراد في التعبير عن الموضوع نفسه، وبعبارة أخرى تجنب التعبير عن موضوع معين بعدة 

ئق مختلفة أو من جانب مكشفين مختلفين ويعني هذا الموقف في اللغويات بالترادف، أي وجود أكثر من مصطلح  طرق مختلفة في وثا
واحد للداللة عن موضوع أو مفهوم معين. ومما الشك فيه إذن أنه يتعين على مسؤول داخل البرمجيات الوثائقية المعتمدة على اللغة 

مات أو التعبيرات المترادفة، لكي يسترجع جميع الوثائق المتصلة بموضوع معين، وال يمكن غير المقيدة، أن يأخذ في حسبانه جميع الكل
بأي حال لمسؤول البحث أن يكون قادرا على اإللمام بكل المترادفات، أي تحديد التعبيرات المترادفة المتعددة التي يمكن أن يستعمل من 

 . لوثائق المتصلة بالموضوع نفسه تحت مصطلحات مختلفةجانب المكشفين ومسؤولي البحث، و من ثمة تجنب تشتيت ا

  تعريف البرمجيات الوثائقية:

 : هناك عدة تعريفات للبرمجيات بصفة عامة نعرض منها مايلي

يشير مصطلح البرمجيات إلى كل البرامج التي تقوم بتشغيل أجهزة الحاسبات األلية , وفي العادة يتم توريد البرمجيات على أقراص مرنة 
مصحوبة بكتيبات أو أدلة استخدام تساعد في تبصير المستخدمين بكيفية استخدامها وفي  CD ROM أو على أقراص ضوئية مدمجة

 بعض األجيان قد يقدم بعض الموردين برامج تدربية لتشغيل واستخدام هذه البرمجيات. 

أو محدد متفق عليه . وقد يكون البرنامج برنامج تسلسل من التعليمات واألوامر في برامج ليوجه الحاسوب الى انجاز عمل خاص   
 تشغلي أو برنامج لغة االلة أو برنامج معلوماتي. ويكتب البرنامج عادة من قبل المتخصصين في البرامج الفكرية.

 برنامج فكري يكتب باستخدام أحد لغات الحاسوب الستعماله في أغراض مختلفة يساعد في الحصول على أقصى فائدة منه.  

وهي مجموعة من البرامج تقوم بتشغيل األجهزة والمعدات واالشراف عليها . أما البرمجيات الوثائقية أن هذا المصطلح يعبر  لبرمجيات:ا 
عن كل البرامج المعالجة للوثيقة، حيث تكون منظمة ومخصصة لمعالجة المعلومات التي تتعلق بالميدان الوثائقي، إذ تدير وتعالج وتخزن  
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الم ابتداءا من حجزها حتى معالجتها وتسترجع  الوثائقية  السلسلة  البرامج تتصل بمختلف عمليات  علومات، ومن هنا فإن كل وظائف 
 . وامكانية استرجاعها

  source code والكود االصلي للبرمجة Runtime وتبرز في البرمجيات مسألة هامة في التمييز بين البرمجية المترجة للغو األلة
 ل محتوايتها وأسرار صناعتها . الذي تظهر فيه ك

 . من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن البرمجيات الوثائقية هي مختلف البرامج التي توع أساسا لمعالجة الوثيقة وأل المؤسسات الحكومية 

 : أنواع البرمجيات

إطار استراتيجية المؤسسة الوثائقية لخدمة إن أي نظام معلومات هو جهاز متكامل يجمع بين الوظائف التقنية والفنية التي تعمل في  
المستفيد. وىذا بتوفير برنامج وثائقي يعمل على توظيف هذه ألهداف ما نجد برنامجا يخص كل وظيفة على حدى أو برنامج متكامال 

المادية، في توفي النوع من يشكل الوظائف كاممة في إطار متناسق وأكثر مرونة وهذا على حسب احتياجات كل وإلمكانياتها  ر هذا 
 التكنولوجيات. تسمح بالقيام الوظائف جممة واحدة أو جزء منها فقط، وعلى ذلك يمكن القول بأن البرمجيات الوثائقية تتنوع بتنوع المهام 

 التي تؤديها فهناك أنواع متعددة: 

بكونها تضم نظام فرعي واحد، حيث   ةالمؤسس: هي أولى البرمجيات التي استخدمت في  البرمجيات الوثائقية ذات النظم الفرعية  -1
 اهتمت المؤسسة في بداية حوسبة خدماتها.

: هي البرمجيات الوثائقية االحتكارية التي تتيح لمستخدميها امكانية واستعمالها، فهي تتمتع بحقوق برمجيات الوثائقية اإلمتالكية  -2
 الممكية الفكرية 

باعتبارها من المصنفات المحمية، اذ تقيد حرية المستخدم الذي يصبح مجبر في كل مرة إلى اقتناء الطبعات المعدلة والتي تستجيب   
 لل ما أو إضافة خدمة. لمتطورات الحديثة أو تعديل خ

فصفقة اإلمتالكية اإلحكارية: ال تتعمق بالثمن فقط، بل تتعمق أيضا بشفرة المصدر، ال يوجد هناك برمجيات مجانية ولكنها يمكن  
 الحصولعلى دون مقابل لكن ال يمكن التعديل فيها وتطويرها، وهذا بسبب جهل المستخدم بالشفرة المصدرية لها. 

 : حسب الوظائف

  Windows XPالتشغيل نظم

 .برمجيات الخدمات: وهي البرامج التي تستخدم من قبل المستخدم العادي وتضم مايلي: الفرز, الدمج, النسخ , تداول الملفات ومعالجتها

 .طرةبرمجيات التطبيقات: تصنع لتنفيذ عمل محدد أو مجموعة من األنشطة مثل: برمجيات ونظم المحاسبة والجرد والرواتب ونظم السي
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 حسب االجهزة:

 .برمجيات الحواسيب الكبيرة •
 . برمجيات الحواسيب الصغيرة •
 . برمجيات الحواسيب المصغرة •

 : حسب طريقة االعداد

البرمجيات المصممة محليا: تقوم كل مؤسسة بتصميم وبناء نظمها, ولكن بدأت هذه البرمجات بالتناقص في المؤسسات الحكومية لكثرة  
 : تواجهها ونخصها بالذكر في النقاط التاليةالمشاكل التي 

 . االعتماد الكامل على المصميم أو المبرمج وأي خطأ من قبله يتوقف لبرنامج •
 . تحتاج هذه البرامج لفترة طويلة الجراء االختبارات •

 : حسب مجاالت االستخدام

 برمجيات أحادية.  •
 . برمجيات النظم المتكاملة •
 المكتنزة. برمجيات االقراص  •

 :ميزات استخدام البرمجيات الوثائقية في المؤسسات الحكومية

 . مجربة وموثوقة النجاح •
  التوثيق المرافق لكل حزمة والذي يشمل مواصفات النظام وطريقة تشغيله وعمله والدليل االرشادى لالستخدام •
 . ة والمتابعةاطمئنان الجهة المستفيدة من وجود جهة يعتمد عليها لغرض االدامة والصيان •
 سرعة التنفيذ. •
 .تدني تكلفة االستضافة مقارنة بشراء النظام وتركيبة محليا   •
 .التقليل من التكلفة اإلضافية مثل توفير خادم خاص بالمكتبة و موظف متخصص بالشبكة •
 .إنجاز ذلكالدعم الفوري لنظام المكتبة من قبل المزود، والمتمثل في الترقيات والصيانة وبالطبع السرعة في  •
 .إمكانية الدخول على النظام والتعديل فيه من أي مكان وفي أي وقت، وذلك بالطبع لمن يكون لديه الصالحية بذلك •

 متطلبات إعداد البرمجيات الوثائقية: 

لجة وتخزين تساهم في فعاليات معا يتطلب إعداد البرمجيات الوثائقية داخل في المؤسسات الحكومية مجموعة من الموارد األساسية،
 وإسترجاع البيانات، وتتمثل هذه الموارد أساسا في:  
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 الموارد المالية

 المعلومات لكل من يبحث عنها يكلف الكثير من اإلنفاق المالي منها: إن إنشاء برمجيات وثائقية حديثة وإستغاللها في خدمة وتوفير

خدماته  إدارته وتطويره وتوفير  التطبيق واإلشراف على  ثم وضعه حيث  النظام  تقوم بتصميم  التي  الفنية والمهنية،  اإلطارات  مرتبات 
 للمستفيدين بصورة متواصلة.  

التخزين والبحث عمليات  لتسيير  اآللي  للحاسب  األجهزة إلقامة مركز  االتصال   شراء  إستخدام وسائل  تأمين  ثم  الحديثة واإلسترجاع، 
 نوعية جديدة لتوفير خدمات أفضل.   وتطوير األجهزة، كلما إستجدت

 إقامة ورشة عمل لتدريب الموظفين والقراء على إستخدام أجهزة البرمجيات الوثائقية. 

 :الخاتمة

وعدم التعقيد عند القيام   ويقوم المطورون للبرمجيات الوثائقية بالتركيز على عدة خصائص أهمها  السرعة، االقتصاد في الكلفة، البساطة
بعملية إسترجاع المعلومات  ثم التنوع في الوظائف، وهذه الخصائص كانت محل الدراسة التي قمنا بها، والتي سعينا من خاللها الى  

المالءمة الوثائقية  البرمجيات  بإختيار  المتعلقة  المتطلبات  أهم  وتحديد  تمييز  على  الحكومية  المؤسسات  في  قدرة  مدى  لتسيير   معرفة 
 مكتباتهم. 

كما يتبين سعي المكتبيين ألجل توفير البرمجية التي تستجيب لكل المتطلبات وذلك بهدف الرفع من مستوى الخدمات التي يرجوها  
ن  المستفيد من المكتبة، وتفادي األخطاء التي قد يقع فيها النظام اليدوي التقليدي ورغبة في المؤسسات الحكومية في متابعة تكوين يضم

 لهم التحكم اكثر في تقنيات البرمجية الوثائقية.

 :المصادر والمراجع

 .[ أنور بدر، أحمد، علم المعلومات والمكتبات: دراسات في النظرية و االرتباطات الموضوعية. القاهرة: دار غريب، ] د . ت
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