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 أ
 

الستخدام املكثف لشهدت املهنة املكتبية على غرار املهن االخرى تطورا كبريا يف السنوات االخرية، ذلك  
للتكنولوجيا احلديثة يف العمل املكتيب وتزايد الطلب على املعلومة يف خمتلف اجملاالت الدراسية والعلمية، اضافة اىل 

هلا  وأصبحعملة االساسية املتداولة بني خمتلف املؤسسات التوثيقية الصبحت املعلومة تشكل أاجملاالت االقتصادية اذ 
 يعة ونوعية وكفاءة اخلدمات املقدمة.الكبري على طب التأثري

عصر النظم البارعة يف  ن التغيري يف مهنة املكتبيني وضخامة الدور الذي ينهضون به يف عصر املعلومات اوإ          
لتوثيقية مبختلف انواعها كما ظهرت انشطة جديدة تفرعت عن املؤسسات ا وظائفانتقال املعلومات، صاحبه تطور 

مبختلف  البيبليوغرافيا والتحليل الوثائقي والتكشيف وهي مهام نوعية اصبحت تقدم لاكأعمة  الوظائف القدمي
اختصاصي املعلومات او خبري يعرف بجيل جديد يف جمال املكتبات واملعلومات،  رو ادى اىل ظهما مصاحلها، وهذا 

االساسية ترتكز على  همهمتجمرد حارس للكتب وحلقة وصل بني الكتاب وقارئه ومل تعد يصبح مل الذي املعلومات 
لوبة زها تتمثل يف حتديد املعلومة املطاختيار املواد والتنظيم الفكري هلا، بل اصبحت الوظائف االساسية اليت ينج

والبحث يف قواعد البيانات وشبكات املعلومات واحاطة املستفيد مبا هو جديد يف وتقدمي االجابات الدقيقة للباحثني 
وظيفته وظيفة اتصال ومعايشة ذلك ان العمل يف ميدان املعلومات هو قبل كل شيء عمل  تعترب جمال اهتماماته، كما

احلاسم فيما يتعلق بكفاءة اخلدمات وال بد ان  التأثريهلا مجاعي زاد على ذلك فان العالقات الشخصية مع املستفيد 
عالقة اليت الوحتقيق االتصال معهم، وعليه فان احتياجاهتم  على فهم االخرين وفهمقادرا يكون اختصاصي املعلومات 

تعد من اهم املقومات والدعائم اليت من خالل تعامله بشكل لطيف وبشوش واحلسن يف االستقبال تربطه باملستفيد 
يف تكنولوجيات املعلومات متحكما تساعد على حتفيزه على الرتدد على املكتبة واستغالل رصيدها، خاصة اذا كان 

احتياجات املستفيدين وتنوعها وظهور خدمات ومع تزايد مصادر معلومات متنوعة، و املوجودة يف املكتبة واالتصال 
جديدة يصعب امتالك مجيع املهارات والتحكم يف اداء مجيع اخلدمات والسيطرة على مجيع املعلومات واملعارف 

 لتسيري شؤون املكتبة.

حيث حاولنا تسليط الضوء على دور اختصاصي املعلومات يف  ا جاء االهتمام هبذا املوضوعومن هن
 املكتبة اجلامعية. إىلاستقطاب الرواد 
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 مخسة فصول: إىلولقد قسمنا دراستنا هذه 

  المنهجي: اإلطار األولالفصل 

اختيار  أسباب، الدراسة وأهداف أمهيةيلي:  ما إىلللدراسة حيث تطرقنا فيه مدخال الذي يعد 
 .، التساؤالت، الفرضيات، الدراسات السابقة، ومصطلحات الدراسةاإلشكاليةاملوضوع، 

  الجامعية:المكتبات الفصل الثاني 
، أمهيتهاوتطورها،  نشأهتااملكتبات اجلامعية من مفهومها،  جوانبخمتلف  إىلالذي تعرضنا فيه 

 ، وظائفها، واهم خدماهتا.أنواعها، أهدافها
  الثالث المهنة المكتبية:الفصل 

 .وأخالقياهتا أسسهاالذي تناولنا فيه مفهوم املهنة املكتبية، 
 ختصاصي المعلومات ودوره في تشجيع المستفيد على استخدام المكتبة الجامعية:الفصل الرابع ا 

اختصاصي  إىلالتحول من مكتيب  وأسبابحتديد مفهوم اختصاصي املعلومات،  إىلتطرقنا فيه 
ات، واهم املهارات واملواصفات الواجب توفرها فيه من اجل تشجيع املستفيد على استخدام املكتبة، املعلوم

 .استخدامه للمكتبة أثناءاملشاكل والعراقيل اليت تواجه املستفيد  ألهممع اإلشارة 
 :الفصل الخامس الدراسة الميدانية 

 والذي جاء مكمال للجانب النظري وتطبيقه على ارض الواقع.
 .الدراسةوملخص خامتة جمموعة من االقرتاحات  وأخريا

 
 
 
 

 



 

 الفصل األول:
 اإلطار المنهجي



 اإلطار المنهجي           الفصل األول:                                        
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 مقدمة الفصل:

لكل دراسة علمية منهجية وخطوات متبعة من خالهلا يعاجل املوضوع بطريقة علمية منطقية، بغرض وضع 
والوصول هبا اىل مرحلة حتليلها اإلشكالية يف اطارها املنهجي وحتديد االطر العامة اليت تأسس لدراسة تلك االشكالية 

ولن يكون ذلك منهجيا اال من خالل اتباع جمموعة من املراحل تبدا اساسا بتحديد االمهية  ومعرفة نتائجها،
وصوال اىل االشكالية وصياغة تساؤهلا احملوري صياغة دقيقة مع حتديد ما تفرغ  واالهداف واسباب االختيار الدراسة

ياهتا، واخريا الدراسات السابقة، اليت تعد الركيزة املعتمدة عليها للفهم اجليد جلوانب عنها من اسئلة، ووضع فرض
 املوضوع وتفسريه، وكذلك ضبط املصطلحات العلمية إلزالة الغموض وتوضيحها للباحثني على اختالف مستوياهتم.
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   :راسةالدأهمية  .1

 املوضوع نفسه، حيث تربز أمهيتها فيما يلي:تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية   

  هتتتتتتتتتتم هتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتة بتتتتتتتتأهم عنصتتتتتتتتر يف جمتتتتتتتتال املكتبتتتتتتتتات واملعلومتتتتتتتتات وهتتتتتتتتو اختصاصتتتتتتتتي املعلومتتتتتتتتات
 ودوره يف جلب املستفيد.

  التأكيتتتتتتتتد علتتتتتتتتتى متتتتتتتتتدى تتتتتتتتتأنري اختصاصتتتتتتتتتي املعلومتتتتتتتتتات علتتتتتتتتتى املستتتتتتتتتفيد أننتتتتتتتتتا  استتتتتتتتتت دامه للمكتبتتتتتتتتتة
 اجلامعية.

 ودوره يف خلتتتتتتم ديناميكيتتتتتتة جديتتتتتتدة للمكتبتتتتتتة متتتتتتن ختتتتتتالل جلبتتتتتته  إبتتتتتتراز أمهيتتتتتتة اختصاصتتتتتتي املعلومتتتتتتات
 للمستفيدين وتلبية احتياجاهتم.

 . أهداف الدراسة:2

 :إىلهتدف هذه الدراسة   

 است دامات املستفيدين للمكتبة اجلامعية. أهمالتعرف على  .1
 است دامه للمكتبة اجلامعية. أننا املشاكل اليت تواجه املستفيد  أهم إبراز .2
لتتتتتتتتى الطتتتتتتتترس وامستتتتتتتتاليب التتتتتتتتيت يستتتتتتتتت دمها اختصاصتتتتتتتتي املعلومتتتتتتتتات لتشتتتتتتتتجيع املستتتتتتتتتفيدين التعتتتتتتتترف ع .3

 على است دام املكتبة.
التعتتتتتتتترف علتتتتتتتتى قتتتتتتتتدرات ومهتتتتتتتتارات اختصاصتتتتتتتتي املعلومتتتتتتتتات ومتتتتتتتتدى مستتتتتتتتامهته يف جلتتتتتتتتب املستتتتتتتتتفيدين  .4

 للمكتبة اجلامعية.
 التحسيس بقدرة اختصاصي املعلومات يف جلب املستفيد للمكتبة. .5
 العالقة بني اختصاصي املعلومات واملستفيد.تبيان طبيعة  .6
تأديتتتتتتتة مهامتتتتتتته وجلتتتتتتتب املستتتتتتتتفيد  أننتتتتتتتا التحتتتتتتتديات التتتتتتتيت تواجتتتتتتته اختصاصتتتتتتتي املعلومتتتتتتتات  أهتتتتتتتممعرفتتتتتتتة  .7

 للمكتبة.

 :الدراسة اختيارأسباب  .3

مل يكتتتتتتتن اختيارنتتتتتتتا ملوضتتتتتتتوع الدراستتتتتتتة عتتتتتتتن طريتتتتتتتم الصتتتتتتتدفة أو العشتتتتتتتوائية بتتتتتتتل كتتتتتتتان ورا  هتتتتتتتذا االختيتتتتتتتار دوافتتتتتتتع  
 تتمثل فيما يلي:وأسباب. 
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 .تسليط الضو  على أمهية اختصاصي املعلومات يف جلب املستفيد للمكتبة اجلامعية 
  قلتتتتتتة املواضتتتتتتيع والدراستتتتتتات التتتتتتيت هتتتتتتتتم باختصاصتتتتتتي املعلومتتتتتتات ودوره يف تشتتتتتتجيع املستتتتتتتفيدين علتتتتتتى استتتتتتت دام

 مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعة قاملة واالستفادة من خدماهتا.
  إبتتتتتتتراز مكانتتتتتتتة اختصاصتتتتتتتي املعلومتتتتتتتات يف املكتبتتتتتتتة اجلامعيتتتتتتتة يف  تتتتتتتل التطتتتتتتتورات التكنولوجيتتتتتتتة والتغيتتتتتتتري املستتتتتتتتمر

 واملتنوع الحتياجات املستفيدين.

 إشكالية الدراسة: .4

 ةمتتتتتتتتات علتتتتتتتتى اختتتتتتتتتالف أنواعهتتتتتتتتا، منتتتتتتتتارات للفكتتتتتتتتر والثقافتتتتتتتتة وخاصتتتتتتتتو تعتتتتتتتتترب املكتبتتتتتتتتات اجلامعيتتتتتتتتة ومراكتتتتتتتتز املعل 
 املؤسستتتتتتات التتتتتتيت تتتتتتتتي  أهتتتتتتمتعتتتتتتترب متتتتتتن  أهنتتتتتتااملكتبتتتتتتات اجلامعيتتتتتتة منهتتتتتتا، ملتتتتتتا تقدمتتتتتته متتتتتتن معتتتتتتارف وعلتتتتتتوم، حيتتتتتتث 

لبتتتتتتتاحثني والطتتتتتتتالب علتتتتتتتى اختتتتتتتتالف الت صصتتتتتتتات وتلبيتتتتتتتة احتياجتتتتتتتتاهتم، ا لكتتتتتتتلمصتتتتتتتادر املعلومتتتتتتتات  إىلالوصتتتتتتتول 
 هذه امخرية أساس وجود املكتبة. أنحيث 

نتتتتتتتا اليتتتتتتتوم، منهتتتتتتتا تيتتتتتتتار العوملتتتتتتتة والتكنولوجيتتتتتتتا ت ا ديثتتتتتتتة، ستتتتتتترعة ونظتتتتتتترا لتطتتتتتتتورات الستتتتتتتريعة التتتتتتتيت يعرفهتتتتتتتا جمتمع
التغتتتتتري وغريهتتتتتا، فقتتتتتد استتتتتتفادت املهنتتتتتة املكتبيتتتتتة كغريهتتتتتا متتتتتن املهتتتتتن متتتتتن هتتتتتذه التطتتتتتورات، فتغتتتتتريت النظتتتتترة الستتتتتتابقة 

جلمهتتتتتور  وإتاحتتتتتتهللمكتتتتتتث، حيتتتتتث مل يعتتتتتد جمتتتتترد وستتتتتيط بتتتتتني القتتتتتار  والكتتتتتتاب وتنظتتتتتيم اإلنتتتتتتا  الفكتتتتتري فحستتتتتب 
 واإلجابتتتتتةو ائفتتتتته امساستتتتتية هتتتتتو التحديتتتتتد التتتتتدقيم للمعلومتتتتتة املطلوبتتتتتة،  أهتتتتتم، بتتتتتل أصتتتتتبح  متتتتتن بتتتتتني املستتتتتتفيدين

 خبري املعلومات. أوأصب  يعرف بأخصائي املعلومات  إذعلى استفسارات املستفيدين، 

هلتتتتتتتا  ولكتتتتتتتن علتتتتتتتى التتتتتتترغم متتتتتتتن كتتتتتتتل هتتتتتتتذه التطتتتتتتتورات التتتتتتتيت تعيشتتتتتتتها املكتبتتتتتتتات وامليزانيتتتتتتتات الضتتتتتتت مة امل صصتتتتتتتة
نقتتتتتتتتتا يف استتتتتتتتتت دامها  انتتتتتتتتته متتتتتتتتتن املالحتتتتتتتت  وجتتتتتتتتتود إالومتتتتتتتتتات دقيقتتتتتتتتتة وفوريتتتتتتتتتة جلمهتتتتتتتتور املستتتتتتتتتتفيدين، لتقتتتتتتتتد  معل

بتتتتتذل جمهتتتتتودات أكثتتتتتر يف تطتتتتتوير قتتتتتدرات ومهتتتتتارات  إىلواالستتتتتتفادة متتتتتن ختتتتتدماهتا. ةتتتتتا يعتتتتت  وجتتتتتود حاجتتتتتة ماستتتتتة 
فشتتتتتتتتلها  أوالن جناحهتتتتتتتا  إليهتتتتتتتااملت صصتتتتتتتني يف هتتتتتتتذا استتتتتتتال، وهتتتتتتتتذا متتتتتتتا يستتتتتتتاهم يف تشتتتتتتتجيع املستتتتتتتتتفيدين للتتتتتتت دد 

 يتوقف على قدرة اختصاصي املعلومات يف تسيريها وتلبية احتياجات مستفيديها.

وعليتتتتتتتته ارتئينتتتتتتتتا متتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل هتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتة اإلجابتتتتتتتتتة علتتتتتتتتى التستتتتتتتتاؤل الرئيستتتتتتتتي التتتتتتتتتتا : متتتتتتتتا متتتتتتتتدى مستتتتتتتتتامهة 
 مبكتبتتتتتتتة كليتتتتتتتة العلتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتانية واالجتماعيتتتتتتتة ماختصاصتتتتتتتي املعلومتتتتتتتات يف جلتتتتتتتب املستتتتتتتتفيدين وتلبيتتتتتتتة احتياجتتتتتتتاهت

 جلامعة قاملة؟
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 الدراسة:. تساؤالت 5

 ويندر  ضمن هذا اإلشكال جمموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل يف:  

 ماهي دوافع است دام املستفيد للمكتبة اجلامعية؟ 
  است دامه للمكتبة اجلامعية؟ أننا ما هي املشاكل اليت تواجه املستفيد 
 املكتبة اجلامعية واست دامها؟ كيف يشجع اختصاصي املعلومات املستفيد لل دد على 
 ماهي التحديات اليت تواجه اختصاصي املعلومات يف جلب املستفيد للمكتبة اجلامعية؟ 

 فرضيات الدراسة: .6

تعتتتتتتتترب الفرضتتتتتتتيات متتتتتتتتن العناصتتتتتتتر امساستتتتتتتية واهلامتتتتتتتتة يف الدراستتتتتتتة الن هتتتتتتتذه امختتتتتتتترية تتتتتتتتربط العناصتتتتتتتر النظريتتتتتتتتة  
، اخلطتتتتتتتأ وهتتتتتتتذا بعتتتتتتتد اخلتتتتتتتوض يف الدراستتتتتتتة أومؤقتتتتتتت  يقبتتتتتتتل الصتتتتتتتحة بالعناصتتتتتتتر امليدانيتتتتتتتة: فالفرضتتتتتتتية هتتتتتتتي  متتتتتتتني 

 على التساؤالت ا ملطروحة مت صياغة جمموعة من الفرضيات: ولإلجابة

 .يست دم املستفيد املكتبة اجلامعية مغراض البحث العلمي 
  نقا تردده عنها. إىلاست دامه للمكتبة اجلامعية اليت تؤدي  أننا تواجه املستفيد مشاكل 
 .يست دم اختصاصي املعلومات طرس وأساليب جللب املستفيد للمكتبة واست دامها 
  واليت تقلل من تردد املستفيد على املكتبة اختصاصي املعلومات أمامهناك حتديات. 

 الدراسات السابقة: .7

الباحث على ذلك مهنا تساعد و  ،إن التطرس للدراسات السابقة من اخلطوات امساسية يف البحث العلمي      
على  هكما تساعد،  نب امخطا  اليت وقع فيها من قبلجتالنظري و  هإطار حتديد  البحث املراد دراسته و حتديد معامل

 .لك الصياغة اجليدة للفرضياتكذمن اإلشكالية و  ،ط الضو  على بعض اجلوانب املهمةتسلي
 ما يلي:راسات فيومتثل  هذه الد
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 الدراسة األولى:

: خدجيتتتتتة بعنتتتتتوان يأنتتتتتر التكتتتتتوين املكتتتتتتث علتتتتتى ستتتتتلوك املستتتتتتفيدين داختتتتتل املكتبتتتتتات اجلامعيتتتتتة عتتتتت وست : لتتتتت
 ي.2117دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة العريب التبسي، تبسة 

تناولتتتتتتت  هتتتتتتتذه الدراستتتتتتتة موضتتتتتتتوع التكتتتتتتتوين لتتتتتتتدى املكتتتتتتتتث ودوره يف خدمتتتتتتتة املستتتتتتتتفيدين ومتتتتتتتدى تتتتتتتتأنريه علتتتتتتتى 
التعتتتتترف علتتتتتى مستتتتتتوى تكتتتتتوين املكتبيتتتتتني  إىلوك املستتتتتتفيدين داختتتتتل املكتبتتتتتة اجلامعيتتتتتة، وهتتتتتدف  هتتتتتذه الدراستتتتتة ستتتتتل

 وطبيعة العالقة بني كل من املكتث واملستفيد، وقد توصل  هذه الدراسة جلملة من النتائج أمهها:

يفي فكلمتتتتتا كتتتتتان أن التكتتتتتوين أمتتتتتر ضتتتتتروري للمكتبيتتتتتني حيتتتتتث أنتتتتته يستتتتتاهم يف الرفتتتتتع متتتتتن مستتتتتتوى أدائهتتتتتم التتتتتو  -
هنتتتتتاك تكتتتتتوين مهتتتتت  كلمتتتتتا زاد ذلتتتتتك يف حتستتتتتني وتطتتتتتوير نوعيتتتتتة اخلتتتتتدمات واالرتقتتتتتا  باملهنتتتتتة املكتبيتتتتتة، وهتتتتتذا متتتتتا 
يتتتتتؤنر إجيابيتتتتتا علتتتتتى املستتتتتتفيد متتتتتن حيتتتتتث تلبيتتتتتة احتياجتتتتتاهتم، وخلتتتتتم نتتتتتوع متتتتتن االنستتتتتجام والتواصتتتتتل بتتتتتني املكتتتتتتث 

 1 واملستفيد.

القتتتتتة بتتتتتني املكتتتتتتث واملستتتتتتفيد، ودوافتتتتتع استتتتتت دام هتتتتتذا امختتتتتري هتتتتتذه الدراستتتتتة يف التعتتتتترف علتتتتتى الع أفادتنتتتتتاوقتتتتتد 
 .للمكتبة

 :نيةالدراسة الثا

داختتتتتتتتتل املكتبتتتتتتتتتات  اضتتتتتتتتتي وديعتتتتتتتتتة بعنتتتتتتتتتوان: يدور أخصتتتتتتتتتائي املعلومتتتتتتتتتات يف إدارة املعرفتتتتتتتتتةت: مالدراستتتتتتتتتة الثانيتتتتتتتتتة: لتتتتتتتتت 
 ي. 2112اجلامعية: مكتبات جامعة منتوري ، قسنطينة، منوذجا، 

تناولتتتتتت  هتتتتتتذه الدراستتتتتتة موضتتتتتتوع اختصاصتتتتتتي املعلومتتتتتتات وقدرتتتتتتته يف إدارة املعرفتتتتتتة داختتتتتتل املكتبتتتتتتة اجلامعيتتتتتتة 
التعتتتتتتتتترف علتتتتتتتتتى الفتتتتتتتتتر  التتتتتتتتتيت تقتتتتتتتتتدمها إدارة املعرفتتتتتتتتتة  إىليف  تتتتتتتتتل التغتتتتتتتتتريات ا اصتتتتتتتتتلة، وهتتتتتتتتتدف  هتتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتتة 

لتتتتتتتيت حتتتتتتتتول دون الختصاصتتتتتتتي املعلومتتتتتتتات، لتبتتتتتتتادل املعتتتتتتتارف فيمتتتتتتتا بيتتتتتتتنهم والوقتتتتتتتوف عنتتتتتتتد الصتتتتتتتعوبات واملعوقتتتتتتتات ا
 مجلة من النتائج أمهها: إىلتطبيم إدارة املعرفة داخل املكتبات اجلامعية، وقد توصل  هذه الدراسة 

                                                 
ماس : : دراسة ميدانية بكتبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. مذكرة ع وس خدجية. أنر التكوين املكتث على سلوك املستفيدين داخل املكتبات اجلامعية1

 .2117تبسة، العريب التبسي، : جامعةتنظيم وتسيري املكتبات ومراكز التونيم
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قستتتتتتتتنطينة لتتتتتتتتديهم قتتتتتتتتدرة علتتتتتتتتى إجيتتتتتتتتاد نظتتتتتتتتام إلدارة املعرفتتتتتتتتة، حتتتتتتتت   متنتتتتتتتتوريأن اختصاصتتتتتتتتي املعلومتتتتتتتتات  امعتتتتتتتتة -
لتتتتتتتدى اختصاصتتتتتتتي املعلومتتتتتتتات املهتتتتتتتارات  يتتتتتتتتوفر أنيتتتتتتتتمكن متتتتتتتن جتستتتتتتتيد إدارة املعرفتتتتتتتة باملكتبتتتتتتتات اجلامعيتتتتتتتة جيتتتتتتتب 

   1  صصه بعلم املكتبات. إىلالكافية باإلضافة 

   اختصاصي املعلومات. إىلهذه الدراسة يف معرفة أسباب التحول من املكتث  أفادتناوقد 

 الثالثة:الدراسة   

يف استتتتتتتتتقطاب ي املعلومتتتتتتتتات ئي بعنتتتتتتتتوان:ي دور اخصتتتتتتتتاإميتتتتتتتتانإبتتتتتتتتراهيم بونتتتتتتتتاب أ تتتتتتتتا  و معتتتتتتتتروف  :  لطتتتتتتتتالبتنيل 
قستتتتتتتتتتتتنطينة  ، : دراستتتتتتتتتتتتة ميدانيتتتتتتتتتتتتة مبكتبتتتتتتتتتتتتة كليتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتتتتتتانية واالجتماعيتتتتتتتتتتتتةالتتتتتتتتتتترواد باملكتبتتتتتتتتتتتتات اجلامعيتتتتتتتتتتتتة

 ي.2111سنة

تناولتتتتتت  هتتتتتتذه الدراستتتتتتة موضتتتتتتوع: التتتتتتدور التتتتتتذي يلعبتتتتتته اختصاصتتتتتتي املعلومتتتتتتات يف حتقيتتتتتتم الفعاليتتتتتتة يف املكتبتتتتتتات 
اخلتتتتتتدمات التتتتتتتيت تقتتتتتتدمها مبثابتتتتتتتة املفتتتتتتتتال ذو اممهيتتتتتتة القصتتتتتتتوى لوصتتتتتتول املستتتتتتتتفيد للمعلومتتتتتتتات  أناجلامعيتتتتتتة باعتبتتتتتتتار 

املستتتتتتتتتفيدين حتتتتتتتتول ختتتتتتتتدمات املكتبتتتتتتتتة اجلامعيتتتتتتتتة ومعرفتتتتتتتتة  أرا معرفتتتتتتتتة  إىلالتتتتتتتتيت وتاجهتتتتتتتتا، وهتتتتتتتتدف  هتتتتتتتتذه الدراستتتتتتتتة 
النتتتتتتتائج  إىلا تتتتتتوافز التتتتتتيت تستتتتتتتقطب التتتتتترواد وجتعلهتتتتتتم يتتتتتت ددون أكثتتتتتتر علتتتتتتى املكتبتتتتتتة، وقتتتتتتد توصتتتتتتل  هتتتتتتذه الدراستتتتتتة 

 التالية:

عتتتتتتتدم قيتتتتتتتتام اختصاصتتتتتتتتي املكتبتتتتتتتة بالتتتتتتتتدور املنتتتتتتتتو  اجتتتتتتتتاه املستتتتتتتتتفيدين لتلبيتتتتتتتتة احتياجتتتتتتتاهتم داختتتتتتتتل املكتبتتتتتتتتة، وان  -
ي املعلومتتتتتتتات واملستتتتتتتتفيدين تكتتتتتتتون ئالعالقتتتتتتتة بتتتتتتتني اخصتتتتتتتا انأغلتتتتتتتب املستتتتتتتتفيدين ال يتتتتتتت ددون علتتتتتتتى املكتبتتتتتتتة، و 

 .2ط  قضمن اإلطار امله  ف

ي املعلومتتتتتات يف تفعيتتتتتل ئأستتتتتس املهنتتتتتة املكتبيتتتتتة ودور اخصتتتتتا أهتتتتتمهتتتتتذه الدراستتتتتة يف التعتتتتترف علتتتتتى  أفادتنتتتتتاوقتتتتتد 
 اخلدمات باملكتبات اجلامعية.

 

                                                 
نظم . رسالة ماجستري: منوذجا جامعة منتوري قسنطينةداخل املكتبات اجلامعية: مكتبات  ماضي، وديعة. دور اختصاصي املعلومات يف إدارة املعرفة 1

 .2112،جامعة منتوري قسنطينة : املعلومات وإدارة املعارف
املكتبات: جامعة قسنطينة  ، إميان. دور اختصاصي املعلومات يف استقطاب الرواد باملكتبات اجلامعية. ماس : علم سمعرو  .إبراهيم بوناب، أ ا  2
،2111. 
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 :رابعةالدراسة ال

الطلبتتتتتة: دراستتتتتة ميدانيتتتتتة مبكتبتتتتتة  :ي ضتتتتتعف استتتتتتعمال املكتبتتتتتة اجلامعيتتتتتة متتتتتن طتتتتترف بعنتتتتتوان إميتتتتتانلعمتتتتتور ت: لتتتتت
نقتتتتتتتا استتتتتتتتعمال ي. تناولتتتتتتت  هتتتتتتتذه الدراستتتتتتتة موضتتتتتتتوع جامعتتتتتتتة قستتتتتتتنطينةكليتتتتتتتة العلتتتتتتتوم اإلنستتتتتتتانية واالجتماعيتتتتتتتة بتتتتتتتت 

مكتبتتتتتتتة اجلامعيتتتتتتتة. وهتتتتتتتدف  هتتتتتتتذه الدراستتتتتتتة إىل الوقتتتتتتتوف علتتتتتتتى متتتتتتتدى مستتتتتتتامهة املكتبتتتتتتتة لتلبيتتتتتتتة للالطلبتتتتتتتة اجلتتتتتتتامعيني 
 احتياجات والكشف عن عالقة املكتث بالطالب، ومدى تأنريها على إقباله على املكتبة.

 من النتائج أمهها: وقد توصل  هذه الدراسة إىل مجلة

أن للمكتتتتتتتتث دور كبتتتتتتتري يف إقبتتتتتتتال الطلبتتتتتتتة علتتتتتتتى املكتبتتتتتتتة واستتتتتتتت دامها متتتتتتتن ختتتتتتتالل مهاراتتتتتتتته وكفا اتتتتتتتته يف التعامتتتتتتتل -
 معه.

 1وأن للمكتبة دور كبري يف تلبية احتياجات الطلبة.-

ة وقتتتتتد أفادتنتتتتتا هتتتتتذه الدراستتتتتة يف التعتتتتترف علتتتتتى أهتتتتتم العوامتتتتتل التتتتتيت تشتتتتتجع املستتتتتتفيد علتتتتتى استتتتتت دام املكتبتتتتت
 اليت حتول دون ذلك.والعراقيل واملشاكل  اجلامعية،

لكتتتتتتل دراستتتتتتة جمموعتتتتتتة متتتتتتن املفتتتتتتاهيم  تتتتتتدم املوضتتتتتتوع بشتتتتتتكل يستتتتتتاعد الباحتتتتتتث علتتتتتتى  مصططططططالدات الدراسططططططة:.8
 حتديد مسار حبثه ويف دراستنا هذه تطرقنا للتعريف باملفاهيم التالية:

   استقااب )جلب(: -1

 واستتتتتتقطب اممتتتتتر مبعتتتتتا اهتمامتتتتته واجتذابتتتتته، وجعلتتتتته : مصتتتتتدر استتتتتتقطب، يستتتتتتقطب، استتتتتتقطابا لغطططططة
يهتتتتتتتتم بتتتتتتته دون ستتتتتتتواه واستتتتتتتتقطاب النتتتتتتتاس أي مجعهتتتتتتتم إليتتتتتتته وصتتتتتتتار هلتتتتتتتم مرجعتتتتتتتا وقطبتتتتتتتا واستتتتتتتتقطب 

 2اإلجرا  أي مجعها حول رأيه وركزها عليه.
 هتتتتتو استتتتتت دام طتتتتترس وأستتتتتاليب لكستتتتتب نقتتتتتة املتتتتت ددين علتتتتتى املكتبتتتتتة واستتتتتتعمال املعلومتتتتتة اصطططططا  ا :

 سوا  من أجل ال فيه أو التثقيف أو التعليم، وذلك من أجل كسبه واالستفادة منها 
  

                                                 
ماس : مذكرة نة. لعمور، إميان. ضعف استعمال املكتبة اجلامعية من طرف الطلبة: دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  امعة قسنطي 1

 .2113 .2 قسنطينة: جامعة إدارة اعمال ومراكز التونيم
 .2112-13-11. مت  الزيارة يف  .dict.ar.armaajimhttp/www.متال على اخلط . اللغة العربية املعاصرمعجم  2



 اإلطار المنهجي           الفصل األول:                                        
 

 
00 

 

   1كمستعمل ومستفيد دائم يف املؤسسة وذلك يست ري كل الوسائل املتاحة وامنشطة املمكنة.

 ذب ي مكتبتتتتتتتتة، وهتتتتتتتتو عمليتتتتتتتتة تقتتتتتتتتوم علتتتتتتتتى طتتتتتتتترس واستتتتتتتتاليب جلتتتتتتتت: هتتتتتتتتو خطتتتتتتتتوة مهمتتتتتتتتة يف أجرائيططططططططاا
اخلتتتتتدمات التتتتتيت تلتتتتتث احتياجتتتتتاهتم وهتتتتتذا  خمتلتتتتتف تتتتتتوفرياملستتتتتتفيدين للمكتبتتتتتة واستتتتتت دامها متتتتتن ختتتتتالل 

 ما جيعلهم ي ددون بصفة دائمة على املكتبة.

 رواد المكتبة-2

 :2اد مجع رادة وهو مصدر رواد والرادة مؤنث الراد والرادة هي الفائدة.ر  لغة 
 :املكتبة من أجل تلبية احتياجاهتم العلمية والفكرية أي يزورون الذين  وهم املستفيدون اصا  ا

لتحقيم رضا املتلقي اجليد الذي يقوم املكتث أو أخصائي املعلومات بتقد  اخلدمات املكتبية وهذا 
ساس لوجود املكتبات، وبوجوده واستمراره يف ارتياد املكتبات تنشا اهم مكتبة يف أ املستفيد فبدونه ال
 3 جتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.خمتلف اساالت اال

 والتتتتتذين  ...وهتتتتتو جمموعتتتتتة املستتتتتتفيدين متتتتتن املكتبتتتتتة ستتتتتوا  كتتتتتانوا طلبتتتتتة أو أستتتتتاتذة أو بتتتتتاحثني :اجرائيطططططا
 واكتساب معارف جديدة.لى املكتبة قصد تلبية احتياجاهتم، ي ددون ع

 د بتتتتتتته كتتتتتتتل مكتتتتتتتتث يهتتتتتتتتم بتجميتتتتتتتع املعلومتتتتتتتات، إضتتتتتتتافة اىل تنظتتتتتتتيم صتتتتتتتونقاختصاصطططططططو المعل مطططططططات:  3-
 مصادرها.... واتاحتها للمستفيدين.

 

 

 

 

 

                                                 
 .     16مرجع سابم،   .معروس، إميان.بوناب، أ ا  إبراهيم 1
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 خ صة الفصل:

نا حيتتتتتث ستتتتتاعدنا تويف االختتتتتري ميكتتتتتن القتتتتتول بتتتتتان هتتتتتذا الفصتتتتتل مبثابتتتتتة مفتتتتتتال للتتتتتدخول واخلتتتتتوض يف دراستتتتت
االستتتتتتتتتعانة بتتتتتتته يف بتتتتتتتتاقي خطتتتتتتتتوات يف فتتتتتتتك رمتتتتتتتتوز الدراستتتتتتتة والوقتتتتتتتتوف علتتتتتتتى خمتلتتتتتتتتف متغرياهتتتتتتتتتا، كمتتتتتتتا متكنتتتتتتتتا متتتتتتتن 

املوضتتتتوع، متتتتن ختتتتالل متتتتا جتتتتا  فيتتتته متتتتن حتديتتتتد للمفتتتتاهيم االساستتتتية والدراستتتتات فقتتتتد احبتتتت  املعتتتتامل بتتتتارزة وواضتتتتحة 
 بشكل كاف إلمتام هذا املوضوع على حد ميكن االملام به قدر املستطاع واالحاطة  وانبه.



 

:الثانيالفصل    
 المكتبات الجامعية
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 :مقدمة الفصل

عب دورا بارزا يف التعليم اهلامة اليت من شاهنا ان تل املؤسسات األكادمييةمن بني تعترب املكتبات اجلامعية     
امهتها يف تنفيذ خمتلف واثراءه، وكذا مس ، وذلك من خالل مساندة العملية التعليمية وتطوير البحث العلميالعايل

م العايل. ويف هذا جتعلها حتتل مكانة متميزة بني خمتلف مؤسسات التعلي الربامج ألداء الرسالة االكادميية اليت
... باإلضافة نواعهاأهدافها، ، أتطورها وأمهيتهامراحل ىل التعريف باملكتبات اجلامعية وخمتلف الفصل سنتعرض إ

  ىل املستفدين.ت اليت تقدمها إإىل اخلدما
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 مفهوم المكتبات الجامعية:.1

"هي املكتبة أو جمموعة من املكتبات اليت تقوم اجلامعة بإنشائها ومتويلها وإدارهتا من أجل تقدمي اخلدمات 
 1مبا يتالءم مع أهداف اجلامعة ذاهتا."للمجتمع اجلامعي، املكتبية واملعلوماتية املختلفة 

كما عرفها سعيد أمحد حسن بأهنا:" ذلك النوع من املكتبات الذي خيدم جمتمعا معينا وهو جمتمع   
 2األساتذة والطلبة واإلدارات املختلفة يف اجلامعة، أو الكلية أو املعهد."

ا متوهلتنشئها و  تربوية، من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املكتبات اجلامعية هي: "مؤسسة ثقافية
 حتياجات املعلوماتية للطلبة وهيئة التدريس."اجلامعة، من أجل تلبية اإل

 نشأة وتطور المكتبات الجامعية:. 2

يعد مصطلح املكتبات اجلامعية قدمي قدم املكتبات، إذ ظهرت هذه املكتبات يف العصور األوىل اليت دون 
فيها اإلنسان معارفه قبل ظهور اجلامعات باملفهوم احلايل، فاألكادمييات اليونانية كانت حتتوي على مكتبات، 

وهو أول من صنف املكتبات على  درية،بة اإلسكنأين األكادميية األرسطية كان يعمل أمني مكتكاليماخوس ف
 أساس أكادميي.

 مراحل أساسية لتطوير املكتبات اجلامعية وهي: GILFLANDكما حدد جيليفارند 

وفيها كانت املكتبات جمرد خمازن ترتاكم فيها الكتب ملدة زمنية غري حمددة، حبيث مرحلة التخزين: . 1.2
 ستخدامها.إلهمة املكتبة احملافظة على اجملموعات املرحلة كانت م ويف هذه احنصرت وظيفة أمني املكتبة،

ستخدام ممكن ملواد املكتبة بواسطة اليت حتكم هذه املرحلة هي أكرب إ املعايريمرحلة التنظيم والخدمة: . 2.2
جيدة  والببليوجرافيا، فضال عن تصميم نظم ستخدام تعتمد الفهارسد ممكن من الناس، ولتشجيع هذا اإلأكرب عد
 .لإلعارة

                                                           
ة. عنابة.سكيكدة. الزاجي، مسية. مكانة املكتبة اجلامعية يف سياسات التعليم العايل يف اجلزائر العايل يف اجلزائر:دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطين 1

 .040.ص6102القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
ع،] بة اجملتمع العريب للنشر والتوزيدورها يف عصر املعلومات. عمان: مكتمطلق، حسن حممود. املكتبات اجلامعية و . املدادحة، امحد نافع 2

 .10صد.ت[.
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املقصود خلق نوع من التعليم اإلجيايب تقوم به املكتبة لروادها مرحلة االهتمام بالوظائف التعليمية: . 2.2
ومستخدميها، حبيث حتقق أكرب فائدة ممكنة من مقتنياهتا وخدماهتا، وهلذا أصبحت عملية حفظ وصيانة املقتنيات 

 1حد ذاهتا. جمرد أداة خلدمة هدف تعليمي وليس هدفا يف 

هد عأما فيما خيص ظهور هذا النوع من املكتبات يف اجلزائر فتزامن مع ظهور اجلامعات خالل ال
عتماد على الكتاتيب والزوايا واملساجد وهناك مرحلتني أساسيتني مرت هبا اإلستعماري، حيث كان قبل ذلك اإل

 املكتبات اجلامعية اجلزائرية، مها:

 :المرحلة االستعمارية 

باجلزائر العاصمة مبدرسة الطب، لتلبية  تأسيسهموضع الفرنسيني النواة األوىل للتعليم اجلامعي عن طريق  
. وبعدها بعشرين سنة تكللت 4/10/0011الصادر بتاريخ يف امليدان العسكري مبوجب املرسوم  حتياجاهتمإ

رس حتضريية لتدريس احلقوق، واملتضمن إنشاء مدا .61/06/0111مبجهودات السيد "بارت " بصدور قانون 
 األدب، العلوم إىل جانب العلوم الطبيعية خلدمة املستعمرين.

 يتضمن تأسيس جامعة جزائرية بتاريخ واحدة، وقانونوقد مت جتميع هذه املدارس يف جامعة 
جملد  011اىل  111رصيد يرتاوح عدده ما بني حتوت مدرسة الطب على ومنذ تأسيسها إ .01/06/0111

حلقت أرصدة مكتبة الطب أ 0001رة املستعمرات والقطاعات الطبية، وإبتداء من سنة من طرف وزا مهداة
بتداء من حتياجات التعليم وإؤسسة تليب كل إالدارس اجلديد، وهبذه العملية حتولت مكتبة اجلامعة إىل م

لية يخ االنطالقة الفععترب هذا التار ائر من احلصول على مقر جديد هلا. إمتكنت مكتبة اجلز  .60/10/0100
 402020حوايل  0110إىل  0011ني وقد بلغت أرصدهتا إىل الفرتة املمتدة ما ب ،هلذه املكتبة اجلامعية

 .متداد السياسة االستعمارية الفرنسية على خدمة مصاحلهاوإ

 :مرحلة االستقالل 

هتمام الكايف لقطاع املكتبات ككل وخاصة املكتبات اجلامعية، قالل مل تعطي الدولة األمهية واإلبعد االست 
النشغال الدولة باملهام الكربى كتأسيس اجلامعات وتشييد املصانع، واملدارس واملرافق العامة األخرى، ويف هذه 

                                                           
أم –زروق، أحالم. حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية باملكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية اجلامعية العريب بن مهيدي . مورة، أحالميح 1

 .40.ص6101، قاملة 0141ماي  10: جامعة الوثائقية إدارة املؤسساتماسرت: مذكرة . -البواقي
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قسنطينة، املرحلة مت فتح املراكز اجلامعية تابعة جلامعة اجلزائر وترقيتها إىل جامعات مثل جامعة وهران، جامعة 
 1.عنابة جامعة

مكتبات  فتتاحإصاحبها  ومع هناية الثمانينات ظهرت جامعات أخرى بعد أن كانت مراكز جامعية
 إىل املبىن الذي عليه األن سنة نتقلت، وإ0112سنة  فتتاحهاإجامعية مثل املكتبة املركزية جبامعة وهران اليت مت 

بالعديد من املكتبات اجلامعية مع هناية سنوات الثمانينات نتيجة  تدعم قطاع التعليم العايل باجلزائر ، وقد0110
 هياكلها. لمعظم واليات الوطن جامعات ومراكز جامعية بك متالكإل

حيث  ،بة للمكتبات اجلامعية اجلزائريةوال ننسى أن مرحلة الثمانينات كانت مبثابة النقلة النوعية بالنس
ين سايرت املكتبة اجلامعية كل على املنهج الدراسي اجلامعي، أ حصلتتنوعت وتعددت تبعا للتغريات  اليت 

الدولة مكتبة ختدم مدرج إىل درجة أن أصبحت الكلية الواحدة تقوي عدة  إذ وفرت ،احلديثةالتخصصات 
على خدمات  تصالاإلإىل تطبيق تكنولوجيا املعلومات و  امرور  مكتبات حسب التخصصات املدرسة هبا،

 تةأمتصبحنا نتحدث عن أين أ ،سنوات التسعينات من القرن املاضياجلزائرية حبلول منتصف  املكتبات اجلامعية
 ل مكتبة رقمية جبامعةدشنت أو  حيث ،اجلامعيةالرقمية  اجلامعية واملكتبة االفرتاضيةواملكتبة  ،املكتبات اجلامعية

 2.مرقمنكتاب عنوان   6111أكثر من  حتتوي 6112 مارس4يف  األمري عبد القادر بقسنطينة،

 أهمية المكتبات الجامعية:. 2

عنه فهي  ستغناءاإل ال ميكنامعية عنصرا أساسيا يف اجملتمع، ومنها املكتبات اجل ،لقد أصبحت للمكتبات
هنا وغريها، كما أ قتصادواإل متد اجملتمع مبعلومات أساسية تساعد على تقدم الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة،

هذه ، السيما أن جامعة من دون مكتبة مسايرة للعصر تصور ال ميكنولذلك  ،البحوث العلميةميكن أن تقدم 
كل املعلومات العلمية والتقنية االزمة إلجراء البحوث  من حيث توفريها رية تعد القلب النابض للجامعة،خاأل

                                                           
–خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية جلامعة باجي خمتار  .)وآخرون(. ماري، إميانغ .مروة شعراين،. خضر، مىن 1

 .60-61.ص..ص6102عنابة، باجي خمتار  : جامعةوعلم األرشيفاملكتبات ليسانس: علممذكرة . -عنابة
 .41سابق.صجع مر  أحالم. ،زروق. ورة، أحالميمح 2
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كنهم من احلصول على فوائد  بقيمة متفهي تعمل على تقدمي اخلدمات املتاحة للطلبة والباحثني  العلمية اجلامعية،
 1. ذي تضطلع به املكتبة يف اجلامعيةال كدت الكثري من الدراسات على أمهية الدورد أوقكثرية، 

التطورات املعلوماتية يف حقل ختصصه  أخراملستفيد مع  إبقاءكبرية يف   أمهيةللمكتبة اجلامعية  أنوما جيدر ذكره 
البحثية وتنمية عادة القراءة،  األنشطةواهتماماته املوضوعية، وتوفري مصادر املعرفة وتدعيم املناهج الدراسية وتدعيم 

 وتنمية املهارات والقدرات. واإلطالع

 اف المكتبات الجامعية:دأه. 4

معة ذاهتا، باعتبارها نظاما فرعيا أساسيا من النظام تستمد املكتبات اجلامعية وجودها وأهدافها من اجلا
رتباطا برباجمها األكادميية وأكثر األنظمة الفرعية للجامعة، إستمراريته لي للجامعة، وإحدى وسائل حركته وإالك

 2والبحثية.

 من فهم عميق للدور الريادي الذي تلعبه اجلامعة يف أوالولكي حندد أهداف املكتبات اجلامعية البد 
القومية واالجتماعية والسياسية  ةتعليمية، من أجل خدمة أهداف األماجملتمع، الذي ميس الناحيتني الثقافية وال

وتنمية شخصيتهم  األكادمييلزيادة حتصيلهم  الالزمةالطلبة املعارف  وإكساب، حيث تقوم اجلامعة بالتعليم وغريها
 3وتكوينهم.للعمل املستقبلي  وإعدادهمتنمية شاملة 

 وميكن حصر أهداف املكتبة اجلامعية يف النقاط التالية:

 .تشجيع البحث العلمي ومساندته 
 .خدمة اجملتمع 
 .حتقيق التوازن بني العلوم النظرية وجوانبها التطبيقية 
 إنعاش التعاون والتبادل العلمي للخربات املكتبية مع مراكز ومكتبات خمتلفة. 
 .النشر وتقدمي نتائج البحوث 

                                                           
ري، عبد العزيز. ادوات البحث ودورها يف خدمة املستفيدين من املكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية مبكتبة جامعة األمري عبد القادر. خ. براركة، شوقي 1

 .40. ص6100قسنطينة، ي منتور : جامعة مكتبات ومراكز املعلوماتماسرت: مذكرة 
 .11.ص6110مهشري، عمر أمحد. مدخل إىل علم املكتبات واملعلومات. عمان: دار صفاء،  2
ة جيجل. رسالة عميمور، سهام. املكتبات اجلامعية ودورها يف تطوير البحث العلمي يف ظل البيئة اإللكرتونية: دراسة ميدانية باملكتبات اجلامعية جلامع 3

 .01. ص6106ملكتبات: جامعة قسنطينة، ماجستري: علم ا
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  1.واالقتصادية االجتماعية التنميةتلبية حاجات األمة بتزويدهم باملختصني يف مجيع امليادين واملهام يف 
 .العمل على أن تكون اجلامعة مركز إشعاع خالق للثقافة 
 وتدريب األفراد وربط نشاط اجلامعة مبتطلبات خطة املكتبة. تطويرهاها و قهتيئة املعرفة وتعمي 
  2العليا والبحوث العلمية واالختصاصات الفنية والتكنولوجية يف ضوء متطلبات التنمية.تنويع الدراسات 
 يثة يف جمال املكتبات واملعلوماتتطوير النظم املكتبية مبا يتفق مع التطورات احلد 
 .3تعليم وإعداد كوادر بشرية متخصصة قادرة على حتمل املسؤولة بفعالية يف اجملتمع 

 أهدافكان التعليم والبحث مها من وإذا  املكتبة اجلامعية العمود الفقري للجامعة،  أنومنه ميكن القول 
 رسالة املكتبة جزء ال يتجزء من رسالة اجلامعة.ف ،اجلامعة، فان املكتبة هي حمور التعليم والبحث باجلامعة

 يف:تتمثل  أنواع المكتبات الجامعية:. 5

 :المكتبات المركزية 

املركزية اليت تتوىل مهمة اإلشراف على مجيع  مكتبتهاهي املكتبة الرئيسية للجامعة حيث جند لكل جامعة  
ط املعلومات املختلفة، أنواع املكتبات األخرى املوجودة باجلامعة، لكوهنا هي اليت تزودها بالوثائق والكتب ووسائ

مستوى هذه املكتبة، كما أهنا تتكفل جبانب التأطري أي  اد املعلوماتية يتم بشكل مركزي علىوذلك ألن إقتناء املو 
 4توظيف املكتبيني وتوزيعهم على املكتبات املوجودة باجلامعة.

 :مكتبة الكليات  

إذ يرتكز  هي املؤسسات اليت تقوم خبدمة املناهج التعليمية اليت تدرس بالكلية، ولقد تطورت وظيفتها،
املواد التعليمية  ختياروإتقدمي  املتعددة، وكذلكاملصادر التعليمية  ستخدامإ على تشجيع الطالب على هتمامهاإ

                                                           
 .11املدادحة، أمحد نافع، مطلق، حسن حممود. مرجع سابق. ص 1
ة واالجتماعية عواشرية، عفاف. مصادر املعلومات املتاحة يف املكتبات اجلامعية ودورها يف دعم التكوين اجلامعي: دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسان 2

 .61-01.ص..ص6102تبسة، العريب تبسي  : جامعةتنظيم وتسيري املكتبات ومراكز املعلوماتماسرت: مذكرة بتبسة. 
التكنولوجيا احلديثة معسكر منوذجا. رسالة ماجستري: -مستغامن-غوار، عفيف. أنظمة تسيري وحدات التزويد واالقتناء للمكتبات اجلامعية: وهران 3

 .40.ص6111وهران،جامعة :للتوثيق واألرشيف 
ماعية جامعة امسية، خولة. االتصال الداخلي يف املكتبات اجلامعية ودوره يف حتسني اخلدمة املكتبية: دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتقو  4

 .01.ص6102تبسة، العريب التبسي : جامعة تنظيم وتسيري املكتبات ومراكز التوثيقماسرت: مذكرة تبسة. 
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ستخدام الفهارس واملراجع إلعارة وتدريب الطالب على كيفية إاليت ختدم الربامج التعليمية وكذلك تسهيل حركة ا
 1وإعداد البحوث.

 :مكتبة القسم  

م خدماهتا لطالب السنوات الدراسية بدرجات هذا النوع من املكتبات خيدم التخصص العلمي الدقيق وتقد
متفاوتة فطالب السنة األوىل والثانية تقدم هلم اخلدمات يف ساعات إضافية وتسمح هلم باستخدام املكتبة طوال 

 2حبوثهم اليت حتتاج إىل املباشرة والقراءة الدائمة. ةالنهار والليل، نظرا لطبيع

 :مكتبة مراكز البحث العلمي  

البحوث العلمية والعاملني على  خلدمة على مستوى اجلامعة، أو وحدات البحث وتوجه نشأتوهي مكتبات 
 3إعداد الدراسات، فتهيئ هلم املصادر واملراجع اليت تساعدهم يف تقدمي حبوثهم، وإجراء جتارهبم.

د ذاهتا تتخذ عدة أنواع ومنه فان املكتبات اجلامعية ختدم اجملتمع اجلامعي املتنوع بطبيعته، األمر الذي جعلها يف ح
 وضعت يف هيكل تنظيمي.

 وظائف المكتبات الجامعية:. 6

 تتلخص أبرز وظائف املكتبة اجلامعية يف:

 :يف:وتتمثل  الوظيفة اإلدارية 

ختطيط منو املكتبة ورسم سياستها واملشاركة يف وضع اللوائح والقوانني اليت من شأهنا العمل على تسيري العمل  أوال:
 ومتابعة تنفيذه. باملكتبة،

 ثانيا: االتصال مبسؤولني اجلامعة إلعداد ميزانية املكتبة واملشاركة يف توزيعها.

 ثالثا: اختيار العاملني باملكتبة وتدريبهم واإلشراف عليهم ومتابعة أعماهلم وتقييمها.
                                                           

عنابة. –تنمية مقتنيات املكتبة اجلامعية: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية جامعة باجي خمتار  (.وآخرون) .بوعشية، رمي .عةطاهر، مجال .ليماين، خدجية 1
 .01.ص6102عنابة، باجي خمتار : جامعة غلم املكتبات وعلم األرشيفليسانس: مذكرة 

اإلحاطة اجلارية والبث اإلنتقائي للمعلومات يف املكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية خدمة .(وآخرون). رة، رميديس. فاطمةين، قلداس .هدىقلداسين،  2
 .00، ص 6102عنابة، باجي خمتار : جامعة علم املكتبات وعلم األرشيفليسانس: مذكرة .-عنابة -مبكتبة كلية احلقوق جامعة باجي خمتار

 البحث يف املكتبات اجلامعية واقع وآفاق: دراسة ميدانية باملكتبة املركزية سيدي عماروسائل (.وآخرون). عبود، إبتسام. ةز عطوي، فاي. نياخالف، ر  3
 .64ص .6101عنابة، باجي خمتار : جامعة وعلم األرشيف لم املكتباتليسانس: ع مذكرة: عنابة
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 :وتتمثل يف: الوظيفة الفنية 

املقتنيات األساسية لقيام اجلامعة مبهامها يف التعليم أوال: بناء وتنمية اجملموعات واملصادر مبا يتضمن توفري 
 والبحث.

 ستخدام التقنيات املناسبة.تنظيم تلك اجملموعات واملصادر بإ ثانيا:

 اإلفادة من مصادر املعلومات.سبل ثالثا: تقدمي اخلدمة املكتبية للدارسني والباحثني وتسيري 

 املقتنيات األساسية لقيام اجلامعة مبهامها يف العملية التعليمية رابعا: بناء اجملموعات واملصادر مبا يتضمن توفري
 .زمة لذلكالعمليات الالتزويد وغريها من الو  ختياراإل عن طريق والبحثية، وذلك

ستخالص وجرد نه ذلك من فهرسة وتصنيف وتكشيف وإك اجملموعات واملصادر وما يتضملخامسا: تنظيم ت
 بط اجملموعات وحتليلها وحفظها وصيانتها.وغريها من العمليات اليت تكفل ض

ستخدام ة رواد املكتبة من إسرتجاع املعلومات واخلدمات املكتبية وما تضمنه من اإلرشاد املكتيب ومساعدسادسا: إ
 1اجملموعات املوجودة.

 :وتتمثل يف: الوظيفة الخدمية الموجهة للمستفيدين 

 توفري خمتلف مصادر املعلومات اليت تسهم يف دعم الربامج الدراسية والبحثية يف اجلامعية. أوال:

 تسهيل سبل الوصول إىل اجلامعة من طلبة وأساتذة وباحثني وإداريني إىل مصادر املعلومات املختلفة. ثانيا:

إرشاد يف ت وحنوها، واليت تسهم إعداد أدوات اسرتجاع املعلومات من فهارس وأدلة وقوائم وبيبليوغرافيا ثالثا:
 املستفيدين إىل أماكن وجود املصادر.

حتياجات كل فئة مع األكادميي بالطرق اليت تناسب إتقدمي اخلدمات املكتبية واملعلوماتية للمجت رابعا:
 للمستفيدين منها.

توفري القاعات املؤثثة طالع الداخلي لعمل البحوث والدراسات وذلك من خالل هتيئة املكان املناسب لإل خامسا:
 ستخدام من خالل توفري خطوات البحث.التكييف والتدفئة، أيضا إذات التهوية اجليدة واإلضاءة و 

                                                           
مذكرة عنابة.  ية باملكتبة اجلامعية باجي خمتاردراسة ميدانالثقافة املعلوماتية يف املكتبات اجلامعية: . مايسة ،ماري. غمروة ،رواحبية .شهرزاد، بوغابة1

 .01-02 .ص .. ص6102عنابة، باجي خمتار  : جامعةوعلوم الوثائقية ليسانس: علم املكتبات
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 ستخدام املكتبة من خالل إعداد الربامج اإلرشادية والتدريبية.تدريب املستفيدين على إ سادسا:

تسويق خدمات املكتبة وحتيط الفئات املستهدفة  إصدار املنشورات واألدوات البيبليوغرافية اليت تسهم يف سابعا:
 بأهم أنشطتها وإجنازاهتا.

  أخرى تتلخص فيما يلي: وظائف عامة

 تزويد املكتبة باملواد املكتبية. :أوال

 االعداد الفين هلذه املواد. ثانيا:

 ثالثا: إعداد الببليوغرافيات.

 ستخدام.إتاحة جمموعات املكتبة لإل رابعا:

 ستخدام املواد املكتبية.وضع تعليمات إل خامسا:

 1إدارة وتنسيق العمل باملكتبة. سادسا:

أساسية وإهنا تشرتك مجيعا يف وظيفة من جانب،  أكثرفاملكتبات اجلامعية ختتلف عن بعضها البعض يف " إذن
 وهي مساعدة املؤسسة اليت تتبعها يف تنفيذ أهدافها، ولكي حتققها عليها أداء وظائفها".

 : خدمات المكتبات الجامعية. 7

  مفهوم الخدمة المكتبية:. 1.7

فري املعلومات للمستفيدين وفقا لتو  ،لتسهيالت اليت تقوم هبا املكتباتهي تلك العمليات والوظائف وا
حتياجاهتم بطريقة منظمة، ومن مث فهي الوسيط بني ما ينشر يف العامل من معلومات وبني املستفيد النهائي منها، إل

ثار مصطلح اخلدمة جدال بني أواسط الكتاب والباحثني يف جمال املكتبات ومراكز املعلومات، حيث ظهرت أوقد 
ن هذا املصطلح هو مرادف أىل إكتبيني يشريون ن الكثري من املأذ جند إعدة مصطلحات تدل على نفس اخلدمة، 

 2هنا جزء ال يتجزأ من اخلدمات املكتبية.أىل اخلدمة املرجعية على إللخدمة املرجعية، يف حني ميكن النظر 

                                                           
 .00 -01.ص.بوغابة شهرزاد، رواحبية مروة، عماري مايسة، املرجع السابق، ص 1
جامعة : والتوثيق ماجستري: علم املكتبات رسالةزائرية: دراسة حالة املكتبة اجلامعية بن يوسف بن خدة.الرقمنة يف املكتبات اجلامعية اجل. سامل، باشيوة 2

 .014. ص6111،بن يوسف بن خدة اجلزائر
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 ولقد وردت عدة تعاريف للخدمة املكتبية من أبرزها:

التسهيالت اليت تقدمها  هنا:"أت إذ عرفها باتعريف املعجم املوسوعي لعلوم املكتبات والتوثيق واملعلوم
 ستخدام الكتب وبث املعلومات."املكتبة إل

هنا:" كافة التسهيالت اليت تقدمها املكتبة للقارئ كي يقوم بأفضل أما رحبي مصطفى عليان فقد عرفها بأ
 ألكرب قدر ممكن من مقتنياهتا وبأقل التكاليف." ستخدامإ

ا" جمموعة األنشطة والعمليات اإلدارية اليت يقوم هبا موظفوا املكتبة من خالل التعاريف السابقة ميكن القول بأهن
 ملساعدة املستفيد يف الوصول إىل املعلومة.

 أنواع الخدمات المكتبية:. 2.7

 تنقسم خدمات املكتبات اجلامعية عامة اىل نوعني من اخلدمات مها:

 و غير المباشرة:الخدمات الفنية أ 

واملقصود هبا يف املكتبات "كل ما يتعلق بطلب واستالم وهتيئة وإعداد الكتب واملواد املكتبية األخرى،  
ن هذه اخلدمات تتعلق بكافة اإلجراءات املطلوبة القتناء الكتب واملواد يف خدمة القارئ، وبعبارة أخرى فإ ووضعها

ام بكافة األعمال الضرورية األخرى قبل وصول الكتاب املكتبية األخرى وهتيئتها وفق متطلبات عمل املكتبة والقي
اىل رف املكتبة، ومثل هذه األعمال جترى يف العادة بشكل ال يراه قراء املكتبة وروادها، مثل: التزويد الفهرسة، 

 التصنيف، التجليد، التكشيف وغريها".

o  التزويد: خدمة 

زادا ومنه الزيادة أي النمو وزوده أي أعطاه، وتزود أي لغة: يقال: "زود: تأسيس الزاد وهو الطعام وتزود، اختذ 
 اختذ لنفسه زادا."

ويقول فورد: " بأنه العملية اليت هتتم بتوفري مواد الكتب وغريها من املوا املكتبية للمكتبة أو  اصطالحا:
 1جمموعة من املكتبات، ويطلق عليه أيضا التزويد التعاوين."

                                                           
ماسرت: مذكرة عماين، أمنة. الدورات التدريبية للمكتبيني ودورها يف حتسني خدمات املكتبات اجلامعية: مكتبة جامعة قاملة منوذجا. . برمضان، يامسينة 1

 .61.ص6101قاملة،  0141ماي  0: جامعة إدارة املؤسسات الوثائقية
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ية توفري أو احلصول على املواد املكتبية املختلفة واملناسبة للمكتبة وجملتمع ويرى النجداوي: "أن التزويد عمل
املستفيدين منها من خالل املصادر املختلفة للتزويد، الشراء، اإلهداء، التبادل، اإليداع، وذلك بعد االختيار 

 الدقيق هلا.

o  :خدمة الفهرسة 

الكتاب الذي يضم عدد من أمساء الكتب وقد أخذها أصلها فارسي والزالت تعين بالفارسية "فهرست"  لغة:
العرب كما هي وظهرت كلمة فهرسة مثل ابن الندمي، واستخدمها العرب مثل املعىن بالفارسي لفظا الفارسي هلا 

 م."101عام

واليت من خالهلا يتم إعداد الكتب وغريها   prossessالعمليات أوهي جمموعة من اإلجراءات  :اصطالحا
من جمموعات املكتبة يف أسرع وقت ممكن  االستفادةتسهل على القارئ  فنيا، حبيثاملعلوماتية إعدادا  من األوعية

تب واملواد املكتبية إىل الك من الوصول املستفيدين بواسطتها يتمكنبذلك العملية الفنية اليت  الطرق، وهيل هوبأس
، مكان النشر الكتاب. بياناتعنوان  املؤلف، اسم يتم تدوين املعلومات التالية عن الكتاب: بطريقة سهلة، حيث

 النشر، الناشر، سنة النشر، السلسة والعنوان املوازي وغريها.

 .الفهرسة املوضوعيةوالفهرسة نوعان: الفهرسة الوصفية، 

o :خدمة التصنيف 

يز لغة:" صنف الشيء أي جعله أصناف وميز بعضه عن بعض، ومنه تصنيف الكتب جلمعها وتأليفها، ومتي
بعضها عن بعض حسب موضوعاهتا، وذلك وفق املنهج عل الرفوف لتسهيل احلصول على الكتب املطلوبة ومعرفة 

 أماكنها يف أسرع وقت."

اصطالحا: هو وضع األشياء املتشاهبة بعضها إىل جانب بعض، أي ترتيب األشياء بناء على ما بينها من 
 1تشابه واختالف."

 

                                                           

 .62سابق. صرجع مآمنة.  ،عماين. برمضان، يامسينة 1 
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اكتشاف موضوع الكتاب والداللة عليه برمز من رموز خطة التصنيف  ف تصنيف الكتب بأنه:" فنر ويع
املتبعة يف املكتبة، أو هو نظام يتم من خالله ترتيب الكتب واملواد على خمتلف أشكاهلا حسب املوضوع أو 

 1الشكل ويتم من خالله حتديد مكان املادة على الرف داخل املكتبة."

 :الخدمات الفنية المباشرة 

كافة األعمال واخلدمات املكتبية اليت هلا عالقة واتصال مباشر مع القارئ، وتساهم هذه اخلدمات ويقصد هبا  
 يف تطوير العالقات بني املستفيد واملكتيب وهذه اخلدمات تتمثل فيما يلي:

o  :خدمة اإلعارة 

 الستخدامهي جمموعة من اإلجراءات واخلدمات ميكن للمكتبة اجلامعية من خالهلا إتاحة الفرصة لروادها 
لضوابط معينة يكفل  (، ووفقإعارة خارجيةخارجها ) داخلية( أوإعارة املكتبة )داخل  بعض املواد املكتبية سواء

 احملافظة عليها وإعادهتا يف الوقت املناسب.

املعلومات، مصادر  استخدامتعترب إحدى القنوات الرئيسية لتوسيع جمال  األمهية، إذلغة وهي خدمة مكتبية با
 اخلدمات للمستفيدين إذ متكنه إعارة عدد حمدد من الوثائق خالل فرتة زمنية حمددة. أقرب وهي

 امعية.و اإلعارة بني املكتبات اجلوهناك نوع أخر وه إعارة داخلية وأخرى خارجية، وخدمة اإلعارة نوعان:

عليها وعادة ما  االطالعإعارة مواد املكتبة داخليا وإرجاعها بعد  امن خالهل الداخلية: فيتملإلعارة  فبالنسبة
 يطبق هذا النوع على املوسوعات والكتب النادرة، والدوريات اليت ال ميكن إعارهتا خارج املكتبة.

املواد املكتبية فرتة حمددة وفق شروط حيددها  أما اإلعارة اخلارجية: فتتمثل يف السماح للمستفيدين بأخذ
 النظام الداخلي للمكتبة.

من اإلعارة يف  هذا النوع إلعارة بني املكتبات لكن هذه االخرية ال تقدمها كل املكتبات ويفيداكما تتم أيضا 
تبات اجلامعية ليس مساعدة الباحثني يف احلصول على الوثائق اليت تعجز املكتبة على تلبيتها وتطبق عادة يف املك

تفيدين، الذين هم توفر خدمة اإلعارة يف بعض املكتبات نظم حجز أوعية املعلومات لبعض املسبل  هذا فحسب،
وتوجد حاليا أنظمة عديدة لإلعارة ترتاوح ما بني التقليدية جدا كنظام السجل، ومتقدمة جدا   ،حباجة ماسة هلا

                                                           
 .62سابق. صرجع مآمنة.  ،عماين. برمضان، يامسينة 1
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د أن توفر خدمة اإلعارة يف املكتبات يعد إحدى السمات املميزة كاإلعارة األلية عن طريق احلاسوب، وهكذا جن
 ،راكز املعلومات يف تقدمي خدماهتاهلوية املكتبات احلديثة وهي كذلك معيار جيد لقياس مدى فعالية املكتبات وم

 1وحتقيق أهدافها.

o :الخدمة المرجعية 

ليت يتلقاها قسم املراجع من ااإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات ويقصد باخلدمات املرجعية 
زمة اليت الاملستفيدين، وال تقتصر اخلدمة املرجعية على هذا فقط بل تتعداها لتشمل املهام والوظائف واخلطوات ال

فهوم اخلدمة التقنية على تطوير م رات وأسئلة املستفيدين، وقد ساعدتتطلبها عملية اإلجابة على االستفسا
املرجعية بشكل كبري، وظهرت أساليب جديدة أثرت بشكل مباشر وإجيايب على طريقة تقدمي هذه اخلدمة، ويتمثل 

 هذا التأثري يف:

 .السرعة يف تلقى األسئلة واالستفسارات والرد عليها 
 الربيد  ظهور أساليب جديدة ومتميزة يف االتصال والتواصل بني املستفيدين وأخصائي املراجع، مثل

 اإللكرتوين، احلوار املباشر اإللكرتوين.
 .)توفري الوقت واجلهد والتكلفة لكل من الطرفني )املكتبة واملستفيد 

 وتقسم اخلدمة املرجعية يف املكتبات اجلامعية إىل قسمني رئيسني مها:

o :املستفيد بشكل مباشر وتشمل اإلجابة على األسئلة املرجعية اليت يقدمها  اخلدمات املرجعية املباشرة
، وتعليم وتدريب املستفيدين على يف املكتبة وإرشاد املستفيدين وتوجيههم إىل األماكن اليت حيتاجون إليها

 ستخدام املراجع املختلفة، وتقدمي املراجع املناسبة للمستفيد، وإعداد قوائم بيبليوغرافية له عند الضرورة.إ
o  وترتيب املراجع  ،للقسماملراجع املناسبة للمكتبة وتوفريها  ختيارإاخلدمات املرجعية غري املباشرة: وتشمل

 واخلدمة املرجعية املقدمة. ،املتوفرةوتقييم املراجع  ،ادة املراجع إىل أماكنها الصحيحةعلى األرفف وإع

السيما اخلدمات املرجعية منها نظرا ملا  وللمصادر املرجعية أمهيتها اخلاصة يف تقدمي خدمات املعلومات
عة وسهولة وتنظيمها مبا يتيح سر ومات من حمتوى مهم ومميز موضوعيا، يتضمنه هذا النوع من مصادر املعل

وذلك من خالل ترتيبها بأفضل صورة ختدم اهلدف من  ،لقراءهتا كاملة دون حاجة ،الوصول للمعلومات فيها

                                                           
 .00-01ص.ص..رجع سابقم.(وآخرون.)ابتسام  .فايزة، عبود ،عطوي. خالق، رانيا 1
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ان بعضها يرتب موضوعيا تكون مرتبة هجائيا وإن ك ،ملصادر املرجعية املطبوعةم هذه اإعدادها واملالحظ أن معظ
إلكرتونيا على  بينما املراجع املنشورة وجند منها املراجع العامة واملتخصصة يف جماالت موضوعية معينة، ،أو زمنيا

مفتاحية عن كلمة  ،بكاملهن خالهلا البحث يف املصدر هلا أدوات حبث متفوقة ميكن م تتوفروغريها  ،أرقاص ليزر
واخلرائط املتفاعلة وغريها،  ،سجيالت الصوتية واخلرائط الصوتيةوالت ،للقطات الفيلمية والصور املتحركةسم كاأو إ

 1هبا الشكل اإللكرتوين للمراجع املنشورة. دالكثري من اإلضافات واألدوات القيمة اليت ينفر 

o  :خدمة اإلحاطة الجارية 

ما  اهتمامهم، وغالباحة الفرصة للباحثني يف مالحظة اإلنتاج الفكري املتصل مبجاالت تعرف على أهنا إتا
وهتدف بالدرجة األوىل إىل تعريف  ووحدات املعلومات املتخصصة، ترتبط هذه اخلدمات باملكتبات اجلامعية

الباحثني بكل جديد يف جمال ختصصهم ومتكينهم من التماشي مع ما وصل إليه العصر من تكنولوجيا وثورة 
هذه النقاط من شأهنا أن توفر وقت وجهد الباحث  .خرينمن اآل باالستفادةيف البحوث  املعلومات، والتعمق

 وتساهم يف تطوير البحث العلمي.

اجلارية يف جمال االهتمام  أخر التطوراتحاجة الباحثني إىل مالحظة  اخلدمات، منهذا النوع من ويأيت 
 . يف جمال العلوم والتكنولوجيا والتخصص، وخاصة

 تتضمن خدمات اإلحاطة اجلارية النشاطات التالية:

 الوثائق واملصادر اليت تصل املكتبة وتصفحها. استعراض 
 املستفيدين. احتياجاتمع املواد اليت تتناسب  اختيار 
 وهناك أساليب خمتلفة لتقدمي خدمات ، واد اليت هتمهم بالطرق املناسبةإشعار املستفيدين وإعالمهم بامل

 وإعالم املستفيدين عن املعلومات. اإلحاطة اجلارية
  هذه املطبوعات من أكثر الطرق فعالية  املكتبة، وتعتربنشرة املعلومات أو النشرة اإلعالمية وصحيفة

 ...يومية أسبوعية، شهريةوميكن أن تصدر بأشكال وفرتات متباعدة 
 احلديثة باملصادر قائمة وتضم املكتباتتصدرها  دورية نشرة وهي اجلديدة اإلضافات نشرة. 

                                                           
. مستقبل خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية السعودية. السعودية: االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، شيخ إدريس شيخ إدريس، بدر الدين 1

 اخلط:. متاح على 000- 001.ص .ص
http://pontal.nu.edu.sa/web/guest/about-najran-university.  :6100-11-10متت الزيارة بتاريخ. 

http://pontal.nu.edu.sa/web/guest/about-najran-university
http://pontal.nu.edu.sa/web/guest/about-najran-university
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 بني يوطد أنه إال األسلوب هذا صعوبات من للباحثني، وبالرغم الشخصية والزيارات اهلاتفي االتصال 
 .ومكتباهتمن املستفيدي

 عليها اإلطالع اجلميع يستطيع مناسب مكان يف تكون أن بوجي والعرض اإلعالنات لوحة. 
 أخر املعارض هذه تضم نأ وجيب فقط اإلعالم أو البيع بغرض املختلفة، والوثائق معارض للكتب تنظيم 

 .فائدة ذات لتكون اجملال يف صدر ما
 للمستفيدين ستخدامهاإ فرصة وتوفري ألنرتنتا مثل املعلومات شبكات يف االشرتاك. 

 شكل تتخذ أصبحت حيث وبثها املعلومات تنظيم أساليب تطور مع اخلدمة هذه أشكال تطورت وقد
 النظمى عل املعتمدة للمعلومات، االنتقائي والبث املستخلصات، ونشرات الدوريات حملتويات التحليلية لكشافاتا

 سريع بث إال هو فما املتطورة، اجلارية اإلحاطة شكالأ من شكل وهو املعلومات، سرتجاعإل اإللكرتونية
 1غريها. دون هتمامهبإ املتصلة بالوثائق املستفيد تعريف يكفل الذي والتوجيه لمعلوماتل

o للمعلومات: االنتقائي البث خدمة 

 باحث، كل  الحتياجات املقدمة املعلومات مطابقة على احلرصب يتسم منط للمعلومات االنتقائي البث خدمة
 ملوضوعية.ورات يف جمال ختصصه واهتماماته االتط خرمع آ متماشيا إلبقائه وهتدف

من املعلومات غالبا ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة والشركات  مطويقدم هذا الن
إجناز هذه اخلدمة إجراء مسح شامل  معلومات، يتطلب مركزتوجد هبا مكتبة أو  اخلاصة، اليتواملؤسسات 

مث  اخلصوص، ومنتتضمن معلومات هبذا  ستمارةإكل باحث بشكل منفرد وتصميم   اهتماماتللباحثني وحتديد 
 بكل جديد يصل إىل املكتبة. ستمارةاإلمقارنة هذه 

 احلاسوب ستخدامإ ضرورة هو اجلارية اإلحاطة خدمات عن للمعلومات االنتقائي البث خدمة مييز ما أما
 جمال يفاحلاسوب  إمكانيات من االستفادة دون عليه، السيطرة وصعوبة املعلومات انفجار بسبب وذلك لتقدميها،
 املعلومات. وبث واالسرتجاع التخزين

                                                           
قسنطينة، منتوري كرمي، مراد. جمتمع املعلومات وأثره على املكتبات اجلامعية: مدينة قسنطينة منوذجا. أطروحة دكتوراه: علم املكتبات: جامعة   1
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 إرساء يف وال العلمي، البحث دعم يفا دور  تلعب أن ميكنها ال اخلدمات هذه توفري عن العاجزة واملكتبة
 أن جيب بل املرجعية، واخلدمات إلعارةا مثال التقليدية اخلدمات املكتبة تقدم أن ال يكفي املعلومات، إذ سياسة

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ودخول للمعلومات، اهلائل االنفجار رضهاف اليت احلديثة اخلدمات إىل اهاتتعد
 1املكتبات. عامل

o البيبليوغرافيا: الخدمات 

 إعداد إىل واملستخلصات باإلضافة واملوضوعية، والكشافات الشاملة البيبليوغرافيا قوائم إعداد تتضمن
 واستخدام اخلدمات لزيادة اجلامعية، ذلك املكتبةا منه ختلو أن جيب ال اليت املرجعية األدوات من وهي الفهارس
 ذاهتا.  املعلومات مصادر

عدت  وفعالية، لذلكاملستفيدين للمعلومات بكل يسر وسهولة  تسهيل وصول ياألساس وهذه اخلدمة هدفها
تأكدت أمهيتها يف الوقت حبكم االنفجار املعريف الذي يشتمل على مجيع  والضرورية، اليتمن اخلدمات املهمة 

 2النشاطات الفكرية.

o :خدمة تدريب المستفيدين 

استخداما وظيفيا يساعده على احلصول على هو إمداد الفرد باملهارات األساسية الستخدام الكتب واملكتبات، 
 أية معلومة يطلبها، ومن بني أساليب التدريب نذكر:

 .عن طريق نشر كتيبات للقراء تشرح كيفية استعمال املكتبة 
 .توصيل التعليمات للفرد من خالل لوحات اإلعالن 
  استعماهلم الفهارس واملراجع.للمستفيدين كيفية شرح 
 على حسن استعمال موارد املكتبة. ستفيدتعويد امل 

وهلذا فخدمة تدريب املستفيدين مهمة جدا، حيث البد على املكتبات أن تكون مستفيديها وفقا لربامج 
 ومناهج حديثة، حيث تكوهنم يف جمال وسائلها وجتهيزاهتا حىت تتمكن من حسن استغالل املكتبة، وبالتايل 

 
                                                           

 .10 -16 .صص .. كرمي، مراد. مرجع سابق  1
 .01ص  . املرجع السابق.(وآخرون). عبود، ابتسام. عطوي، فايزة .خالف، رانيا 2



المكتبات الجامعية                                                الفصل الثاني  

 

 
30 

 

 1ة توفرها.احلصول على املعلومات املطلوبة يف حال

o :خدمة األنترنيت والبحث في قواعد المعلومات 

اليت جعلت العامل كقرية  باألنرتنيتاليت أفرزها العقل البشري ظهر ما يسمى  نتيجة لثورة التكنولوجيا احلديثة،
متحديا بذلك  ،املرتبط بشبكة اإلنرتنيت اآليلب ميكن التجول فيها من خالل التعامل مع طرفية للحاس صغرية،

من  ،ات من مصادرها األولية والثانويةعلى املعلومحقق لنفسه احلرية التامة للحصول ولي عامل الزمان واملكان،
لذا تعد املكتبة  ،أينما كانت ويف الوقت املناسبدون املرور بإجراءات روتينية يف سبيل احلصول على املعلومات 

يف قواعد املعلومات املتاحة على الشبكة، مسايرة أو صال باألنرتنيت واالشرتاك يف بعض اليت توفر خدمة االت
 2للتوجه احلديث أي استخدام املكتبة اإللكرتونية.

o :خدمات المراجع اإللكترونية 

الباحثني باحلضور إىل املكتبة لطرح أسئلتهم وهنا يتم استخدام الربيد  إلزاموهي اخلدمات عن بعد قصد عدم 
 اإللكرتوين وبرامج احلاسوب.

 اإلضافية: الخدمات 

 املكتبة نذكر منها: بالتزاماتتتضمن هذه اخلدمات أنشطة متنوعة تتعلق 

o  الترجمة:خدمة 

حتها للمستفيدين، أو بيان الوصول إليها أو القيام بالرتمجة، وقد التعريف بالرتمجات الضرورية وإتا تتضمن 
بإزالة احلواجز اللغوية اليت قد حتد من االستفادة عرفها حسن حممد الشايف بأهنا: "تسيري االستفادة من هذه املواد 

الكاملة منها، نتيجة لعدم إملام املستفيدين هبذه اللغات وخدمة الرتمجة من اخلدمات الضرورية اليت ختصص هلا 
املكتبات اجلامعية، قسم من بني أقسامها من أجل العمل على ترمجة الوثائق املهمة، واملنشورة بلغات أجنبية يتعذر 

 على املستفيد فهمها، وجيد صعوبة يف حسن االستفادة منها."

 

                                                           
 .10كرمي، مراد. املرجع السابق. ص   1
 .02رجع سابق. ص م. (واخرون). عبود، ابتسام. عطوي، فايزة. نياخالف، را 2
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o :خدمة التصوير والنسخ 

اليت تلك  ملواد املكتبة، واالستنساخمن اخلدمات املهمة اليت جيب على املكتبة توفريها لروادها خدمة التصوير  
فالواجب أن تقدم املكتبة هذه  ،واملخطوطات ،ريات واملراجع والرسائل اجلامعيةال ميكن إعارهتا خارج املكتبة كالدو 

 الستمراروذلك  ،تقدميها باجملان أو مببالغ رمزيةاخلدمة واألجهزة اخلاصة للقيام هبذه املهمة، وميكن أن يكون 
لة املتص اآليلليس ذلك فحسب بل على املكتبة توفري الطابعات الكافية اليت تلحق بأجهزة احلاسب  ،عاليتهاف

 1وذلك لطباعة املعلومات اليت حيصلون عليها من هذه الوسائل. ،نات أو األنرتنيتبقواعد البيا

وقت وجهد  بأقلتسعى لتقدمي افصل اخلدمات ملستفيديها  أنواعهااملكتبات على اختالف  أنومنه ميكن القول 
أداة فعالة يف تقييم أداء املكتبات وبيان مدى رضا املستفيد  املعلومات، كوهنا إىلممكن، وذلك لتسهيل الوصول 

 على أدائها.
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 :خالصة الفصل

ن املكتبة اجلامعية هي قلب اجلامعة النابض، هذا الفصل أليه يف سبق التطرق إ نستنتج من خالل ما
يق اخلدمات اليت تقدمها، ن طر ... وذلك عواألساتذةحيث تعمل على خدمة جمتمع معني من الطلبة والباحثني 

 هداف اجلامعة.من أجل تسهيل الوصول إىل املعلومة بأقل التكاليف املمكنة، كما تسعى إىل حتقيق أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:الثالثالفصل    
 المهنة المكتبية
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 مقدمة الفصل:

، حيث احتلت م، ومع مرور العصور تطورتمنذ القد املهن اليت عرفها اإلنسان تعترب املهنة املكتبية من بني
خمتلف املعلومات للباحثني والقراء ر العلمي، من خالل دورها يف رصد وتوفري يهذه املهنة مكانة مهمة يف خدمة التطو 

 على اختالف مستوياهتم.

باإلضافة إىل املفاهيم  هاوانتشار  هاىل التعريف باملهنة املكتبية، وعوامل تطور إيف هذا الفصل  طرقناحيث ت
  .اليت تقوم عليها هذه املهنةواالخالقيات املرتبطة هبا، كما تناول هذا الفصل أسس 
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 مفهوم المهنة المكتبية:.1

، وقد كان على غرار بقية املهن املعروفة آنذاك القدمية، ومارسهاعرف االنسان مهنة املكتبات منذ العصور 
القائم على شؤون املكتبة حيظى مبكانة عالية يف اجملتمع، حيث كانت املكتبة مكان إلنعاش الروح لدى الفراعنة، 

 1اليونانيني إىل املكتبة واملشرف عليها.ونفس االحرتام كان يوليه 

رتباطا وثيقا بطبيعة املهام املسندة إىل املكتيب وبنوع املؤسسة التوثيقية اليت يعمل إيرتبط تعريف املهنة املكتبية 
كتيب كل من ينشط يف مكتبة عامة مدرسية أو اامعية، وتستعمل تسمية وثائقي لكل من يعمل يف املهبا، فنسمي 

ختالف هذه التسميات، إوثيق، ونسميه أرشيفي ملن كان يعمل يف مراكز األرشيف واحلقيقة أنه ورغم مراكز الت
رتباطها بنوع املؤسسة اليت يتوااد هبا املكتيب، ميكن الربط بينهما من خالل مبادئ العمل، واألسس اليت يقوم إو 

 2عليها، واألهداف اليت حيققها.

خالهلا الشخص برصد ومجع أوعية املعلومات ومعاجلتها وخزهنا، هي الوظيفة اليت يقوم من املهنة ف"
 3واسرتااعها باستخدام خمتلف الطرق واألساليب وتقدميها للمستفيد".

: "أن املهنة املكتبية هي مهنة العاملني بقطاع املكتبات ومرافق املعلومات على اختالف حيث ميكن القول
 ."العاملني جبمع وتنظيم ومعاجلة خمتلف مصادر املعلومات وبثها للمستفيدينمن خالهلا هؤالء قوم يأنواعها، حيث 

 

 

 

 

 

                                                           
. الكفاءة املهنية للعمل باملكتبات اجلامعية خلرجيي علم املكتبات: دراسة ميدانية باملكتبة (وآخرون) .سوحة، هالة. أمحد مالك، بسمة .عبيد، حليمة 1

 .03.ص3102عنابة، بااي خمتار اامعة علم املكتبات والعلوم الوثائقية: ليسانس: مذكرة املركزية سيدي عمار بااي خمتار. 
 مااستري: علم املكتباترسالة  .اامعة معسكر. املكتبات بني التكوين اجلامعي واملهنة املكتبية: دراسة حالة أخصائي املكتبات، كرمية. أخصائيو يتمكا 2

 .33 ص .3100اامعة وهران،  والعلوم الوثائقية،
د عروة بن دشو، حكيم. سلوك العاملني يف املكتبات اجلامعية اجتاه استخدام تكنولوايا املعلومات: دراسة ميدانية مبكتبة الدكتور أمح .علي ، حممداقرز  3

 .02 ص .3100قسنطينة،  منتوري : اامعةومراكز املعلومات ماسرت: مكتباتمذكرة  جبامعة األمري عبد القادر.
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  المفاهيم المرتبطة بالمهنة المكتبية:.2

 ترتبط باملهنة املكتبية جمموعة من املفاهيم واليت حتدد وفق املهام املسندة للمكتيب واملتمثلة يف:

 :المكتبي  

فيها أول مكتبة عمومية منذ أن تكونت جمموعة مهمة من  تأسستيف املرحلة اليت  يراع ظهور املكتيب
ل مكتيب أو   Depholer Demetikمكتبيا، وكانوقد كان هذا احلارس  كلف أحدهم مبراقبتها،  الكتب، حيث

 lnedotong eostouceكل من  باإلسكندرية، وخلفهترأس تنظيم املكتبة الفنية 

احلصول على جمموعة املواد املنشورة وتوفري الوصول  مسؤولية"ويعرف املكتيب على أنه الشخص الذي يتوىل 
 1إليها."

 :الوثائقي 

تطلق تسمية وثائقي على كل من يعمل يف مراكز التوثيق، فأخصائي الوثائق هو الشخص القائم على حفظ  
 الوثائق عند احلااة.الوثائق وتنظيمها، اعتمادا على عمليات إدارية وفنية، يهدف من خالهلا إىل تسيري واسرتااع 

"والتوثيق هو ازء من التنظيم البيبليوغرايف الذي خيدم احتيااات العلم ويقوم بوظيفة كشف املعلومات املسجلة، 
وبالتايل  ،جملموعة من األخصائيني بعضهم مع بعض وبتقدمي املعلومات إىل املستويات املتخصصة فقط دون غريها

بعمليات املعاجلة وتوثيق البيانات واملعلومات، وبثها وختزينها واسرتااعها من يكون الوثائقي هو الشخص املكلف 
  أال إثراء الرصيد الوثائقي."

  :األرشيفي 

أو قيمة علمية "يطلق مصطلح األرشيفي على كل من تسند له مهنة احلفظ ملختلف الوثائق اليت تشكل فائدة 
على إدارة أي مؤسسة مهما كان نوعها ألن الراوع إىل وثائق أو  تارخيية، وتعترب مهنة األرشيفي من املهن الضرورية

 2 معلومات يف طرف معني، يستدعي واود شخص معني خمتص للقيام هبذه املهنة."

                                                           
ملختصني يف قطاع املكتبات واملعلومات: دراسة ميدانية الرحيم. أخالقيات املهنة املكتبيني ابن مربوك، عبد  .لعمايرية، حسينة .ة، نور اهلدينبوخد 1

 .18 ص .302قاملة،  0491ماي  8 ليسانس: علم املكتبات: اامعةمذكرة باملكتبات اجلامعية بقاملة: 
ماسرت: علم مذكرة  .نعامة خبميس مليانةبو يل كريو، حورية. الثقافة املعلوماتية ودورها يف تطوير املهنة املكتبية: دراسة ميدانية جبامعة اجليال  .حفصاوي، أمينة2 

 . 33. ص 3102: اامعة مخيس مليانة، واملعلومات املكتبات
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 التطور التاريخي للمهنة المكتبية:.3

تعد املهنة املكتبية من أقدم املهن اليت عرفتها البشرية، حيث ارتبط ظهورها بارتباط املكتبات القدمية، اليت   
كانت حتتوي على خمتلف األوعية القدمية والتارخيية اليت ميزت احلضارات والشعوب عرب التاريخ، حيث تغري مصطلح 

حتوائها على األلواح اللوح الكبري إلمسوها العصور، فالسوماريون  املكتيب متاشيا مع تطور مفهوم املكتبة ومدلوهلا عرب
 1الطينية.

  الروح وإذ انتقلنا إىل اليونان لوادنا كلمةنعاش إو مكان أ ،كتابات مصر  عليها قاعاتطلقوا أأما الفراعنة فقد 
bibliotheca تزال الكلمة الشائعة يف وال  ،تعين املكان الذي توضع فيه الكتب  للداللة على املكتبة و الكلمة

ومنها ااءت كلمة  ،وتعين الكتاب نفسه  libriأما الرومان فقد استعملوا كلمة ،نسا والدول اليت تتكلم الالتينيةفر 
library   تستخدم إال يف  ومل .حديثة يف العامل العريبكلمة واليت تعين كلمة للبحث واملطالعة، وتعترب كلمة مكتبة

 استخدم العرب كلمة دار وكلمة خزانة وكلمة بيت للداللة على املكتبة.فقد  القرن التاسع عشر

واملعروف أن  ،تبية واملكتبيني بتاريخ املكتباتتاريخ املهنة املك رتبطإفقد  اإلسالميةوبالنسبة للحضارة العربية 
هم سجالت يد يكن لوهلذا مل واحلفظ، ةعلى الذاكر  اأساس  اعتمدوافقد  ،بالتدوين يهتمواالعرب قبل اإلسالم مل 

حيث كان   ،ية اليت كانت منتشرة قبل اإلسالموميكن ربط ذلك بنمط احلياة البدوية واألم ،أو ما يشكل مكتبة مدونة
وهلذا يعترب  ،نت البداية بتدوين القران الكرميوكا ،تدوين اليدوي وبداية االهتمام بهجمليء اإلسالم أثر كبري يف ظهور ال

 يف كما كان لتدوين احلديث النبوي الشريف أثر إجيايب ،اللغة العربية ظهر على شكل كتابب كتاب اهلل هو أول نص
زدهار حركة نظرا إل ،سالمية وازدهرت يف العصر العباسيولقد ظهرت أوىل املكتبات اإل ،تطوير التدوين عند املسلمني

 2 التأليف وانتشار صناعة الورق وكذلك لتطور مهنة الورقيني.

غري اهنا  ول بأن املهنة املكتبية يف البالد العربية اإلسالمية سايرت تطور ورقي احلضارة اإلسالمية،وميكن الق
 ذلك يف املراحل التالية:حنطت وتقهقرت وميكن تلخيص إ

 .بداية بروز مع ظهور التدوين ونزول القران الكرمي وتدوين احلديث 
 .مرحلة النمو والتطور يف العصر العباسي 

                                                           
مذكرة قاملة.  0491ماي8ية مبكتبات اامعة عوائق مهنة املكتيب: دراسة ميدان خرويب، بسمة. واقع املهنة املكتبية باملكتبات اجلامعية .صحور، فريوز 1

 .30ص .3102 قاملة،  0491ماي  8 ليسانس: علم املكتبات: اامعة
 . 011.ص3100دار هباءالدين للنشر والتوزيع،: . قسنطينةكرمي، مراد. جمتمع املعلومات وتأثريه على املهنة املكتبية احلالة اجلزائرية منوذاا  2
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  التقهقر واالحنطاط ابتداء من القرن السابع اهلجري.مرحلة 

استمرت املهنة املكتبية يف التخلف إذ مل نقل الغياب الكلي خاصة بعد تعرض معظم البالد العربية ملختلف 
أشكال االستعمار، حىت ااء القرن العشرين وظهرت حركات التحرر يف الوطن العريب واإلسالمي، وبعد استقالل 

ية ظهرت املدارس واجلامعات، وبدأ االهتمام بتكوين مكتبيني، وتطوير املكتبات مبختلف أنواعها من مث البالد العرب
 االهتمام باملهنة املكتبية من اديد.

ظهرت اجلامعات يف كل  ،م وزوال سيطرة الكنيسة00وبا خالل القرن وبعد ظهور احلركات اإلصالحية يف أور 
سواء كانت املكتبات  ،اء املكتبات ووضع القائمني عليهاتطورت احلياة العلمية بإنشمث  طاليا وأملانيا،يوإ من فرنسا
 .توى اإلدارات والكنائس واجلامعاتعلى مس

يف زيادة اإلنتاج الفكري وحتسني . (م0992) 01يف القرنغ ر ابوتنغساهم ظهور الطباعة على يد األملاين  
 0184أدى قيام الثورة الفرنسية عام ،يف أوروباظهور املكتبات الوطنية  01الفكرية، ويشهد القرن  األوعيةوإخراج 

وتواصل االهتمام باملكتبات  ،توظيف القائمني على هذه املكتباتإىل ظهور املكتبات اجلامعية واملكتبات العامة مع 
لثاين منه تطورا سريعا ملهنة املكتيب يف أوروبا والواليات حيث شهد النصف ا ، 3 واملهنة املكتبية إىل بعد احلرب العاملية

ات وندوات بإصدار املتحدة األمريكية على واه اخلصوص، حبيث بدا االهتمام بالنشر املكتيب من خالل عقد مؤمتر 
إنشاء أول مركز اكادميي للبحث يف علوم املعلومات جبامعة كيس وستون  :ومن بني اإلصدارات ،الكتب واجملالت

 . 0412ريزيرف سنة 

وتغيري تسميات  .0410لدول العربية ظهر أول قسم للمكتبات والوثائق يف اامعة القاهرة عامبالنسبة لأما 
املدارس واملناهج التعليمية وال تزال تتبدل إىل اليوم، كما ظهرت التجمعات املهنية واجلمعيات املكتبية الوطنية 

 واإلقليمية والدولية.

بحت املهنة املكتبية حتظى باهتمام العديد من املؤسسات مثل اجلامعات والكليات أص 0411ويف عام 
املهنة  والدولية حصلتاإلقليمية  االحتادات املكتبية، وكذلك واالحتاداتوكذلك اجلمعيات العلمية  واملدارس العليا،
كبري عرب التاريخ، بعد ان كانت هواية أو وقتا ميارسه بعض العلماء وطالب املعرفة يف بعض   اهتماماملكتبية على 

 1اجملتمعات القدمية.

                                                           

 24ص. اع سابق.مر كريو، حورية. .حفصاوي، أمينة1 
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تعليم خاص هبا يف مدارس  بأمنيوبعدما عرفت تطورا عرب العصور احلديثة لتنضج معامل املهنة بدءا من 
ة، لذا أخذت الدول العربية تسلك الطريق نفسه األمريكيبالواليات املتحدة  04قد ظهرت يف القرن متخصصة، كانت

من أال النهوض باملهنة املكتبية من خالل إنشاء أقسام اامعية متخصصة، وسن قوانني ختص املهنة، وهو ما اعتربه 
املتخصصني بداية تاريخ للمهنة املكتبية يف العصر احلديث بالعامل العريب بعد التخلف الطويل الناتج عن الظروف 

 1 مارية اليت ميزته يف العصر احلديث.االستع

 :العوامل التي ساعدت على تطور وانتشار المهنة المكتبية.4

 تطور مفهوم المكتبة:    1.4

ظهورها بظهور املكتبات القدمية، اليت كانت  رتبطإاملهن اليت عرفتها البشرية، حيث تعترب املهنة املكتبية من أقدم 
حتتوي خمتلف االوعية القدمية والتارخيية اليت ميزت احلضارات املتعاقبة، وكانت طبيعة املواد اليت حتتويها املكتبات يف 

 الغالب عبارة عن:

 .الكتب الدينية والكتب املتعلقة بالطقوس والرتانيم الدينية 
  أنواعها.السجالت احلكومية مبختلف 
 .األعمال التجارية وعقود البيع والشراء وطقوس الزواج 
 .الكتب املتعلقة بالعلوم الفلسفية 
 .أخبار العائالت والبلدان واإلنسان 
 .أخبار احلروب واحلمالت العسكرية والرحالت 

نواحي على العامل يف خمتلف ال لتغريات اليت طرأتلوقد تطور مفهوم املكتبة وتغري عرب العصور، نتيجة 
اتماعية ومؤسسة علمية من مؤسسات اجملتمع إالثقافية، فأصبحت املكتبة ظاهرة قتصادية، العلمية اتماعية، اإلاإل

 تعتمد خدماهتا على أسس علمية.

 ومن أهم التعاريف احلديثة للمكتبة كالتايل:

خلدمة اجملتمع  اطريقهوتعمل عن أكرب منها  اتماعيةإاليت تربط مبؤسسة  اتماعيةاإل"املكتبة هي املؤسسة 
 وتطويره بصورة مباشرة أو غري مباشرة."

                                                           
 .91 ص اع سابق.مر كريو، حورية. .حفصاوي، أمينة 1
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تواد يف جمتمع من اجملتمعات، وهتدف خلدمة ذلك اجملتمع أفرادا ومجاعات،  اتماعيةإ"أهنا مؤسسة ثقافية 
ولزيادة ثقافة وترقية حصيلته احلضارية وحتقيق متعته وتسليم تلك املواد لألايال القادمة وتنظيمها حلسن االستفادة 

 1منها."

 تطور مفهوم المكتبي:   2.4  

مانة املكتبة يف غالب أكانت تستند  مكتبة إىل أخرى إذ ومنعصر، ختتلف مواصفات أمني املكتبة من عصر إىل 
 األحيان إىل األشخاص الذين حيبون الكتب أو يعشقون األدب.

عترب أبل  تكن وليدة عصرنا احلايل وال القرن املاضي فقط، ، مل Librarian إن تاريخ مهنة أخصائي املكتبة
حيث ميثل توت النموذج األول ألمناء املكتبات، يف مصر القدمية، كما متثل  أوائل املهن اليت ظهرت يف التاريخ من

زواته حاتور النموذج األول ألمينات املكتبات يف مصر القدمية. ولذلك أطلق عليها على سبيل اجملاز وليس احلقيقة 
 إله وإهلة الفكر.

ريا، مما ساعد على انتشارها وتطويرها، كما أولت احلضارة اإلسالمية للمكتبات على خمتلف أنواعها اهتماما كب
 2وقد توىل إدارة هذه املكتبات راال هم يف ذروة جمتمعهم، حسبا ونسبا وعمال وفضال.

 العوامل العامة:    3.4

 إن أهم العوامل اليت ساعدت على انتشار املكتبات وتطوير املهنة املكتبية:

 التعليم بني األفراد يف كافة اجملتمعات البشرية. انتشار 
 .ظهور نظرية اديدة يف الرتبية والتعليم والتدريس 
  عدد كبري من أقطار العامل إىل اانب برامج حمو األمية  املوظفني، يفظهور نظرية التعليم اإللزامي لكل

 وتعليم الكبار.
 تبة.الطباعة وتطوير قدراهتا على توفري أوعية املك اخرتاع 
 .التطور العلمي والتكنولواي يف خمتلف حقول املعرفة، وتناقش الدول املعنية يف هذه اجملاالت 
  اتماعيا وتعليميا وثقافيا، يف كافة أقطار العامل وخاصة الدول النامية.وإقتصاديا إتطوير اجملتمعات 

                                                           
 .03.ص0444عليان، رحبي مصطفى. مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر،  1
 .72-72مكاتي، كريمة. مرجع سابق.ص.ص. 2
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  وعلما، وحااة هذا اإلنسان ظهور النظرية احلديثة اليت تقتضي بالعناية باإلنسان اسما وروحا وثقافة
 إىل القراءة واملطالعة كحااته إىل اهلواء والغذاء.

 .1رفاهية اإلنسان وتقدمه املادي واالقتصادي وفرت له وقتا للفراغ أكثر من ذي قبل 

 غزارة اإلنتاج الفكري:     4.4

جيري نشرها وخاصة يف اجملاالت العلمية  إليها، مثهائل يف كمية املعلومات اليت يتم التوصل  بانفجاريتميز عصرنا 
على ما حيتااه بالسرعة والسهولة  طالعاإلحيث يوااه العامل والباحث والدارس مصاعب مجة يف  والتكنولواية،

العوامل اليت ساعدت على غزارة  السليم. ومناملمكنة إال إذا كانت هذه املعلومات يف مستوى ايد من التنظيم 
 ما يلي: بصورة كبرية اإلنتاج

 .تطوير أساليب الطباعة 
 هتمام بالبحث العلمي، وتسخري العلم من أال التنمية يف جماالت املعرفة.اإل 
 .تطوير النظم التعليمية يف مجيع أحناء العامل 
 سرتااعها.إإللكرتونية يف ختزين املعلومات و ستخدام احلاسبات اإ 
 قمار الصناعية.سلكية والراديو والتليفزيون واألوالال  وسائل االتصال املختلفة السلكية  ستعمالإ 
 2قطار العام.أعارف البشرية وتداوهلا يف مجيع تطور وسائل النشر واإلعالم والرتمجة يف نقل امل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21 -34ص.ص  سابق.، كرمية. مراع يتمكا 1
 .220 ص .0441مهشري، عمر أمحد. املراع يف علم املكتبات واملعلومات. عمان: دار الشروق للنشر،  2
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المعلومات في اختيار وتنظيم اوعية المعرفة بين اإلنتاج الفكري واختصاصي  (: يوضح العالقة1 الشكل رقم)
 وتقديمها للمستفيدين.

 .31المرجع السابق.ص كريمة. المصدر: مكاني،

اختيار االوعية الفكرية  يتوىل مهمةان اختصاصي املعلومات او امني املكتبة  ميكن القولمن خالل الشكل 
مبختلف انواعها واشكاهلا وموضوعاهتا، مث يقوم بتنظيمها وحتليلها بفهرستها او اعداد القوائم الببليوغرافيا او 

 .بية احتياااهتملتل مستخلصات... وبثها اىل مجهور املستفيدين باختالف فئاهتم وختصصاهتم واهتماماهتم

 

 

 

 اإلنتاج الفكري بمختلف

 موضوعاته

 وأشكاله.

أمين المكتبة أو أخصائي 
 المعلومات.

 اختيار / تنظيم / تحليل /
 بث المعلومات

 المستفيدون.

 باحثون.

 دارسون.

 الخ
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 نشأة علم المكتبات والمعلومات:      5 - 4

ستفاد من التجارب اليت مرت هبا العلوم األخرى إحيث  إذ يعترب من أهم العلوم اليت ظهرت يف األونة األخرية،
فقد واكب تطور املعرفة وتقدم البشرية انبا  وخاصة بتطبيق األساليب العلمية يف جماالت اإلدارة والتنظيم واخلدمات،

ختصاصي إإىل انب مع التطورات اليت رافقت املكتبات ومراكز املعلومات بشىت جماالهتا، وأصبح من وااب 
حىت تستطيع اختيارا املطلوب من اإلنتاج الفكري وتنظيمه وتقدميه  املكتبات أن يلم بكافة هذه التطورات احلديثة،

ويستدعي الوقوف على التطورات يف علم املكتبات  قدرا كافيا  جمال ختصصه ورغباته واحتياااته، للمستفيدين كل يف
وميكن بيان هذه  وفق مناهج حديثة تليب احلااات اليت جيب أن يتعلمها أخصائي املكتبات، من التأهيل العلمي،
 احلااات فيما يلي:

  :الخدمة المرجعية 

 للقراء الذين يبحثون عن املعلومة من خالل تفاعل حقيقي مع املستفيدين،هي املساعدة الشخصية املباشرة 
 1لتحليل طبيعة األسئلة إذ أن الوظيفة األساسية هلا هي بث املعلومات.

 :الخدمة التوثيقية 

وتتمثل يف التحليل املوضوعي للمعلومات، وصف املعلومات، التكشيف، االستخالص، التحرير، النسخ  
 الضبط البيبليوغرايف وغريها. الطباعة، اإلحصاء

 نشأة المنظمات والجمعيات:     4-6

 منظمة ومجعية 219يبلغ عدد اجلمعيات واملنظمات املهنية املتخصصة يف علم املكتبات واملعلومات حوايل 
هذه  أنواعها، وتطويروقامت هذه املؤسسات بدور فعال يف إنشاء املكتبات على خمتلف  العامل،منتشرة يف أقطار 

املكتبات، القواعد واألسس واملعايري واملواصفات اليت تساعد على تنظيم مقتنيات هذه  وخدماهتا، وإرساءاملكتبات 
الطاقة البشرية املؤهلة للعاملني باملكتبات وتزيدهم بالثقافة  يف إعداد املساعدة والفنية، وكذاالناحية اإلدارية  ومن

 املكتبية باستمرار.

                                                           
تنظيم ماسرت: مذكرة : دراسة ميدانية باملكتبة املركزية اجلامعية العريب بن مهيدي بأم البواقي.  بوداااة، سعيدة. اخلدمة املراعية يف املكتبات اجلامعية 1

 .31. ص3102تبسة،اامعة العريب التبسي :  وتسيري املكتبات ومراكز التوثيق
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هتمام بشؤوهنم على يف متثيل العاملني يف املهنة واإلوجيب ان ال ننسى ما هلذه اجلمعيات املهنية من فضل، 
 املستويات احمللية واإلقليمية والدولية. وميكن ذكر األهم منها فيما يلي:

o الفرع -ات العربيةوعهد إحياء املخطوط-اجلمعيات واملنظمات العربية: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 مجعية املكتبات املدرسية مبصر.–مجعية املكتبات األردنية –اإلقليمي العريب للوثائق 

o االحتاد الدويل للتوثيق –االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات -اجلمعيات واملنظمات الدولية: منظمة اليونيسكو
 اجمللس الدويل للوثائق.–
o  1مجعية املكتبات الربيطانية.–األمريكية اجلمعيات القومية: مجعية املكتبات 

 أسس المهنة المكتبية:.5

 المعلومات: يتصاصاختكوين . 1.5

التكوين هو عملية حمددة مسبقة بأهداف معينة تطمح إىل إكساب املتكون جمموعة من األمناط الفكرية 
أو مهنة معينة، فالتكوين يهدف إىل إحداث التغيريات على  القيام بوظيفةواملهارات والسلوكيات اليت متكنه من 

املعارف ف، واملهارات والسلوكات لتحقيق اهداف معينة، يهدف إىل إعدادهم وتزويدهم مبختلف مستوى املعار 
 وعية املعلومات وإتاحتها لالستخدام بأيسر السبل وأقل التكاليف ويف أقل وقت ممكن.أواملهارات اخلاصة، لضبط 

من  مرا ملحا أكثرأبأن التكوين املستمر  واملعلومات ترىمن التطورات احلاصلة يف جمال املكتبات  قاانطال
 املكتبيني واملكتبات، ومنحومع حااات  التطوراتهذه  يتناسب معهنا من تطوير الربامج مبا  مضى، والبدأي وقت 

عامة فإن التكوين املستمر يلعب دورا هام يف  وبصورةومستوياته، سياسة حديثة حتدد شروط التكوين املستمر وجماالته 
 إبراز هذه األدوار فيما يلي: اختصاصي املعلومات، وميكندعم 

  أخرى.املواودة من اهة وإضافة مهارات اديدة من اهة  على املهاراتاحملافظة 
  ل ما نشر.لصعوبة السيطرة على ك التخصص، نظرايف جمال  على دراية تامة مبا ينشراعل املكتبيني 
 .التحسني املباشر للخدمات املقدمة للمستفيدين 

 

                                                           
 .22راع سابق.صم، كرمية. يتمكا 1
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 تكوين الموظفين:. 2.5

وهم املتخصصني يف امليدان ويتم تكوينهم من أال تنمية وتطوير معارفهم وقدراهتم، من أال اعلهم  
يتأقلمون مع مستجدات وتطورات خدمات املعلومات واملكتبات، والوسائل املستعملة والتحكم اجليد يف اإلاراءات 

يل الذي االعالم اآل، والوسائل التكنولواية مثل الفنية داخل املكتبة، كالتزويد والفهرسة والتصنيف واخلدمات املراعية
ب التقنيات العلمية إلدارة مكتبة الرتبصات ر ديستخدم يف املكتبة ومدة هذا الربنامج أربعة سنوات يكتسب فيها املت

 .1 يف املكتبة داخل املؤسسة.

 تكوين أمناء المكتبات:. 3.5

اإلشراف على ويكون ذلك من خالل وضع برنامج يعمل على تنمية وتطوير قدرات أمني املكتبة يف جمال 
التقنيات املرتبطة هبذا  وتعريفهم بأحدث ،الطرق الفنية املتبعة يف تنظيمهاوتويل إدارهتا وخمتلف األساليب و  ،املكتبات

كانت يف جمال   ءاسو  احلاصلون على الشهادات اجلامعيةوهذا الربنامج تكون مدته عام دراسي يلتحق به  ،امليدان
وذلك من خالل  ،وين جنده متوفر يف اامعة قسنطينةالتخصص أي علم املكتبات أو جماالت أخرى ومثل هذا التك

أو احلاالت  ،ايل والبحث العلمي يف بعض املراتالتعليم العة مع وزار  بإتقانواملعلومات  تابمعهد علم املكت احتضان
التكوين من خالل  التدريب أوخالل السنوات املاضية باإلضافة إىل  .امتحان الدبلوم العايل للمكتبيني راءبإا

ة بشكل إجيايب ومن هنا جند أن التكوين يف جمال املكتبات املهن ةلو ل اهليئات احلكومية من أال مزاالندوات مث
طورات احلديثة يف جمال ال مواكبة التواملعلومات جيب أن يكون بصفة مستمرة أي دون توقف وذلك من أ

 حتيااات املستفيدين بصفة ايدة وإرضائهم ودعم اختصاصي املعلومات وذلك من خالل: إولتلبية  ،املعلومات

 .احملافظة على املواودة من اهة وإضافة مهارات اديدة من أخرى 
  السيطرة على كامل ما ينشر.اعل املكتبيني على دراية تامة ملا ينشر يف جمال التخصص نظرا لصعوبات 
 .التحسني املستمر للخدمات املقدمة للمستفيدين 
 .حتسني املعرفة املقتناة 
 .2تقدمي فرص وظيفة اديدة عن طريق إعداد أخصائي املكتبات 

                                                           

: دراسة ميدانية بكتبة العلوم االاتماعية واإلنسانية، ي املعلومات يف استقطاب الرواد باملكتبات اجلامعيةئ، إميان. دور اخصاقمعرو  إبراهيم بوناب،.امساء.-1 
 .94.ص3100قسنطينة ، منتوري : اامعةمكتبات ومراكز املعلوماتماسرت: مذكرة  قسنطينة.

 .31.ص3118بوطورة، نوال. مسومة، نادية. دور املكتبة يف حتفيز املطالعة. مذكرة ليسانس: علم املكتبات: اامعة منتوري قسنطينة،  2
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 التشريع القانوني للمهنة المكتبية:. 4.5.

فهو الذي ينظم العمل وحيدد العالقة  التشريع القانوين هو أساس تنظيم العمل يف املكتبات باختالف أنواعها،
ويعترب التشريع املكتيب املقياس  وبني العاملني واملستفيدين من املكتبة، وكذلك بني العاملني ومسؤولياهتم، بني العاملني،

ألنه ومن خالله حتدد املهام والصالحيات اخلاصة بكل فرد من أفراد فريق  الذي يقاس به األداء داخل املكتبات،
كما أهنا هتتم يف نفس الوقت  ل يف خمتلف أحناء العامل بإنشاء املكتبات مبختلف أنواعها،و هتتم الد يف املكتبة، العمل

بالعاملني واملوظفني هبا وذلك من خالل االهتمام بتكوينهم ومنحهم فرصة لتحديث املعلومات مبختلف طرق التكوين 
أن تسن القوانني والتشريعات اليت تنظم مهمتهم وحتميهم مثل  ،وبالتايل فإنه من الضروري أو احلتمي كذلك املستمر،

ما هو به يف املهن األخرى. والنظام األساسي للمهنة هو جمموعة من القواعد اليت حتدد شروط التوظيف املؤهالت 
الرمسية، ومن العلمية املطلوبة، وعادة ما يكون هذا النظام نظاما وطنيا تسنه اهات ذات عالقة مباشرة بأاهزة الدولة 

 مث حتدد املهام واملسؤوليات يف خمتلف دراات السلم الوظيفي كل حسب السلك الذي ينتمي إليه.

يلعب التشريع القانوين دورا مهما يف تطوير وحتديد موضوعها يف اجملتمع وواود قاعدة قانونية يهتدي هبا، يشجع 
غياب هذه القاعدة فإنه يؤدي بالضرورة إىل ليا للنهوض باملهنة على عكس اعلى الب أشخاص ذوي كفاءات ع

االختيار عن طريق الصدفة دون الراوع إىل سند قانوين مما يؤدي إىل دفع املهنة إىل الدرج األسفل يف السلم 
 االاتماعي.

 تقوم املهنة على جمموعة من الضوابط القانونية تتمثل يف:

 .حتديد الشروط الالزمة لاللتحاق باملهنة 
 حسب االسالك. حتديد املهام 
 .تنظيم التسيري اإلداري للمؤسسات التوثيقية 
 .تنظيم التسيري التقين للمؤسسات التوثيقية 
 .وضع اهلياكل التنظيمية للمؤسسات 
 .1حتديد شروط الرتقية واإلدماج من االسالك املختلفة 
 .حتديد األاور والدراات االستداللية لألسالك 

                                                           

نظم :رسالة مااستري .بات اامعة منتوري قسنطينة منوذاابات اجلامعية مكتماضي، وديعة. دور اختصاصي املعلومات يف إدارة املعرفة داخل املكت1 
 .22ص .. ص3114قسنطينة،  منتوري اامعة: املعلومات وإدارة املعرفة
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 أخالقيات المهنة المكتبية:. 6

 مفهوم أخالقيات المهنة:. 1.6

لكل مهنة قواعد وأخالقيات متارس ليؤدي مبهام يف أحسن الظروف، املكتيب كذلك هو األخري ملزم بتطبيق  
بعض املبادئ األخالقية ليحمي نفسه، من الوقوع يف اخلطأ وبالتايل يقدم صورة ايدة ملهنته، ألنه إرضاء القراء 

 املعلومات ليس باألمر اهلني.  والتعامل مع املعلومات خاصة يف جمتمع

عرفه القاموس املوسوعي  النظر حبيثوتعدد واهات  املهنةاملفاهيم حول مصطلح أخالقيات  اختلفتلقد 
عاما وشامال لعلم األخالق"، لكن عرفه حممود اهلوش على هذا التعريف  الواابات، يعترب"بانه علم يعاجل الروس: 

 1معينا قائما على االلتزام حبيث تكون مراعاهتا حمافظة على املهنة وشرفها."أنه:" يستلزم من املوظف سلوكا 

 واملبادئ املتعارف عليها عند العاملني باملهنة، القواعد"هي جمموعة  املهنة املكتبية: أخالقياتوميكن القول أن 
حمافظة على املهنة وشرفها،  مراعاهتاحبيث جيب  الذايت ، االلتزامواليت تستلزم من املكتيب سلوكا معينا قائما على 

من اخلدمة جلميع مستخدمي فاملكتيب ملتزم بتقدمي أعلى مستويات  واإلخالل هبا خروج عليها وعلى شروفها ،
وتوفري  ،وزيع العادل واملتساوي للمعلوماتوالت ،وعات مناسبة ومنظمة بطريقة مفيدةمن خالل إعداد جمم ،املكتبة

 2املستفيدين بأسلوب ماهر ودقيق مع التحلي بالنزاهة. الحتيااات واالستجابةسياسات للخدمة املتوازنة 

لوب ألفراد ط تعد مراعا للسلوك املاملهنة أيضا على:" أهنا جمموعة من املبادئ واملعايري اليتاخالقيات  كما تعرف
 3تقييم أدائهم إجيابا أو سلبا."املهنة الواحدة، واليت يعتمد عليها اجملتمع يف 

ان اخالقيات املهنة هي جمموعة السلوكيات والقواعد املتعارف عليها عند العاملني من خالل ما سبق ميكن القول 
 لتقدمي افضل اخلدمات ملستفيدي املكتبة.

 

 
                                                           

 .12ص .3100وهران اامعة  والتوثيق. مااستري، علم املكتبات رسالةوية مقاربة حتليلية مبكتبات وهران،نسنبيلة، براهيم. مهنة املكتيب: ظاهرة  1
ي املعلومات يف استقطاب الرواد باملكتبة اجلامعية: دراسة حالة مبكتبة كلية الطب ئدور اخصا (.واخرون.)طيب، دنيا  .رفاس، صورية .دبايب، عفاف 2

 .20ص .3101عنابة، بااي خمتار اامعة :،وعلم االرشيف علم املكتبات :ليسانسمذكرة جبامعة بااي خمتار عنابة. 
رسالة  .أسامة حممد خليل. دور أخالقيات املهنة يف تعزيز املسؤولية االاتماعية: املستشفيات احلكومية الفلسطينية جممع الشفاء الطيب منوذااالزنايت،  3

 .09ص .3109اامعة األقصى،  :قيادة وإدارة :مااستري
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 األسس األخالقية للمهنة المكتبية:. 2.6

التام واالقتناع الكايف والنظرة اإلجيابية حنو هذه األخالقيات، حيث تنطق أخالقيات املهنة املكتبية من نبع الرضا 
ال ميكن حتقيق هذا التكامل من كل التوافق إال إذا كان الشخص منخرط يف ثقافة املؤسسة وقبول العمل فيها، ومن 

ية هلا، فاقد الشيء ال غري املنطقي أن يوكل موظف يف املكتبة بااللتزام بأخالقيات املهنة مامل تكفله النظرة اإلجياب
 يعطيه، وقد وضعت العديد من األسس اليت تصب يف حمور واحد من بينها:

o :الروح المعنوية 

وهي تلك احلالة الروحانية اليت تربط العاملني يف املكتبة واليت تسودوها الثقة، التقدير الذايت لدور كل عامل فيها،   
اإلخالص، واالستعداد لبذل أقصى اجلهد وأقوى الكفاح لتحقيق كما نلمس أمهية كل شخص جبماع العمل بالوالء و 

 األهداف املكتبية، بتحقيق الرضا عند املستفيدين.

o :اإلحساس باالنشراح 

 ويعين اإلحساس بالراحة والطمأنينة، وهو ذلك الرباط العميق للشخص يف العمل، يؤثر منها األخر.

o  :الميل نحو المهنة 

سد رغبته يف الشيء وهذه األخرية تكون ذات شعبية، وال ميكن أن حتدث حيث يعرب عن املوقف الذي جي
 إشكالية بني الناس.

o :الرضا الوظيفي 

ويقصد به القرار الذي يتخذه الفرد جتاه عمله بضرورة تعكس نظرته وتقوميه لعناصر أو العناصر املواودة يف  
شباع حاااته اليت يرغب يف أن يشبعها من وظيفته خالل دراة شعور الفرد مبدى إ : "يعرف بانه العمل، كماحميط 

 قياسه بأداء وظيفة معينة." 

إن مجيع املصطلحات السابقة ذكرها، بشكل حلقة متينة وعملية يف جتسيد معىن النظرة اإلجيابية للمهنة وهذا ما 
 1تتطلب املهنة املكتبية بالدراة األوىل.

 
                                                           

 38ص.اع سابق.مر بن مربوك، عبد الرحيم.  .حسينة،لعمايرية  .اهلدى ربوخدنة، نو 1 
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 للمهنة المكتبية:المسؤولية القانونية واألخالقية . 3.6.

توايهات مستمدة من القيام واملبادئ لتوضيح الكيفية الصحيحة  هي" تعريفها:األخالقيات كما سبق 
 "الالئقة أثناء ممارسة األنشطة املهنية املختلفة.

يرتتب على  للمهنة، وما"جمموعة من القواعد والتشريعات اليت تنظم عمل املمارسني  :أما قوانني املهنة فهي
 من عقوبات". انتهكهامن 

ختتلف املسؤولية القانونية عن املسؤولية األخالقية، فاملسؤولية األخالقية أو األدبية هي مسؤولية ذاتية أمام اهلل 
 والضمري، واألار فيها إىل اهلل تعاىل أما املسؤولية القانونية فهي مسؤولية شخص أمام شخص أخر أو أمام القانون.

ية ثابتة ال تتغري، ألن األخالق هي األساس والركيزة األوىل اليت يقام عليها البنيان املهين، أما املسؤولية األخالق
 يفرتض أن يلتزم هبا مجيع العاملني. فكل مهنة متتاز عن غريها مبجموعة من القيم واألخالق اليت

وظف وكفايته يف العمل وتعترب أخالقيات املهنة عنصرا ضروريا يضبط سلوك العاملني يف تلك املهنة فمهارة امل
النفس  قوة هاة هنا متارسيبقواعد أخالقية يف العمل الذي يقوم به، فاملسؤول لتزامهإتكون كاملة إال من خالل  ال

خاراية من  تنفذها سلطة، والوادان والضمري ،أما املسؤولية القانونية فتتغري حسب القانون املعمول به يف جمتمع ما
ألن حياة اإلنسان  ،ن تكون األخالق بديال عن القانونولكن بأي حال من األحوال ل ،قضاة وراال أمن وسجون

 عن أصول احلق واخلري. خلراواقوانني تضبط حياهتم  كمل تكن هنا اوإذ باألوامر والنواهي واحلق والباطل، ارتبطت

أحسن صياغتها إسهاما كبريا يف  ااملهين، إذتساهم القواعد والقوانني اخلاصة باألخالق املهنية أو السلوك 
وتشدد اجلهات  وفقا ملبادئ وقواعد متفق عليها من قبل العاملني باملهنة، وممارسة الوااباتتوليد الكرامة املهنية 

 لاللتحاق، وبقدرالشفهية للمرتشحني  االختباراتاألكادميية سواء أقسام املكتبات واملعلومات أو املعاهد على إاراء 
هنا كانت  الشخصية، ومنكم سهال مؤهالت املرشح الدراسية تكون الصعوبة يف احلكم على مؤهالته ما يكون احل

 1 أمهية وضرورة التقييم الدائم للعاملني إلبراز ضرورة واود دستور أخالقي.

 

 

                                                           
 .34اع سابق. صمر بن مربوك، عبد الرحيم.  .حسينة،لعمايرية  .بوخدنة، نو اهلدى 1
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 خالصة الفصل:

مع ظهور أن املهنة املكتبية من أهم وأرقى املهن يف الوقت احلايل وخاصة ويف االخري ميكن القول 
يف  التكنولوايات احلديثة، حيث كان هلا الدور يف ظهور قوانني اديدة لتنظيم اإلنتاج الفكري وتنظيم املهنة املكتبية

املعلومات "وهو شخص له قدرة على جتهيز  يصصاتكاخ، ويف هذا السياق ظهرت مفاهيم اديدة:  حد ذاهتا
 .الرابع رق إليه يف الفصلاملعلومات وبثها وتقدميها للمستفيدين"، وهو ما سنتط
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 :مقدمة الفصل
ختصاصي املعلومات العنصر احملرك للمكتبة اجلامعية، حيث أنه مبثابة الوسيط بني املعلومة واملستفيدين يعد إ

 باستخدامه الطرق واألساليب لتسهيل ذلك. منها، فمن خالله ميكن الوصول إىل املعلومات

ل ختصاصي املعلومات واملستفيد، وحددنا مفهوم كإ كل منحتديد مفهوم  حيث تطرقنا يف هذا الفصل إىل  
تخدام املكتبة، ساملعلومات، لتشجيع املستفيد على إختصاصي ت واألخالقيات الواجب توفرها يف إمنهما وأهم املهارا

 ة. ستخدام املكتبلعراقيل اليت تواجه املستفيد يف إااملشاكل و بينهما، وأخريا أهم  القائمة وكذا العالقة
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 مفهوم اختصاصي المعلومات:.1

املتعارف عليه من حيث املؤهل األكادميي واخلربة يف اجملال  librartia مني املكتبةإختصاصي املعلومات هو أ
ام مبهامه كتسب مهارات جديدة تؤهله للقيإسرتجاع معلومات(. الذي إ، تكشيف ،تصنيف )فهرسة، أنشطة املكتبات

 السابقة بكل ما طرأ عليها من تطور وحتديث.

دبلوم الوسيط ت وحصل على درجة التلقي تعليما أكادمييا يف جمال علوم املكتبات واملعلوما كما يقصد به " أنه من
و الوطنية أو أ افة إىل ممارسته العمل باملكتبات اجلامعية أو املتخصصةو املاجستري أو الدكتوراه باإلضأو الدبلوم العايل أ

العامة أو مراكز البحوث املعتربة، بالقدر الذي يؤهله للقيام باملهام والوظائف اليت توكل إليه باقتدار ومسؤولية، خاصة 
 1.البث االنتقائي للمعلومات وغريها "يف جمال العمليات الفنية وخدمات املستفيدين و 

عرفة أكثر من جمال من جماالت املالبنهاوي بأنه:" شخص يهتم بإعداد وجتهيز املعلومات يف  يف حني عرفه قاموس
 2هتمامه بضبط الوثائق نفسها."إ

املعلومات هو:" شخص مؤهل أكادمييا ومهنيا وفنيا،  يصصاتاخلتعاريف السابقة ميكن القول بأن ومن خالل ا
ميكنه التعامل مع مصادر املعلومات بأنواعها التقليدية أو اإللكرتونية، وذلك من خالل مجعها وتنظيمها واسرتجاعها، 

 ."وبثها للمستفيدين أو الباحثني باختالف مستوياهتم

 التطور التاريخي الختصاصي المعلومات:.2
 ختصاصي المعلومات في العصور الوسطى القديمة:أ     1.2    

دمية املكتبات وخدماهتا، ففي العصور الق عصور تطورالاملعلومات على مر ختصاصي إلقد تطورت وظائف 
ماء واملفكرين ختيار أمني املكتبة من العلوكان الرتكيز منذ البداية على إ، ة والوسطى كانت املكتبات جزءا من دور العباد

ب وما يرتبط ي له دراية بالكتغلب العامل واملثقف الذهو يف األ ،خص الذي تناط به مسؤولية املكتبةالشحيث كان 
ن كتساب اخلربة محيث بدأ األمر بإ ،الشخص من نوع آخرستلزم أن يكون هذا ولكن يف ظل هذا التطور إ ،هبا
 وين.األكادميي سواء التقليدي أو اإللكرت تسمى مبراحل اإلعداد والتأهيل  ،عامل مع الكتب مث تلت مرحلة أخرىالت

                                                           
لعريب للمكتبات امريغين حممد، أمحد. تأهيل أخصائي املعلومات يف السودان للتفاعل مع اجليل اجلديد من نظم املعلومات. أعمال املؤمتر العشرون لالحتاد  1

تمت   .http://newsun.org/ar/audice :[اخلط  ىعل] متاح.212-219.ص.ص9002واملعلومات. الدار البيضاء، 
 24/02/2018الزيارة

 190،ص5، ع9002 [على اخلط ] .متاحسات املعلوماتدرا عمر. الرصد املعلومايت والدور اجلديد الختصاصي املعلومات.، شابونية 2
man dumach.com/record /search/http: :91/00/9019متت الزيارة. 

http://search/
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 :ختصاصي المعلومات في العصر الحاليإ     2.2    
لومات بالتغيري جتاه ختصاصي املعيف وقتنا احلاضر، فرض نفسه على إ العاملشهدها إن التطورات السريعة اليت ي

س للكتب أو املكتبة، فلم يعد جمرد حار هذه املستجدات ألن جناح املكتبة أو فشلها يتوقف على مقدرته يف تسري 
 تنظيمها أو تقدميها للمستفيدين بل هو الذي يتعامل مع أجهزة احلاسوب ألن احلواسيب أسهمت اختيار املواد املكتبية،

 سرتجاعها بطريقة سريعة وفعالة.ملعلومات يف معاجلة املعلومات، وإختصاصي اإسهاما فعاال يف مساعدة إ

ية جعل من املكتيب يف وضع أفضل بكثري من املاضي، حيث يقوم بتجميع املقتنيات املكتب إن عصر التقنية هذا
ة فيمكن احلصول ر حىت وإن كانت الوثائق غري متوف املخزنة إلكرتونيا، وبإمكانه أن يسرتجع أيا من الوثائق املوجودة،

مه من االهتمام تماهمن املعلومات ويتحول إلكم اهلائل عتبار التطورات احلالية، تستوجب اإلحالة باعلى نسخ مصورة بإ
 هتمام باملستفيدين وذلك من خالل إتباع العديد من األساليب احلديثة، منها اليقظة املعلوماتية.بالوثائق، إىل اإل

ومن هنا نالحظ الفرق بني لفظة أمني املكتبة ولفظة أختصاصي املعلومات، فقد كان خريج هذا القسم يف 
لكن حاليا يطلق عليه " أختصاصي املعلومات " وهو اللفظ األحدث واألصح لعدة  " أمني املكتبة " القدمي يطلق عليه
 أسباب من بينها:

  اللفظ األحدث أمشل من اللفظ القدمي حيث العالقة بينهم عالقة جزء من الكل ومبعىن أصح ليس كل
 أمني مكتبة إختصاصي املعلومات ولكن العكس صحيح.

  عين ت لوصف وظائف وإختصاصات خريج هذا القسم حيث أن لفظة أمني مكتبةاللفظ األحدث أدق
أنه جمرد حارس أمني على جمموعات من الكتب املوضوعة يف دواليب مقفلة وهذا إختزال شديد لوظائف 
وإختصاصات خريج القسم وأيضا نظرة ليس هبا أنصاف له بل تقلل من شأنه وأمهيته، ولكن إختصاصي 

أكرب بكثري من أنه جمرد حارس على جمموعة من الكتب حيث أنه يقوم بالعديد من املكتبات له دور 
 1 .اإلختصاصات واملهام

 ومن األسباب اليت أدت إىل حتول أمني املكتبة إىل أختصاصي معلومات ما يلي:

 : إنفجار املعلومات.أوال
                                                           

. دور أخصائي املعلومات يف اختاذ القرارات باملؤسسة االقتصادية: دراسة حالة شركة توزيع )وآخرون( .فرحيي، سارة. حجاجي، كوثر. حنقوف، خدجيةلب 1
 .59-55صص..9012عنابة، باجي خمتار : جامعة والعلوم الوثائقية ليسانس: علم املكتباتمذكرة الكهرباء والغاز للشرق مؤسسة سونلغاز بعنابة. 
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تنمو مبعدالت   يف املعلومات اليت أخذتواإلنتاجية تدفق هائال تواجه اجملتمعات ومؤسساهتا العلمية الثقافية   
كبرية نتيجة للتطورات العلمية والتقنية احلديثة، وظهور ختصصات جديدة، من إنتاج املعلومات إىل صناعتها، وتتخذ 

 ظاهرة إنفجار املعلومات أوجها عديدة هي:

o :النمو الكبيرفي حجم اإلنتاج الفكري 

 مل تعرفهما البشرية من قبل، حيث أن حجم املنشورات واملطبوعات لقد عرف اإلنتاج الفكري منو أو زيادة كبرية
م وحدها فاقت العدد اإلمجايل ملا نشر يف الفرتة املمتدة ما بني عصر النهضة وبني عام 1295العلمية الصادرة لسنة 

 12/  19 مقدار الوثائق املنشورة يصل ما بني، كما تشري اإلحصائيات أيضا إىل اإلنتاج الفكري السنوي م1255
دورية جديدة يف كل عام، أما الكتب  15000مليون وثيقة، ويبلغ رصيد الدوريات على املستوى الدويل ما ييقارب 

 .1كتاب  000000فقد بلغ اإلنتاج الدويل منها حوايل 

o :تشتت اإلنتاج الفكري 

 مياءالكياهلندسة الطبية،  نتيجة لتطور التخصصات وتفاعلها مع بعضها ظهرت فروع جديدة مثل:

احليوية، وموضوعات أخرى أكثر ختصص ودقة، وهذا ما أبطل فائدة اإلنتاج الفكري الشامل كالدوريات اليت تغطي 
 قطاعات عريضة وظهور اإلنتاج الفكري املتخصص.

مما جعل من الصعب متابعته واإلحاطة به من قبل الباحثني والدارسني وحىت املكتيب أصبح غري قادر على تسيري 
 الكم اهلائل من املعلومات يف املستقبل ناهيك عن املستعمل أو املستفيد من هاته املعلومات.هذا 

o :تنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكاهلا 

بعد أن سادت األوعية املطبوعة فرتة من الزمن عرف العصر احلايل تطورا هائال يف أنواع وأشكال مصادر املعلومات 
والرسائل اجلامعية والتقارير العلمية وبراءات اإلخرتاع واألشكال املصغرة واألوعية فباإلضافة إىل الكتب والدوريات 

والوسائط املتعددة إضافة إىل أهم مورد للمعلومات يف العصر احلديث وهو شبكة األنرتنت املمغنطة واألوعية البصرية 
 وما متنحه من خدمات.

                                                           

قنيات تجمتمع املعلومات والكفاءات اجلديدة لدى أخصائي املعلومات: دراسة ميدانية باملؤسسات الوثائقية لوالية وهران، رسالة ماجستري:  .زهرة، بزاوية  1 
 .29- 25ص . ، ص9015امحد بن بلة، -1-، جامعة وهرانالتوثيق وجمتمع املعلومات
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مار أي مورد موردا ال ميكن بدوهنا إستث، تعترب املعلومات زيادة أمهية املعلومات كمورد حيوي وإسرتاتيجي ثانيا:
 آخر فقدرة اإلنسان على إستثمار املوارد املتاحة األخرى رهينة بقدرته على إستثمار املعلومات.

وإذا كان اإلنسان اآلن يستثمر موارد الطاقة اجلارية )السائلة(، الطاقة الكهربائية، الطاقة الشمسية وغري ذلك من 
مصادر الطاقة، فإن ذلك ما كان يتحقق إال بإستثمار ما توفر لديه من معلومات حول مصادر هذه املوارد وسبل اإلفادة 

 منها. 

 منو وتعدد فئات املستفيدين وتعقد إحتياجاهتم. ثالثا:

بزوغ تكنولوجيا اإلتصاالت والتزاوج احلاصل بينها وبني تكنولوجيا املعلومات وظهور النظم املتطورة  رابعا:
باإلضافة إىل أوعية التخزين ذات القدرة العالية  Internet, Intranetللمعلومات مثل: شبكات املعلومات 

CD.Rom, Flash disk ... 

 1 املنافسة الشديدة يف خدمات املعلومات. خامسا:

 مواصفات اختصاصي المعلومات:.3
تعترب فئة املتخصصني باملكتبات ومراكز املعلومات، من أهم الفئات ألهنا مسؤولة عن معظم العمليات الفنية، 

 واخلدمات املعلوماتية اليت تقدمها هذه املراكز واملكتبات.

 الفئة بواجباهتا على أكمل وجه يشرتط توفري املواصفات التالية:ولكي تقوم هذه 

 هتمام مراكز املعلومات واملكتبة.من اجملال املوضوعي الذي خيتص بإ التمكن 
 .التمكن من أساليب التوثيق وطرق إعداد وتقدمي خدمات املعلومات 
  من أجل الوصول  عامليتني على األقل،اإلملام باملصطلحات املتخصصة باملكتبات ومراكز املعلومات بلغتني

 وتلبية حاجات املستفيدين.
 .التعرف على مصادر املعلومات األولية والثانوية، وطرق احلصول عليها 
  .اإلملام الكايف مبجال املكتبات وأساليب العمل فيها 
 2ختلفة.طرق املسرتجاع وبث املعلومات باألشكال والملناسبة واألجهزة الالزمة خلزن وإاإلملام بالطرق ا 

                                                           

 .51ماضي وديعة. مرجع سابق. ص  1 
ة املركزية . التكوين املستمر للمكتبني باستخدام التكنولوجيا احلديثة: دراسة ميدانية باملكتب(وآخرون) .ضوايفية، أمساء. بوركبة، وردة .بغيل، فاطمة، الزهراء 2

 .50 -59 ص. ص. 9015عنابة، باجي خمتار : جامعة وعلم االرشيف ليسانس: علم املكتباتمذكرة باجي خمتار سيدي عمار. 
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 ختيار املناسب هلا.رة على حتليل وختزين املعلومات وإسرتجاعها، واإلالقد 
 .حبه ملهنته وإميانه بالدور املهم يف توفري املعلومات للباحثني يف كل التخصصات 
 .القدرة على توصيل املعلومات إىل طالبيها، الشيء الذي يعكس كفاءاته ومهاراته املهنية 
  ات أن يتميز ختصاصي املعلوموإقناعهم بأمهية املعلومات فعلى إ الرواد،قادرة على جذب التميز بشخصية

 1باليقظة املعلوماتية، أي أن يكون باحثا باستمرار عن املعلومات اليت هو دوما حباجة هلا.

 :إختصاصي المعلومات في البيئة الرقميةمهام .4
 املنشور .(complète  internet companion for librarians) صنف بسنون يف كتابه املوسوم

 وهي: ختصاصي املعلومات يف عصر االنرتنيت حتت مثانية مهاموإمهام املكتبات  1229عام 

 :توفير الوصول إلى األنترنيت 

أو تقدمي  ةتصاال باألنرتنيت للذين ال متكنهم ظروفهم املادية، من احلصول على اخلدمأن توفر املكتبة إ ميكن
 ختاذ القرار بشرائها.تاجون جتريب برامج أو أجهزة قبل إاملساعدة للذين حي

 ستكشاف المعلومات:إ 

كون له ختصاصي املكتبات واملعلومات، وميكن أن ياألدوار التقليدية اليت جييدها إ ستكشاف املعلومات أحديعد إ
حتتاج تاحة عرب األنرتنيت يف الوقت احلاضر، غري منظمة و شأن أكرب يف الشبكة العاملية. وذلك أن معظم املعلومات امل

لكتب ختصاصي املعلومات مساعدة املستفيدين للوصول إىل ال إليها واسرتجاعها. لذا يستطيع إإىل مهارة خاصة للوصو 
 متاح عرب األنرتنيت بسهولة ويسر.هو واألخبار. وغريها مما  واملقاالت، والربامج

 :التعليم والتثقيف 

نيت وإكساب ختصاصي املكتبات واملعلومات معد للقيام بوظيفة املعلمني، لشرح تقنيات اإلنرت أن يكون إجيب  
ستخدام الشبكة بكفاءة وذلك عن طريق إقامة دروس قصرية وورش عمل املستفيدين، مهارات إسرتجاع املعلومات، وإ

 وإعداد أدلة إرشادية.

 
                                                           

ة واالجتماعية. يوفة، سارة. دور أخصائي املعلومات يف تطوير اخلدمات املكتبية يف ظل تكنولوجيا املعلومات: دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانخبومر  1
 .19 - 15ص .. ص9019قسنطينة، منتوري ماسرت: علم املكتبات: جامعة مذكرة 
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 :النشر 

من  صميم مواقع اإلنرتنيت لنشر املعلومات اليت هتم قطاعات املستفيدينختصاصي املعلومات بتميكن أن يقوم إ 
 خدمات مكتباهتم كما ميكنه أيضا إضافة خدمات جديدة إلرضاء املستفيدين.

  :دور الوسيط 

ميكن أن يقوم اختصاصي املعلومات نيابة عن املستفيدين ببعض العمليات املعقدة، أو اليت حتتاج إىل وقت لشرحها، 
 بحث املتقدم أو تنزيل الربامج.مثل ال

  المعلومات:تقييم 

ما شبكة اإلنرتنيت نشرات. أ أو دوريات أو كتب هيئة على ينشرون يقومون بتقييم املعلومات اليتلقد كان الناشرون 
تصاصي خيستطيع إ مصداقيتها. لذاو أ دون النظر إىل دقتها ،أي معلومات لكل من يريد أن ينشر ،فهي مفتوحة
 .عةاملتب املنشورات يف اإلنرتنيت حسبا ملعايري ،عدة املستفيدين لتقييم املعلوماتاملعلومات مسا

  :تنظيم المعلومات 

ختصاصي املعلومات بفهرسة وتكشيف أوعية املعلومات، اليت تقتنيها املكتبة، أو ما هو متوفر عرب ميكن أن يقوم إ
 ة، أو مقاطع املقاالت ذات االرتباطات التشعبية.األنرتنيت، كفهرسة أجزاء من الكتبة اإللكرتوني

  :تقديم المشورة 

ختصاصي املعلومات املشورة للجهات املعنية بإعداد اخلطط والسياسات، حول العديد من القضايا ذات يقدم إ
 العالقة خبدمات املعلومات، واإلنرتنيت اليت جيب توفريها للمستفيدين، ودور املكتبات ومراكز املعلومات.

 .1ويف اجلدول التايل سنبني مالمح االختالف بني مهام املكتيب التقليدية، واختصاصي املعلومات
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 املكتيب الرقمي املكتيب التقليدي الوظائف

 .مجع الوثائق

 

 خبير المعلومات.

Information expert 

 مالمح معلومايت. بث الوثائق. 

Information nvigateur 

 املكتبة الرقمية التقليديةاملكتبة  بيئة العمل

 مركب فردي التكوين املعريف

 كل مستفيد مرتبط بالشبكة ثابت جمتمع القراء

 يف إطار الشبكة داخل جدران املكتبة  حدود اخلدمات 

 متنوع روتيين طبيعة العمل

 نشط سليب  منط اخلدمات 

 جمموعات رقمية مواد مطبوعة ناتج العمل

اإلحبار يف املعلومات تقدمي النصح  الوثائقإتاحة  طبيعة اخلدمات
 واملشورة إتاحة املعلومات...

 عايل منخفض مستوى العمل

 .واملكتيب الرقمي : مالمح االختالف بني مهام املكتيب التقليدي01جدول

 22 -22ص.خريف، راضية. المرجع السابق. ص  .لعريط، وسيلةالمصدر: 
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 وعليه فان المهام الجديدة الختصاصي المعلومات تتمثل في :  

  :حيث يقوم بانشاء قواعد للمعلومات وتسمى مواقع ويب معالج المعلومات(sites web)  وينضم
 املعلومات ويبثها للمستفيدين على اخلط، كما يقوم بالتكشيف واالستخالص االلكرتوين.

 :حيث يشرف على تسيري نظام املعلومات من جانب تقين املتصل بشبكة االنرتنت، كما  مهندس المعلومات
 يشرف على احلواسيب ومعدات االتصال والشبكات وهذا جمال متصل باالعالم اآليل.

 :وهو خبري مبجال موضوعي حمدد حيث يدرس طلبات املستفيدين مث يرشدهم اىل مصادرها  خبير المعلومات
 ها.وكيفية الوصول الي

 :أي انه يتوىل مسؤولية التخطيط والتنسيق والضبط لربامج املعلومات واملوارد البشرية واملالية  مدير المعلومات
 الالزمة .

 :يتعامل مباشرة مع املستفيدين ، يتلقى استفسارات املستفيدين ويتوىل الرد على هذه  ضبط المعلومات
 االستفسارات اعتمادا على ما يتوفر له من مراجع.

 :يستخدم األساليب غري التقليدية يف حتليل حمتويات الوثائق بكل اشكاهلا وتشمل  محلل اإلنتاج الفكري
 عملية التحليل كل من التكشيف واالستخالص.

 :حيث يعمل اختصاصي املعلومات على توجيه املستفيدين اىل بنوك ومصادر املعلومات  استشاري المعلومات
 اكثر استجابة الحتياجاته.

 عطيات التحليل الذي يتم ليس حتليال بيبليوغرافيا وال حتليل للوثائق وامنا حتليل البيانات وامل المعلومات: محلل
 واحلقائق هبدف الربط واخلروج مبعلومات وحقائق جديدة.

 :وة أساسية وحتليل هذه النظم خطيرتبط عمله باستخدام احلاسبات االليكرتونية يف أي نشاط،  محلل نظم
 1وضع الربامج.تسبق مهمة 
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 مهارات اختصاصي المعلومات:.2
 وتتمثل هذه املهارات يف:

  :مهارات تكنولوجية 
o  نظرا لتأثري مراكز املعلومات باحلاسبات وتكنولوجيا اإلتصال هذا يساعد يف معاجلة التسجيالت وتسهيل

 عمليات املكتبة.
o بغية مجع املعلومات وجتهيزها. ستخدامهااملعلومات املناسبة، والتمكن من إستخدام تكنولوجيا إ 
o .تقدمي خدمات معلوماتية وتصميمها، ووضع منتجات ووسائط متعددة 
o ستخدامها ومعاجلتها.وسائط احلديثة للمعلومات وكيفية إمعرفة ال 
o .معرفة طرق النشر احلديثة 
o ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف العمليات الفنية، وخدمات املعلومات.معرفة طرق إ 
o املالحظة يف شبكات املعلومات، من أجل الوصول إىل قواعد البيانات املتخصصة. مهارات 
 :مهارات تسيرية 

وقد تطورت هذه املهارات من إدارة املصادر املعلوماتية إىل إدارة املعلومات، وهي تقتصر على التعامل مع الوثائق 
 هارات يف:ختزينها، وإسرتجاعها، وتتمثل هذه املوبرجميات احلاسوب، واملعلومات الصوتية والصورية، حداثتها دقتها 

o .متكني إختصاصي املعلومات من تطوير خدمات املعلومات اليت هتم املستفيدين 
o .متكني الدارسني من وضع طرق عمل مناسبة وطرق إدارة مالئمة لتبادل املعلومات 
o  ملشكالتإمكانيات جتنب اتدريب اختصاصي املعلومات على تقومي نتائج استخدام املعلومات واختيار 

 لإلدارة العلمية، واالجتهاد لتحسني اخلدمات املعلوماتية يف عامل متغري.       
o ،ذلك و  تأهيل اختصاصي املعلومات ليصبحوا أعضاء فعالني يف اإلدارة القيادية للمؤسسة اليت يعملون هبا

ؤسسة من خالل املفة إدارة املعرفة يف خالل التعاون مع مجيع الوحدات يف املؤسسة، والعمل على زرع ثقا من
 1العمل التعاوين، وكذا تشارك املعارف فيما بينهم.
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 :مهارات فنية 

 تتمثل هذه املهارات يف:

o :معرفة طرق لتنمية اجملموعات وخمتلف األساليب واإلجراءات املتبعة، وقد فرض " مهارات التزويد واالختيار
تساب القدرة على كمن أدوات البحث البيبليوغرايف وإ اإللكرتوين، التمكنتوفري املصادر على اخلط والنشر 

 ".ملكتبات املتاحة من خالل الشبكاتتصال ببنوك املعلومات، وفهارس ااإل
o .املعاجلة والتحليل: وتتمثل يف التحكم يف تقنيات الفهرسة الوصفية واملوضوعية، وكذا التحليل الوثائقي 
o  :على وسائط  ة واملعلوماتوذلك مبعرفة طرق وتقنيات تسجيل املواد املطبوعمهارات التسجيل والتخزين

 سرتجاع.زين واإلخستخدام امليكروفيلم واألقراص املمغنطة، واحلاسبات اإللكرتونية يف عمليات التحديثة، بإ
o ة، فختصاصي املعلومات أن يكون على دراية تامة مبصادر املعلومات املختلمهارات اإلسرتجاع: جيب على إ

وين وكذا كيفية البحث فيها وسبل إستخدامها، كما البد له من إمتالك معلومات بشكليها الورقي واإللكرت 
كتمال الوسائط املتعددة، وهيكلة قواعد املعلومات حىت يتحصل على أفضل النتائج عند واقعية عن سبل إ

جاع النصوص بقوة سرت اتيجية حبث، وإلومات، إىل جانب التحكم يف بناء إسرت عملية الولوج املباشر إىل املع
 1وفعالية وكفاءة عالية.

 األخالقيات المهنية الختصاصي المعلومات:.2
انني اخلاصة عتبار أن القواعد والقو كتبات واملعلومات، على إاألخالق هي الركيزة األوىل اليت تقوم عليها مهنة امل
واعد ادئ وقيف حتقيق الرتبية املهنية، وممارسة الواجبات وفق ملبباألخالق املهنية والسلوك املهين، تساهم إسهاما كبريا 

ختصاصي املعلومات، حدث هذا عندما قامت مجعيات املكتبات واملعلومات، بوضع مقننة ومتفق عليها من جانب إ
 دستور ألخالقيات مهنة املكتبات واملعلومات، هبدف االقتداء به من طرف العاملني يف املهنة.

ملعلومات، الثاين توفري ا ختصاصيول يتمثل يف توفري محاية أفضل إلهنية هتدف إىل حتقيق هدفني، األفاألخالق امل
 وأن تقوم بإعداد دستور أخالقي ملهنة خدمة أفضل جلمهور املستفيدين من خدمات املكتبات ومراكز املعلومات،

 املكتبات واملعلومات.

 علومات، وهي كالتايل:امل ختصاصين تتوفر يف إألخالقيات اليت جيب أومن هنا ميكن توضيح أهم ا
                                                           

 .22رجع سابق. صمخليل، ليلى.  1
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 .التواضع يف التعامل مع املستفيدين مع الرغبة الدائمة يف تقدمي املزيد من اخلدمات إليهم دون متييز 
 ال واأللفا  نفع يف الكالم واأللفا  احلسنة واإلبتعاد عن اإللتزام بأداب املعاملة من بشاشة ورفق ولنياإل

 القبيحة.
  نشغاالت املستفيدين ومناقشة مشاكلهم البحثية واملعلوماتية.إلاإلصغاء 
 ستفسارات املستفيدين بأساليب مكتملة وواضحة، وسهلة الفهم.الرد على إ 
 نضمام ألي فريق عمل يراه الرئيس مناسب.الطاعة واإل 
 .تقدمي النصيحة ملن حيتاجها، وخاصة مع الزمالء األقل خربة 
 لتحلي بروح التسامح.خر واتقبل النقد والرأي اآل 
 حرتام األنظمة والقوانني اليت يصدرها املدير لصاحل العمال.إ 
 .الوالء واالنتماء ويقظة الضمري، اجتاه مسؤوليات العمل 
 .إتقان العمل واحلفا  على املستوى اجليد يف األداء 
  ،وين.اإللكرت  ستخدام الربيددون تصرحيات أو مضايقات أثناء إمحاية اخلصوصية وتوصيل املعلومات 
  التأليف.ق النشر و و للمواد املسجلة واحملافظة على حقالفكرية ومنع التوزيع غري املرخص محاية امللكية 
  املبادرة إىل تطوير مهنة املكتبات واملعلومات، لدراسة ومناقشة األنظمة والتشريعات واخلدمات، اليت أثبتت

 1بالتطوير والتغيري.عدم جدواها من خالل العمل ورفع ذلك للمعنيني 

 والمستفيد: اختصاصي المعلومات.7
 ،إن أول ما مييز اإلتصال داخل املكتبات اجلامعية هو وجود طرفني يؤثر كل واحد منهما على اآلخر ويتأثر به

 .حيث يعد املستفيد األساس لنظام املعلومات والذي يسعى دائما املكتيب لتلبية إحتياجاته من املعلومات
 مفهوم المستفيد: . 1.7    

 ،املية الثانيةوهذا بعد احلرب العالزبون واملستعمل،  ،ظهر مفهوم املستفيد مع ظهور مفهوم املواطن املستهلك
يد ختالف األراء وتضارهبا حول تعريف املستفأصل الكلمة بدأ من اإلشارة إىل إ رغم أن ،بعدما تطورت اخلدمات العامة

ي أ تربه البعض نقطة بداية السلسة الوثائقية، لكن األهم من ذلك هو أن وجودحبيث يع ،ضحالذي ال يزال غري وا
                                                           

ماسرت: ذكرة مدراسة ميدانية مبؤسسة نفطال قسنطينة. :حاجي، حفيزة. أخصائي املعلومات وبناء جمتمع املعرفة: اإلمكانيات املتاحة واألدوار املنتظرة  1
 .01 -00ص .. ص9010، -9-: جامعة قسنطينةتكنولوجيا جديدة وأنظمة املعلومات
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دبيات وللتطرق للمستفيد يستخدم عامة األ ،مؤسسة معلومات مرتبطة أشد اإلرتباط بوجود املستفيد فهو غايتها
 1مصطلح ينفي اللغة العربية كمرادفني مبعىن واحد، ومها "املستعمل" و"املستفيد".

 2املستعمل أو املستخدم. هتعريف املستفيد على أنميكن  لغة:

، وإىل صول إليهاللو يعرفه أمحد بدر بأنه:" كل شخص يتاح له استخدام املكتبة يتوقع أن يكون له حاجة اصطالحا: 
                 3املعلومات مبجموعاهتا."

لة من غل أو يستخدم وسيويعرفه املعجم املعرب ملصطلحات املكتبات واملعلومات:"هو الشخص الذي يش
 4الوسائل أو يستفيد من خدمة معينة كمن يستعمل املكتبة."

على  محتياجات خاصة للمعلومة والتعلياملستفيدين بأهنم:" أشخاص لديهم إ"  UNISIST"  وتعرف
 ."املستوى النفسي واالجتماعي

ومن وجهة أخرى تعرف اجمللة السنوية لعلوم وتكنولوجيا املعلومات املستفيد:" بالشخص الذي أدرك نقصا يف 
معرفته للعامل وحياول إجياد معلومات إلصالح أو معاجلة هذا النقص. لذلك حياول مستفيد املعلومة، احلصول على مادة 

شيء من جهة، وجمموعة ت هو الشخص الذي يستعمل املعلومات أما مستفيد نظام املعلومات أو نتاج املعلوما
 5جتماعية من جهة أخرى."السلوكات اإل

تماعي وقد جى املستوى املعلومايت النفسي، اإلحتياجات معينة، عل"الشخص الذي لديه إ كما يعرف بأنه:
ليشبع رغباته وفضوله،  تحيتاج إىل معارف مهنية أو فكرية، إلثراء حياته الشخصية، ويهتم بفكرة احلصول على املعلوما

 6أو لتحسني مستوى تعليمه وتنمية مهاراته."
                                                           

تنظيم وتسيري ماسرت: رة مذك، الصديق. دور املكتيب يف تعديل سلوك املستفيدين داخل املكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية بكلية األداب واللغات. قحايرية 1
 .09. ص 9010تبسة، العريب التبسي : جامعة املكتبات ومراكز التوثيق 

-قاملة–الفهارس األلية باملكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية مبكتبات جممع سويداين بومجعة عمرية، مسري. اجتاهات املستفيدين حنو استخدام  .شريط، عدنان 2
 .10. ص 9015، 1225ماي  9إدارة املؤسسات الوثائقية: جامعة ماسرت:  مذكرة .
 .01. ص سابقجع مر قحايرية، الصديق.  3
ماسرت: علم املكتبات: جامعة مذكرة بسكيكدة.  1255أوت 90ايب، رمية. تقييم رضا املستفيدين من خدمات املعلومات يف املكتبة املركزية جلامعة صق 4

 .02. ص 9010قسنطينة، 
 .15 -10ص.جع سابق. ص مر شريط، عدنان، عمرية، مسري.  5
ماسرت: مذكرة حداد بقسنطينة.  مالك تلبيته إلحتياجات املستفيدين: دراسة ميدانية مبكتبة سعد الدين، فاطمة. املكتبات العامة ومدى. عوملي، خولة 6

 .05. ص 9011قسنطينة، منتوري   : جامعةمكتبات ومراكز املعلومات
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من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن:" املستفيد هو الشخص املستخدم للمكتبة والذي يهدف لالستفادة 
 من موارد املكتبة وخدماهتا بغرض إشباع حاجاته املعلوماتية وتنمية مهاراته."

 أنواع المستفيدين: . 2.7     
 هناك أنواع عديدة من فئة املستفيدين منها:

  هو املستفيد الذي يكون راض ويتعاون مع املختص ولديه معرفة وخربة، (أو املتمرس)املستفيد اإلجيايب :
 1بالبحث عن املعلومة العلمية والتقنية وال يطلب إال مساعدة قليلة.

  املستفيد الذي ال يكون راض ويبدي عداء وهو شخص صعب يطلب : هو (أو العرضي)املستفيد السليب
لومات نظام املع مساعدة دائمة الستعمال النظام ولديه مشاكل يف البحث عن املعلومة، وخيلق مشاكل داخل

ت، بسبب حىت اتصاله باملختصني يف املعلوماأو  ستخدام النظام أو وسائل البحث احلديثة،خاصة سلوكه عند إ
 2ذلك فهو ينمي سلوكا عدوانيا. املشاكل اليت يواجهها،

  ون قرتاحات وتوجهات أو إرشادات حبيث يكاملستفيد الذي يطلب إ : هو(أو البسيط)املستفيد احليادي
 ستقصاء عن مكان املعلومة.الذي يقضي أكثر وقت يف البحث واإلالوسيط 

 من جهته أربعة أنواع من مستفيدي نظام املعلومات وهي: werzig رزيقكما مييز وا

o  املستفيد الذي يستعمل املعلومة ويستغلها فعال.(أو النهائي)املستفيد احلايل : 
o  تعماهلا ويستغلها سين املعلومة وتكون لديه الفرصة إل: هو الشخص الذي يعلم أ(أو احلقيقي)املستفيد الفعلي

 فعال.
o  لكن ال يستغل ستعماهلا و د املعلومة وتكون لديه الفرصة إلاحملتمل: هو الشخص الذي يعلم أين جياملستفيد

 هذه اإلمكانية.
o .3املستفيد الكامن: هو الشخص الذي يهتم باملعلومة، حيتاج إليها لكن ال يدري أين جيدها 

                                                           
 .15جع سابق. صمر عمرية، مسري.  .شريط، عدنان 1
إدارة ماسرت: مذكرة ماسرت علم املكتبات منوذجا. 9اإلنسانية واالجتماعية: طلبة  عزيزي، فارس. تقييم املستفيدين للفهرس اإللكرتوين مبكتبة كلية العلوم 2

 .00.ص9010تبسة،  العريب التبسي : جامعةاملعرفة يف املكتبات ومراكز التوثيق
ماسرت: علم ذكرة مبن جعفر، وفاء. خدمات املستفيدين باملكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية مبجمع قسم علم املكتبات واإلعالم اآليل.  .بن رضوان، كرمية 3

 .92.ص9011قسنطينة، جامعة املكتبات: 
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كالباحثني  ،ام حسب أنشطتهماملستفيدين بشكل عمت ذكر أمهها لكن هناك من يقسم  ،إذن فالتقسيمات متعددة
والزراعة والتكنولوجيا  ،والصناعة والطب والتجارة ،والفنيون يف شىت جماالت اإلدارة يف خمتلف العلوم والعاملون واملهنيون

 ،ج أو األساتذةهم أو ما بعد التدر وغريها باإلضافة إىل مستفيدي املكتبات اجلامعية، كالطلبة سوآءا طلبة التدرج من
وغريهم من عاملني يف حقل التعليم العايل وبالتايل من غري املمكن إعطاء تقسيما موحدا، حسب معيار واحد لكل 

 ،فهم حسب اجلنس والعددم، مث تصنينه يف بداية االهتمام باملستفيدين وبدراساهتفئات املستفيدين والدليل على ذلك إ
 1رة دميغرافية لدراسة املستفيدين.إىل غري ذلك من املتغريات اخلاصة هبم وكانت تلك نظ

 دوافع المستفيدين للحاجة إلى المعلومات: . 3.7     
 وإذا نظرنا إىل حاجات املستفيدين إىل املعلومات على أساس الدوافع فيمكن إجيازها فيما يلي:

 .احلاجة إىل املعلومات حول التطورات اجلديدة لتخصص معني 
 رتجاع أكرب قدر سيسمى بالبحث الشامل، والذي يتم إ مبوضوع معني، وهنا ما احلاجة إىل تتبع الوثائق املتعلقة

 ممكن من اإلنتاج الفكري املنشور يف أي موضوع، ويف أي فرتة زمنية معينة.

ومن هنا فإن احتياجات املستفيدين ختتلف من فرد ألخر، وهي قابلة للتغيري مع مرور الزمن، إذ أن هناك من 
 ما يف حياته اليومية أو يف أي عمله.حيتاجها يف حل مشكلة 

 ختاذ هنية، وإتؤديه إىل حل مشاكله امل إىل معارف مهنية تساعده يف تطوير قدراته، ومهاراته املهنية مما احلاجة
 القرارات املناسبة هلا.

 احلاجيات  درف ثقافية، فنية، إلشباع فضوله املعريف وتفهم الظواهر بالنسبة له، ولتفسريها لذا جناإىل مع احلاجة
 متعددة.

 إضافة إىل تلك الدوافع جند دوافع أخرى نذكر منها:

 .التعرف على النتائج اليت توصيل إليها االخرون 
 .2مقارنة النتائج اليت توصل إليها الباحثون مع النتائج األخرى 

 
                                                           

 .19جع سابق.صمر عمرية، مسري.  .شريط، عدنان1
ماسرت: مذكرة  داخل املكتبات اجلامعية: دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.عرتوس، خدجية. أثر التكوين املكتيب على سلوك املستفيدين  2

 .00. ص 9015تبسة، العريب التبسي  : جامعة تنظيم وتسيري املكتبات ومراكز التوثيق
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 . إحتياجات المستفيدين:4.7

 اإلحتياجات: عريف. ت1.4.7

 إحتياجات من حوج أي إفتقد ويقال إحتاج إىل الشيء إفتقر إليه وإنعطف إليه.تعرف على أهنا: إحتاج لغة: 

 1تعرف على أهنا: رغبة املستفيد يف احلصول على املعلومات تفيد وتقضي له على مشكلة واجهها. إصطالحا:

 . أنواع إحتياجات المستفيدين:2.4.7

 هناك نوعني من إحتياجات املستفيدين:

 اإلحتياجات املعلنة 

 ا.اإلحتياجات اليت يطلبها املستفيد من املكتبة وبشكل مباشر ألنه مقتنع بأن املكتبة قادرة على توفريها وإتاحته هي

 اإلحتياجات الكامنة 

 2وهي اإلحتياجات الفعلية اليت يرغب املستفيد أن حيصل عليها.

 عوائق تلبية احتياجات المستفيدين:. 3.4.7
 اجات املستفيدين منها:إحتيهناك عدة عوائق حتول أمام تلبية 

  :عوائق مادية وتجهيزيه 

ساسيان ستخدامها، ومها املؤشران األصول مادي أو معنوي( وكذلك سهولة إتتمثل يف سهولة الوصول إىل املعلومة )و 
 ستخدام نظام معلومات أو تركه.يد على أساسهما إاللذان خيتار املستف

  :عوائق نفسية واجتماعية 

ستفيد رد فعل ملبني املستفيد واملكتيب والنظام ككل هذه العالقة هي اليت على أساسها، يتولد عند اتتعلق بالعالقة 
 جتاه نظام املعلومات واملكتيب.سليب أو إجيايب، إ

                                                           

ة واإلجتماعية جبامعة : دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانيكاهنة. املهارات املهنية ودورها يف تلبية إحتياجات املستفيدين،  أوخليفة  .نصرية ،حايفي 1 
- 01ص .. ص 9015،عبد احلميد مهري 9جامعة قسنطينة: مكتبات ومراكز التوثيقإدارة اعمال ماسرت: مذكرة .- 09 –عبد احلميد مهري قسنطينة 

09. 
مكتبات وإدارة ماسرت: ذكرة معالم مسعودة. اإلتصال ودوره يف تفعيل العالقة بني املكتبة واملستفيد: دراسة ميدانية مبكتبة معهد علم املكتبات والتوثيق:  2 

 .05ص .9015، عبد احلميد مهري 9: جامعة قسنطينةاعمال
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  :عوائق تقنية 

تتمثل يف جهل املستفيد ملختلف اخلدمات املتوفرة يف النظام مثل فشل املستفيد يف صياغة سؤاله، وبذلك فشل 
تالف خاحلوار بينهما، وتتولد لكليهما إنفعاالت سلبية إجتاه األخر، كل هذا ينشأ نتيجة إل تيب يف فهمه، وهذا يعقداملك

  ستخدام وسائل البحث، وبالتايل يصعب البحث عن املعلومات.لمية والثقافية واللغوية، وتعقد إاملستويات الع

  :عوائق خاصة بالنظام 

تياجات حرة اليت رمسوها ألنفسهم أكثر من إهتمامهم، من تلبية إبتحقيق الصو هتمام مصممي النظم تتمثل يف إ
 1املستفيدين.

 إختصاصي المعلومات وخدمة المستفيد: 4. 4.7
إن جناح أو فشل أي مؤسسة وثائقية، يتوقف على طبيعة العالقة اليت تربط األشخاص املنتسبون إليها، 

عمل عتبار املكتبة مؤسسة وثائقية، فإهنا تسمى احملرك للتقدمها وبإ األهداف واخلدمات اليتواألشخاص املعنيون ب
 املكتيب، إذ بدونه يصبح الرصيد ميت وغري مستعمل، وبالتايل فشل املكتبة.

 من املستفيدين ال يزال الكثري وهبذا تكون احلاجة إىل الطرف األخر وهو املكتيب لتبادل العالقات بينهما، حيث
لمستفيد، ستماع إىل مطالبهم، والسبب هو إمهال املكتيب ل من األعمال الروتينية، من إستقبال وإكتيبنون أن مهنة امليظ

حيث جند أنه يركز أساسا على الكتب والوثائق، مث يركز على املوظفني، ويف األخري يأيت املستفيد وهذا ليس عدل، 
 باعتبار أن املكتبة بتجهيزاهتا وموظفيها، وجدت خلدمة املستفيد.

فيما خيص  واد املكتبية واملوظفني وإعطاء إهتمام باملستفيد،ومن هنا جيب وضع املستفيد يف مستوى واحد، مع امل
يب، وتفضل أسلوب تصال الفعال بينه وبني املكتلة كل عوامل التنافر، ومعوقات اإلستفساراته، والعمل على إزاإقرتاحاته وإ
 ملية االتصال تؤثر بصورة جدية على فعالية املكتبة والعمل املكتيب.بدل االنفراد يف الرأي، وذلك ألن ع احلوار.

ومن هنا للمكتبة اجلامعية بصورة خاصة رسالة أن تؤديها وهي إفادة املستفيدين وذلك بتوفري اخلدمات الالزمة،  
 2 حيث تعترب هذه اخلدمات دليل جناح أو فشل املكتبة وهي تعتمد على كفاءة املكتيب.

 
                                                           

 .05 -02ص .أو خليفة، كاهنة. مرجع سابق. ص.حايفي، نصرية 1
 .02رجع سابق. ص ميم بوناب، أمساء، معروق، إميان. إبراه 2
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 صها فيما يلي:وميكن تلخي

 .توفري مصادر البحث وتعريف املستفيدين هبا عن طريق إحاطته بالبيلبوغرافية، الفهارس، األدلة واملستخلصات 

 ويقصد هبا ذلك النوع من عمل املكتيب الذي يهتم اهتماما مباشرا ملساعدة املستفيد يف اخلدمات املرجعية :
احلصول على املعلومات ويف استخدام مقتنيات املكتبة، وقد تكون اخلدمة املرجعية مباشرة، وذلك باالتصال 

ة )املعاجم، القواميس، د املرجعياملباشر مع املستفيد باإلجابة على استفساراهتم أو غري مباشرة وذلك باجتياز املوا
 الكشافات، البيليوغرافيات....(، وترتيبها وتقييمها وتقييم اخلدمة املرجعية وتبادل اإلعارة بني املكتبات.

  إعداد القوائم البيليوغرافية والكشافات واملستخلصات وتشمل هذه اخلدمة على حصر خارجي يتعلق بإعداد
 قوائم الدوريات.

 : وهي خدمة مهمة جدا نظرا الن النشر العلمي يتم بلغات متعددة ، وعلى املكتيب ان يقوم بالرتمجة  الرتمجة
 جبعل املعلومات يف متناول اجلميع.

  خدمة اإلحاطة اجلارية: وهي اعالم واطالع املستفيدين على التطورات احلديثة يف اجملال واليت حتمل اهتماماهتم
ملواد ادر معلومات بانتظام، وهي تتعلق باملعلومات املنشورة حديثا مث اختيار مما يتوفر من مواد مكتبية اومصا

 املالئمة الحتياجات املستفيدين مع ارسال بيانات مبختلف وسائل االتصال.

  خدمة البث االنتقائي : هونظام من نظم خدمات املعلومات اليت من خالهلا يتم تزويد املستفيدين باملعلومات
 قوم املكتبة مبسح شامل هلم وحتدد اهتماماهتم ومساهتم .اليت هتمهم حيث ت

  خدمة النشر : حيث حترص املكتبة على النشر العلمي وذلك بإصدار املطبوعات األولية أي)تنشر املقاالت
 1 االصلية( او تصدر املطبوعات الثانوية) البيبليوغرافيات، الكشافات واألدلة(.

ومن بني اخلدمات األخرى اليت ميكن ألخصائي املعلومات القيام هبا من اجل تسهيل الوصول للمعلومة ، 
 خدمات تصوير وكذلك تنظيم الكتب على الرفوف وغريها من اخلدمات األخرى اليت يقوم هبا الفادة املستفيد.

 
                                                           

  1إبراهيم بوناب، أسماء. معروق، ايمان . مرجع سابق، ص56-56.
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 عالقة اختصاصي المعلومات بالمستفيد: .2.4 . 7
 املعلومات باملستفيد عالقة وطيدة، وتظهر هذه العالقة من خالل: تربط إختصاصي

  :العالقة االجتماعية 

يعترب املستفيد حلقة ضمن سلسلة من األفراد والعمليات اليت تربط بينهم عالقة متكاملة ومرتابطة فيما بينها، فهو 
  مجيع احتياجاته.دم اخلدمات اليت تليبيعيش يف جمتمع ال يستطيع أن ينعزل عنه، باإلضافة إىل املؤسسات، اليت تق

 يتكون أعضاهها أساسا املكتبة، اليتمن ومنه عليه بناء عالقات وطيدة بينه وبني املؤسسة، وبينه وبني املستفيدين 
من مستفيدي املكتبة األوفياء، فعلى مر الزمن تشكلت عالقات وطيدة بينهم وبني املكتبة واليت توكل إليهم أدوار خاصة 

ومن جهة أخرى ميكن للمستفيد أن يبين عالقة وطيدة بينه وبني املكتيب، وذلك  خمتلف املناسبات هذا من جهة،يف 
 من خالل معاملته اليومية.

ألن املستفيد يبقى يف حاجة دائما للمكتيب، حيث أنه يبقى على اتصال به ليعلمه حباجاته من جهة، ويستفيد من 
 خدماته من جهة أخرى.

  :العالقة من خالل ما يطلبه المستفيد 

o :المشاركة 

تعترب ستهالك املواد املكتبية فقط بل أيضا أن يشارك يف وضع تلك املواد املوضوعية، و ال يقتصر دور املستفيد على إ
جه إدماتبة و تعريف املستفيد من املكاملشاركة من الوظائف األساسية اليت تقوم هبا املكتبات حديثا، وذلك من خالل 

 فيها.

وبذلك يصبح املستفيد سيد املوقف، وليس زائرا يأيت مرات قليلة، ويتم ذلك من خالل إشراكه يف خمتلف العمليات، 
 اليت تقوم هبا املكتبات من وتنظيم وتسيري..

 1.رومنه فاملشاركة تسمح بإزالة مجيع احلواجز، بني املكتبيني واملستفيدين وجتعل كل واحد منهم يف حاجة إىل األخ

 حيث يتم اشراكه يف عملية تنظيم وتسيري املكتبة وذلك عن طريق:

 نوعية اخلدمة املقدمة وفعاليتها.التعبري عن ارائهم مبا يتعلق ب 
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 .املشاركة يف اقرتاح قوائم للمقتنيات اجلديدة وتنميتها باستمرار 
  داخل املكتبة. تنظيم معارضاملشاركة يف اقرتاح أوقات مناسبة تساعدهم يف فتح املكتبة واملشاركة يف 

ا خيص املكتيب مفاملشاركة متكنه من إبراز دوره، كعنصر مهم من السلسة الوثائقية يستهلك املعلومة وينتجها، أما في
 حتياجات ورغبات املستفيدين، فيقوم بتوفريها للمستفيدين وبالتايل إكساب ثقتهم.فتمكنه من معرفة إ

o :االستخدام 

لقراء على كتبة، بل وجدت خلدمة استخدام وليس للحفظ فقط يف امليف أشكاهلا، لإلاملعلومات خمتلفة ف 
ودة باملكتبة، طالعه على املراجع فقط، بل يستغل كافة املصادر املعلوماتية املوجف مستوياهتم، فاملستفيد ال يكفي إختالإ

 ويبحث عن املعلومة بنفسه، عن طريق الوصول املباشر للمراجع.

 الل ما يقدمه المكتبي:العالقة من خ 

o  :الخدمات 

وصيل هذه األوعية ت بل البد من ،وحدة أساسية جللب مجهور املكتبة ال ميكن أن ميثل ،إن توفري االوعية املكتبية
إىل خمتلف  ني هبا،ل العاملمكتبة تقوم اخلدمات املقدمة من قبأي  وتسهيل اإلستفادة منها بصورة جلية وفعلية، ،إليهم

 وميكن تلخيص اخلدمات املكتبية فيما يلي: ،الفئات املرتددة عليها

 توفري املكتبة لكل اإلمكانيات واألدوات اليت تساهم، يف اإلفادة من خمتلف مصادر املعلومات. -
 استقبال املستفيدين واإلجابة على استفساراهتم وتعريفهم باملكتبة، عن طريق اإلرشاد والتوجيه، من خالل -

 إعداد أدلة ونشرات خاصة بنظام تسيري املكتبة.
 ا.ستفادة من املعلومات اليت حتتويهما تقدمه من أوعية، وإمكانية اإل شرح وتفسري كيفية التعامل مع -
اإلحاطة اجلارية: وذلك بإعالم املستفيدين باملقتنيات اجلديدة عن طريق ملصقات على حائط املكتبة، أو من  -

 1 أبواب مفتوحة عن املكتبة.خالل القيام مبعارض و 
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o لمعاملة: ا 

عند احلديث عن املعاملة، فإننا حندث عن العوامل النفسية واالجتماعية، اليت ميكن أن توثر على نوعية العالقات 
نه وبني املستفيد جتاه بعضهم البعض، واملكتيب مطالب ببناء جسر بيقائمة بني املستفيدين، وسلوكهم إجتاه املكتبة، وإال

 من أجل:

 جلب األفراد الذين يعزفون عن املكتبة. -
جيب يق هذان اهلدفان املكتبة، ولتحق ستخدام األمثل ملواداإل توجيه القراء املقبلني على املكتبة وتدريبهم، على -

 أن يكتسب املكتيب ثقة املستفيدين ومنه فعليه:
 .التحلي باملثابرة والصرب والبساطة يف احلديث 
 وجهة إليه.تقبل االنتقادات امل 
 .القدرة على تفهم املشاكل والعراقيل اليت تواجه املستفيدين أثناء حبثه عن املعلومة 
 .التمتع بروح العمل اجلماعي ومشاركة املستفيدين، من أجل خدمة أهداف املكتبة 
 .التحول من وسيط معلومات إىل استشاري املعلومات 

ملكتيب ستفيد إىل املكتبة، وهي أساسيات املهنة، حيث جيب على اومن هنا فاملعاملة تلعب دورا أساسيا يف جلب امل
ذه الطبائع عهم وفقا هلوكيفية االتصال م خمتلف الطبائع والعقالنية لألفراد،تكوينا بيداغوجيا يدرس من خالله أن يتلقى 

الل دراسة رغباهتم من خ مجيع املستفيدين، واإلجابة على إستفساراهتم تصال وتعامل معإ علىعلى املكتيب أن يكون 
 خر أن يكسب حب وثقة املكتيب. ومنه فعليه:ومن جهة أخرى على املستفيد هو اآلوميوالهتم هذا من جهة، 

 البساطة يف احلديث والسلوك. -
 1ئم للمطالعةوخلق جو مال ل احملافظة على أثاثها فرتتيبهامن خالن مع املكتيب واملشاركة يف خدمة التعاو  -
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 ستخدامات المكتبة الجامعية:إ.8

 مفهوم االستخدام: . 1.8    

 قة عمل، نشاط قدمي أو تردد عادي، جاري يف مؤسسة ولكن ليس جمرب بقوة القانون.يهو نشاط اجتماعي وطر 

USAGE  ألن كلمةUTILISTEUR  علىUSAGE وUTILISTEUR على 
USAGE  وهناكUSAGE PRATIQUE  وتقابلهاUTLISATION  يعين االستخدام
 بصفة عامة.

 كما ميكن تعريف االستخدام على انه طريقة للحصول على املعلومات الرضاء احلاجات.

 أهمية استخدام المكتبة:  . 2.8    

ب طالعه عليها بنفسه، خري دليل على جناح العملية التعليمية للطالماد الطالب على مصادر املعرفة، وإإن اعت
أيت إال بتوفقه يف املهارة ال ت لبعض املشاكل، اليت وقع فيها دليل صريح على مهاراته العلمية، وهذهوحل هذه األخرية 

كون درس املكتبة، ب أن يووضع يده على مفاتيحها، أي املراجع ومصادر املعلومات املختلفة، هلذا جي ستخدام املكتبة.إ
يها تقرها اجلامعات، من أجل تطور الدراسة والبحث العلمي فستخدامها مادة من مواد الربامج التدريسية، اليت وكيفية إ

 ستخدام املكتبة نتيجة ل:وجاءت أمهية هذه الربامج يف إ

 :االنفجار المعلوماتي 

اليت  هأصبحت اجملتمعات املعاصرة ومؤسساهتا العلمية والثقافية واإلنتاجية، تواجه تدفقا هائال يف املعلومات، هذ
تاج ة نتيجة للتطورات العلمية والتثقيفية احلديثة، وظهور التخصصات اجلديدة اليت حتول إنخذت تنمو مبعدالت كبري أ

 املعلومات إىل صناعة، وتتخذ هذه املشكلة مظاهر عديدة منها:

 النمو الكبري يف حجم النتاج الفكري. -
 تشتت النتاج الفكري. -
 1تنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكاهلا. -
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 المعلوماتية : 

الذي يشتمل على علوم احلاسوب، وأنظمة املعلومات وشبكات االتصال وتطبيقاهتا، يف خمتلف جماالت اإلطار 
عمال، ويرتبط حبقل املعلومات وحقول مهمة مثل الرياضيات، حبوث اين املنظم ويف مقدمتها إدارة األالعمل اإلنس

 جتماع...إخل. علم النفس وعلوم اإل، اللسانيات، قتصادارة، اإلالعمليات، علم املعلومات واملكتبات، اإلد

  :علم المعلومات 

وسائل و  والعوامل اليت حتكم تدفقها، عرفه مؤمتر جورجيا بأنه:" العلم الذي يدرس خواص املعلومات وسلوكها،
وتنظيمها، ا، وجتميعها، هوتشتمل أنشطة التجهيز وإنتاج املعلومات وبث جتهيزها لتيسري اإلفادة منها إىل أقصى حد ممكن،

ستخدامها واجملال مشتق من أو متصل بالرياضيات، املنطق، اللغويات، علم النفس، تكنولوجيا وإختزاهنا، وإسرتجاعها، وإ
 1احلاسوب اإللكرتوين، حبوث العمليات، علم املكتبات وبعض اجملاالت األخرى.

 العوامل التي تشجع استخدام المكتبة الجامعية: . 3.3    
 ستعمال املكتبة اجلامعية، وجتلب املستفيد إليها. ومن هذه العوامل نذكر منها ما يلي:مل تؤدي إىل إك عدة عواهنا

  :الرصيد 

من مثة و  تعترب فئة الطلبة أكرب فئة مستفيدة من املكتبة، ويعد الرصيد أحد العناصر اليت توجه الطلبة إىل املكتبة،
سيما وأن الباحث يسعى ال والبحث، واإلفادة من حمتويات أرصدهتا الوثائقية، طالعكتبة اجلامعية مطالبة بتوفري اإلفامل

 دوما إلشباع حاجاته البحثية والدراسية، من خالل مقتنيات املكتبة اليت يرتادها.

ي ختيار سليمة هدفها األول والرئيسي خدمة الباحث والدارس، يف أكتبة اجلامعية السري وفق سياسة إهلذا على امل
 2ة.ستفادة من رصيد هذه األخرية أي املكتبة اجلامعياسي من وراء ذلك هو تسهيل سبل اإلن، فاهلدف األسختصص كا

o  :معايير الرصيد 

جيب على املكتبة اجلامعية أن توفر أدوات البحث ووسائله وتسهيل الوصول إليها، وكذلك تنظيم رصيدها وفقا 
 والتصنيف والتكشيف، ويتصف كذلك ب:ملعايري دولية معمول هبا، يف جمال الفهرسة 
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 الشمولية: -

يعد عنصر الشمولية أحد العناصر املهمة، واليت جتذب الطالب إىل املكتبة، وخاصة املكتبة اجلامعية املركزية، ألنه 
 ألن الطالب يريد احلصول على  وجب عليها خدمة مجيع كلياهتا ومعاهدها،

حيث تكون يف متناول املستفيد أعداد كبرية من مصادر املعلومات  املعلومات بأقل جهد ووقت وتكاليف ممكنة،
 وتنوعها، مع إمكانية البحث يف مجيع مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية املتوفرة باملكتبة.

 التخصص:  -

لطلبة، ا تعد املكتبة اجلامعية هي أول حافظ للمعلومات العلمية والتقنية لذلك فهي هتتم دائما بتلبية احتياجات
لف هتمام مبختبالتخصصات، كل واحد على حدى واإل هتمامواإل قتناءادهم مبا خيدم ختصصهم من خالل اإلوإمد

 1كشافات وقواميس.  ،من دوريات األوعية الفكرية،

 جدة المعلومة: -

األهم هو  لتعترب عملية االقتناء أحد أهم اخلدمات املكتبية غري املباشرة، غري أن ذلك ال يكفي يف املكتبات، ب
وعية الفكرية، حيث أن نسبة دورات الكتب احلديثة، أكرب من ة التحديد أي إقتناء كل ما هو حديث من األعملي

تياجاته، وهذا حصول إىل أحدث املعلومات، لتلبية إدورات الكتب القدمية، لذلك فاملستفيد خيتار األوعية احلديثة للو 
 وحتديث معلوماهتا يف خمتلف األوعية الفكرية. ال يتم يف املكتبات اليت هتتم بالتحديد،

  :المكتبي المتخصص 

ملرجوة، حيث ال يف حتقيق أهدافها ا ،أحد أهم عوامل جناح هذه األخرية ،لعنصر البشري باملكتبات اجلامعيةيعترب ا
كتبية، ومرضية مامل يتوفر لديها عاملون من ذوي الكفاءات واملهارات امل ،تبات اجلامعية تقدمي خدمات فعالةتستطيع املك

عت الدول املتقدمة ارها، سستمر تسيري املكتبات اجلامعية، وضمان إوإدراكا للدور اهلام الذي يلعبه العنصر البشري يف 
حرصت على حتسني و  والرتتيب، والرتقية ختيار والتعيني،من حيث اإل ،باملكتباتهتمام البالغ بالقوى العاملة إىل اإل

من و  هتمام بالنواحي اإلنسانية للعاملني فأنشأت إدارة خاصة لشؤون األفراد باملكتبات اجلامعية،واإل ،ظروف العمل
 :2أهم وظائفها
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 اختيار املوظفني وتوجيههم. -
 حبقوقه وواجباته. وتعريفه تقدمي املوظف اجلديد إىل حميط عمله، -
 اإلدارية. التدريب وتنمية الكفاءات -
 النقل والرتقية. -
 إدارة املرتبات واألجور. -
 وضع قواعد النظام وتوقيع اإلجراءات. -
 تقدمي اخلدمات واملزايا للعاملني. -
 هتيئة جو العمل باملكتبة. -
 جو الدراسة والبحث 

وامل كثرية جتعل عإن توفري اجلو املالئم باملكتبة اجلامعية من أهم العوامل اليت تشجع الطلبة على إرتيادها، وهناك 
جو املكتبة جوا مناسبا مثل املظهر اخلارجي والصدى والتنظيم والتهوئة وفتح الرفوف، وكذلك موقع املكتبة يف احمليط 

 1اجلامعي وبعدها على الضوضاء، وأيضا مدة اإلعارة.

  :التجهيزات 

ىل هذه األخرية تنقسم إ ال ميكن بأي حال من األحوال تصور مكتبات جامعية تؤدي خدماهتا دون جتهيزات،
 قسمني رئيسني مها:

o :التجهيزات القاعدية 

 ،الطاوالتتتمثل أساسا يف الرفوف و و  وهي التجهيزات األساسية الواجب توفرها يف مجيع املكتبات اجلامعية،
فر باألعداد هيزات ال تتو هذه التج ،املكتبة تقدمي خدمات للمستفيدين وبدوهنا ال تستطيع ،ومكاتب املوظفني ،والكراسي

ختصيصها تم عتمادات املالية يفمعظم اإل ،ال املعروف من طرف املؤسسة األمنظرا لإلمه الكافية يف مكتباتنا اجلامعية،
 ،جلامعيةحتديد جتهيزات املكتبات اونادرا ما يتم  ،اعات احملاضرات ومكاتب اإلدارينيوق ،لتجهيز األقسام الدراسية

 ،أعداد املستفيدينكافية مقارنة ب  ال تتوفر على طاوالت وكراسي بأعداد ،تباتنا اجلامعيةعات املطالعة مبكفكثريا من قا
ذ بعني االعتبار خمع األ ،ب إعادة تأثيث املكتبات اجلامعيةومن هنا وج ،عد صاحلة لالستعمالوحىت املوجودة منها مل ت
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تعمال املكتبة من سمما يؤدي إىل ضعف إ املطالعة،لتفادي العجز املسجل بقاعات  ،املواصفات عند إختيار التجهيزات
 طرف املرتددين عليها.

o :تجهيزات تكنولوجيا المعلومات 

 إن وجود تكنولوجيا املعلومات باملكتبات اجلامعية، هو من أجل حتقيق األهداف التالية:

 دمقراطية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -
 تبات اجلامعية.تفعيل العمل الشبكي بني املك -
 وضع خدمات عامة ثقافية يف متناول الطلبة. -

مل حتظى املكتبات اجلامعية اجلزائرية بنصيب وافر، من جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، ألسباب 
لبصرية واإللكرتونية وقد اسمعية مالية والتوجه التقليدي ملسؤويل هذه املكتبات حنو األوعية الورقية، وإمهاهلم للوثائق ال

نعكس ذلك سلبا على خدمات املكتبات وطبيعة أرصدهتا، وتقتصر جتهيزات تكنولوجيا املعلومات ملكتباتنا اجلامعية إ
 على ما يلي:

 واسيب وملحقاتها:الح 

اإلدارية  املصاحل داخل ب واألعداد القليلة يرتكز وجودهاال تتوفر مكتباتنا اجلامعية على عدد معترب من احلواسي
  للمستفيدين، غالبا ما تتم بالطرقفنية اخلاصة باملكتبات كما أن اخلدمات املقدمة لوا

ظمها حواسيب قدمية معالتقليدية وال تعتمد على احلواسيب، أما عن نوعية هذه احلواسيب املستعملة يف مكتباتنا، ف
 1 يف معاجلة البيانات وسعة التخزين احملدودة. تتميز بالبطىء

  :أجهزة الفيديو والتليفزيون 

تماما كبريا، فمكتباتنا هال توليها إعلى الرغم من أمهية الوثائق السمعية البصرية يف التعليم اجلامعي، إال أن جامعاتنا 
اجلامعية اجلزائرية ال تتوفر على أرصدة هامة من هذه الوثائق، وبعض هذه املكتبات ال متلك أجهزة قراءة الوثائق السمعية 

 لبصرية املتوفرة لديها، وغالبا ما تستعني بأجهزة املصاحل البيداغوجية.ا
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  :أجهزة قراءة المصغرات 

لكلي على املصادر عتمادها االفيلمية وال أجهزة لقراءهتا، إل غالبا املكتبات اجلامعية اجلزائرية ال متتلك املصغرات
 1املساحة.الورقية رغم فائدهتا يف حفظ الوثائق بشكل سهل موفر يف 

 مشاكل وعراقيل استخدام المكتبة الجامعية:. 4.3    

ياجات الطلبة من حتتبات، حيث هتدف أساسا إىل تلبية إتعترب املكتبة اجلامعية نوعا متميزا من أنواع املك
 باملعلومات، حيث جند أهنا الوسيلة األساسية، اليت يتمكن من خالهلا الطالب احلصول على املعلومات، لذلك وج

 عليها توفري كل الظروف املالئمة من أجل حتصيل كل ما يرغبون فيه.

عض من ب األحيان إال أهنم يعانون يف كثريلطلبتها  ات اليت تقدمها املكتبة اجلامعيةورغم كل التسهيالت واخلدم
 لي:ي ستعماهلم للمكتبة، إذ ميكن أن نوجز هذه املشاكل والعراقيل فيمااملشاكل والعراقيل اليت تعيق إ

 .نقص الوسائل التقنية الشاملة اليت يستعان هبا يف كل مرحلة من مراحل املعلومات 
 .عجز اخلدمات املكتبية الكالسيكية يف تلبية احتياجات الطلبة 
  نقص املصاحل واألجهزة اخلاصة برتمجة املراجع، ومصادر املعلومات من لغتها األصلية إىل اللغة األكثر

 تداوال بني الطلبة.
 والتزويد، ونقص يف حجم امليزانية مما يؤدي إىل تدين عدد األوعية املعلوماتية. ختيارضعف سياسة اإل 
  ضعف خدمات املعلومات كاملستخلصات مثال اليت تساهم يف خدمة البحث، حيث يكون هناك توفري

 يف جهد ووقت الطالب.

 ة:أن نربزها بوضوح يف النقاط التالي كما ميكننا حتديد املشاكل والعراقيل تبعا لعدة عناصر من شأهنا

 املشاكل والعراقيل النفسية واالجتماعية. -
 املشاكل والعراقيل االقتصادية واملالية. -
 املشاكل والعراقيل اللغوية. -
 2املشاكل والعراقيل التكنولوجية. -
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o :المشاكل والعراقيل النفسية واالجتماعية 

غري عتاد عليه اجملتمع يظل من وجهة نظره أفضل من اجلديد الا إات البشرية مقاومة التغيري، فممن مسات اجملتمع
 وغري املؤكدة نتائجه. جمرب،

جتهت إ ،نيةتاجية أو حبثية أو تكويكانت إن  املؤسسات والتنظيمات األخرى، سواء فاملكتبات اجلامعية كغريها من
ما جاءت  إمنا كانت نتيجة ،ديدة املسطرةوإن هذه الواجهة اجل ،حتسني أدائها وتقدمي خدمات نوعيةإىل العمل من أجل 

خال املعلوماتية على أو بفكرة إد ،التطورات التكنولوجيةإال أن مسرييها عموما  مل يرحبوا هبذه  ،به تكنولوجيا املعلومات
إسقاطها على  وتعامل ألونفوا باإلمجاع بعدم صالحية هذه التقنيات اجلديدة يف العمل، وعلى قدراهتا على ا ،ماهلمأع

 احيث مالو  ،ل أي تعديل على األعمال املكتبيةانات البيبليوغرافية، لذلك عملوا على عرقلة إدخايبعامل املعلومات وال
ة على يل ال توفر الوقت، زياداإلجراءات املبنية على احلاسب اآلنا منهم بأن ىل العمل والتمسك مبا هو مألوف، ظإ

حقيقة  لة اخلوف من احلاسبفمشك ،أو نقصان الراتب ،خوفني من فقدان وظائفهممعظمهم متذلك فاملوظفون كانوا 
مال عند جتعل منه عددا حمت ،فقدرة احلاسب على خزن ومعاجلة وإسرتجاع كميات هائلة من املعلومات كذلك ،واقعية
 البعض.

ية واإلجتماعية، عيقات النفسومن بينها امل وهناك جمموعة من احلواجز والعقبات اليت تعيق وصول املعلومة للطلبة،
نعدام املطالعة والبحث وتكون خاصة يف املكتبات اجلامعية، كما توجد عوائق إدارية بريوقراطية، وهنا وأهم حاجز هو إ

تبة اجلامعية هي أداة فاملك تدخل عوامل احملسوبية يف التعامل، كمعيار تستفيد به من اخلدمات املقدمة من قبل الطلبة.
ستخدامها، بة وإاجاهتم، فإن كان الطلبة دائمي اإلرتياد على املكتحتيالطلبة على املعلومات اليت تليب إالهلا يتحصل من خ

هذا يؤدي إىل تنمية قدراهتم العقلية والفكرية، وذلك من أجل مواكبة التغريات احلديثة باإلضافة إىل تطوير البحث 
 1العلمي.

o :المشاكل والعراقيل االقتصادية والمالية 

يعترب احلاجز املايل من بني احلواجز اليت تعيق وصول املعلومة للطلبة فأصبحت عملية تبادهلا تتطلب أنفاق كبري، 
تلبية  و حمدوديتها، وذلك من أجلاملشاكل املالية أو نقص امليزانية، أها حتتاج إىل متويل واسع ومستمر فومشاريع

يقتين أو يشرتي كل ما حيتاجه من املراجع واملصادر لذلك فإننا حتياجات الطلبة، حيث أن الباحث ال ميكن له أن إ
 جنده يلجأ إىل املكتبة اجلامعية من أجل تلبية حاجاته.
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إذ يستلزم على املكتبة اجلامعية أن توفر خمتلف هذه املصادر حىت يسهل على الباحث عملية البحث، والوصول 
 إىل ما يسعى إليه.

ا أدى مم املخصصة لعملية شراء األجهزة داخل املكتبات اجلامعية، ،نقص املوارد املاليةاملالية إىل كما ترجع املشاكل 
 أدى إىل ىلسب اآلورجال احلا ،ن عدم تفاعل املكتبيني املتخصصنيعتماد الطرق التقنية يف األداء وإإىل إعاقة عملية إ

إذ كان تشغيلها مكلفا  ،ةيف املكتبات اجلامعي بات الطلبةواليت عجزت فيما بعد عن تلبية متطل ،قيام نظم سيئة التصميم
ري تصال غنب اآلخر، ألن هذا اإلستحسان كل جانب لعمل اجلاوذلك راجع بالدرجة األوىل إىل عدم إ ،وغري جمدي

 1املباشر بني املكتيب وإخصائي احلواسيب كان حيتاج إىل مقدار من التهيئة والتواصل.

o :المشاكل والعراقيل اللغوية 

منه فإهنا تتحكم يف و  من األحيان جتد اللغة عائقا ألن الدولة اليت تتيح املعلومات تقوم بفرض لغتها، يف كثري
 تأثري على ىنعمليات تداول املعلومات، وذلك يستلزم على املكتبات اجلامعية أن جتعل من هذا العائق ليس له أد

للباحثني مبختلف  الرتمجة اليت تقوم بتوفري املعلومات حتياجاهتم ويكون هذا عن طريق إنشاء مصاحلالباحثني يف تلبية إ
 2اللغات، واللغة األكثر تداوال بينهم.

o :المشاكل والعراقيل التكنولوجية 

ومعوقات  رض إىل مشاكللتعافلقد أدى ذلك بالباحثني  نظرا لقلة الوسائل التكنولوجية احلديثة باملكتبات اجلامعية،
ات الطلبة بطريقة سهلة، حتياج إم لذا فإن توفري مثل هذه الوسائل يؤدي إىل توفريحتياجاهتتكنولوجية، تعيق تلبية إ
 وكذلك ربح الوقت.

املعلومات يف بات و واملوجهة ملتخصصي خرجيي معاهد وأقسام املكتاب الدراسات املتعلقة باحلاسب اآليل إن غي
خدام املعايري ستسب اآليل بكل سهولة، وإجيل يستطيع التعامل مع احلاحالت دون التمكن من خلق العامل العريب 

اصة مبشكالت ية تتعلق خإن هذه احلواجز التكنولوج ،ية والدولية يف إعداد األنظمة اآللية للمكتبات اجلامعيةالعرب
تغالله يف سوإمكانيات إستخدامه وإن أوىل إستخدامات احلاسب اآليل يف املكتبات اجلامعية، وإ ،سهيل نفاحلاسب اآل

، ونوعية تمويلعها لظروف الو بعض املهام كانت تستغرق وقتا كبريا، ويتم ذلك على مراحل، باإلضافة إىل خضتأدية 
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اء أعمالنا عتمادها يف أدثة إىل مكتباتنا وإوإن إدخال هذه األجهزة احلدي ،وتوفري العنصر البشري املؤهل ،األجهزة
ولوجيات وذلك يكون مرهونا مبعرفتنا هلذه التكن ،ات املتاحةلكم اهلائل من املعلومتساعدنا على التغلب والتمكن من ا

 1ودراستها والتمكن منها وتدريب أطرنا البشرية القائمة على تلك األعمال.
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 خالصة الفصل:

ملستفيد ا ، ومهان أساسيني أساسا على عنصري رتكزت ل ما سبق أن املكتبات اجلامعيةنستنتج من خال 
 .املعلومات، واليت تربط بينها عالقة ختصاصيوا

ه ملختلف متالكعال يف إدارة املكتبة، ومن خالل إختصاصي املعلومات دورا كبريا وفومنه يتضح لنا أن إل
ستخدام ثر إلدة مع املستفيدين، وجذهبم أكستطيع أن ينجح يف تكوين عالقة جيهارات والكفاءات، وحسن املعاملة يامل

 املكتبة. 

 

 

 

 



 

:الخامسالفصل    
دراسة الميدانيةال  
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 مقدمة الفصل:

تعترب إجراءات الدراسة امليدانية للبحوث العلمية كتكملة وتدعيم اخللفية النظرية للبحث وهذا من خالل ما  
ميكن التوصل إليه ومن نتائج تعكس وتفسر الواقع املدروس، من خالل اتباع منهج مالئم للظاهرة املدروسة ويف هذا 

وعينة الدراسة وكذا األدوات املستخدمة يف مجع البيانات، كما تناول الفصل سوف نتطرق جملاالت الدراسة، جمتمع 
 نتائج الدراسة.حتليل وصف ألداة الدراسة وأخري األساليب اإلحصائية املعتمد يف 
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 تقديم مكان الدراسة: -1

 بوالية قالمة: 1491ماي  8التعريف بجامعة  -1-1

لى املستوى الوطين، وذلك ملا توفره من ختصصات علمية اجلامعات ع رزمن أب 5491ماي  8تعترب جامعة 
على هيئة معهد وطين للتعليم العايل حسب املرسوم  5481هامة وعديدة، حيث مت إنشاء هذه اجلامعة سنة 

، وبعد التوسع يف هياكلها القاعدية وإضافة ختصصات جديدة 72/72/5447املؤرخ يف  27-81التنفيذي رقم 
 27املؤرخ يف  722-75، وهذا مبوجب املسوم التنفيذي 5491ماي  78ليصلح جامعة معي تأهل هذا املركز اجلا

 .7775سبتمرب 

 وتضم اجلامعة العديد من التخصصات املوزعة على الكليات التالية:

 .كلية العلوم والتكنولوجيا 
 .كلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة 
 ر  والكو..كلية العلوم الطبيعية واحلياة وعلم األ 
 .كلية االقتصاد وإدارة األعمال والعلوم اإلدارية 
 .كلية احلقوق والعلوم السياسية 
  .كلية اآلداب واللغات 
 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية: -1-2

ني الكلية سنة دشبقاملة مبجرد ت 5491ماي  8مت افتتاح كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية التابعة جلامعة 
طالب من مجيع  7277، تتبع املكتبة من الناحية اإلدارية عمادة الكلية وتقدم خدماهتا املكتبية ملا يزيد عن 7772

املستويات والتخصصات املدروسة بالكلية مستعينة يف ذلك برصيد وثائقي معترب حيث يتكو. هذا الرصيد من 
علم االجتماع، علم النفس، الفلسفة، التاريخ وعلم اآلثار،  يد التخصصات التالية :هذا الرص قدمعنوا. وي 2197

 االتصال، وعلم املكتبات.
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 وقع والبناية:مال -1-3

تقع املكتبة يف جممع سويداين بومجعة ويعترب البناء متناسق ومنسجم مع اهليكلة اهلندسية العامة للكلية، تبلغ 
يزا ضمن الكلية، احاطة مبساحات خضراء، وتقابلها رئاسة الكلية دحدها من متثل املكتبة موقعا مم 7م5717مساحتها 

 اليمني واليسار عمارتني هبما مدرجات وأقسام الدراسة.

 الخدمات والمصالح المتوفرة بالمكتبة: -1-9
 الخدمات المباشرة: .1-9-1

ين منها واليت تتمثل وهي اخلدمات األساسية واليت تقدمها مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية للمستفيد
 يف:

 خدمة اإلعارة: -أ

تتمثل اإلعارة العصب احليوي خلدمات املكتبة بشكل عام وتعترب واحدة من أهم اخلدمات اليت تقدمها 
 مكتبة الكلية، وهي معيار جيد لقياس مدى فعاليتها وعالقتها مبجتمع املستفيدين وتقدم هذه اخلدمة بنوعيها.

 :مصلحة اإلعارة الداخلية 

رب هذه املصلحة واحدة من بني أهم املصاحل اليت تضمها مكتبة الكلية إذ حتتوي هذه املصلحة على رصيد تعت
للطلبة تشرط أ. يستعمل هذا الرصيد على مستواها فقط وثائقي معترب يتم استقباله من مصلحة املعاجلة التقنية ليتم 

ملكا.(، إذ ال يسمح بإخراج أي كتاب من هذه أي آلية استعمال هذا الرصيد تكو. موضوعية )املطالعة بعني ا
املصلحة عكس ما هو معمول به داخل مصلحة اإلعارة اخلارجية تستوعب قاعة املطالعة اخلاصة ملصلحة اإلعارة 

 .بطال 87الداخلية 

وغرايف يلبحواسيب خمصصة للبحث البي 72أجهزة احلاسوب )حاسوب ملوظفي املصلحة،  79حتتوي على 
 لصاحل الطلبة(
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 :مصلحة اإلعارة الخارجية 

من أهم املصاحل املوجودة باملكتبة حيث تعمل هذه املصلحة على تلبية احتياجات املستفيدين من املكتبة 
 وذلك بإعارة الرصيد الوثائقي املتواجد هبا للمستفيدين وذلك وفقا للنظام الداخلي املعمول به يف املكتبات اجلامعية.

ذه املصلحة يفوق عدد الكتب املوجودة مبصلحة اإلعارة الداخلية، بإعتبار أ. ب املوجودة هبإ. عدد الكت 
 51سمح للطلبة بإخراج كتابني اثنني واالستفادة منها ملدة زمنية تقدر بـــــ تهذه املصلحة )مصلحة اإلعارة اخلارجية( 

 يوما.

 خدمة الفهرسة والفهارس:    -ب

ه إليها املستفيد للوصول إىل الرصيد الوثائقي املطلوب، فالفهارس إ. الفهرس هو األداة الرئيسية اليت يتوج 
 OPAC Online Public Access Catalogueكلية   مبكتبة الكلية هي فهارس

 خدمة اإلحاطة الجارية: -ج

يقوم املكتبة بإعالم املستفيدين بأهم املوارد املكتبية املتوفرة واجلديدة وأهم النشاطات اليت تقوم هبا، وتتم 
 يقة تقليدية )ورقية(.بطر 

التكشيف واالستخالص و أما بالنسبة للخدمات األخرى كخدمة تدريب املستفيدين، وخدمة النسخ 
 اجع لنقص التأطري والتأهيل للموظفني.ر غري متوفرة وذلك  .....والرتمجة

 الرصيد الوثائقي بالمكتبة:

  عدد النسخ  عدد العناوين
 باللغة الفرنسية للغة العربيةبا باللغة الفرنسية باللغة العربية
1712 5721 71111 7271 

2197  25785  
 ( يوضح الرصيد الوثائقي للمكتبة 2جدول رقم ) 



 الفصل الخامس:                                                         الدراسة الميدانية
 

 
88 

 

 الهيكل التنظيمي للمكتبة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ملكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ( : اهليكل التنظيمي2الشكل رقم )

 مجاالت الدراسة: -2 

 الت وحدود معينة توضح املعامل األساسية هلا وتتمثل هذه احلدود يف:لكل دراسة جما 

o :وهو املكا. أو احمليط الذي أجريت فيه الدراسة امليدانية وهي تنحصر يف مكتبة كلية  المجال الجغرافي
 قاملة. 5491ماي  8العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعة 

مصلحة اإلعارة  مصلحة المقتنيات مصلحة امليديتيك

 الداخلية
مصلحة اإلعارة 

 الخارجية

قسم الرسائل 

 والمذكرات
 قاعة الجرد قاعة الترميم قسم الكتب

 األمانة ة عقسم المطال قسم الدوريات

مكتب االستقبال 
 والتوجيه

ةمحافظ المكتب  
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o :ق عليهم أدوات البحث وميكن دراسة امليدانية واليت تنطبتتعلق بالعنصر البشري، قصد ال المجال البشري
 إىل صنفني: تقسيمه
 يف املكتبني العاملني مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. ول: يتمثلالصنف األ 
  :يف الطلبة املرتددين على مكتبة الكلية.يتمثل الصنف الثاين 

o :ا الدراسة امليدانية بدءا من حتديد جماهلا واختيار عينتها وهي املدة الزمنية اليت استغرقته المجال الزمني
 ها وتعديلها وصوال إىل حتليلها واستخالص النتائج.ة فيها، مرورا بتطبيقها بعد تبويبواألدوات البحثية املستخدم

 إىل بداية شهر ماي. 7758حيث كانت بداية إجراءات الدراسة امليدانية من بداية شهر فيفري  

 راسة:منهج الد 3

يعرف املنهج على أنه أسلوب للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها وبالتايل  
 1موضوع الدراسة.الوصول إىل حقائق ونتائج معقولة حول الظاهرة 

الباحث لإلجابة على التساؤالت املطروحة يف يسلكه حيث يعترب من أهم خطوات البحث العلمي والذي  
 ة.الدراس

طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته  باعتبارهوقد إرتينا أ. يكو. املنهج الوصفي املناسب إلجراء هذه الدراسة  
من خالل منهجية علمية صحيحة حيث يعرف بأنه أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة 

ينة وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية مت عن ظاهرة أو موضوع احدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية مع
تفسريها بطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة هبدف استخالص احلقائق اليت تساهم يف إثراء 

 2املوضوع مبعلومات إضافية جديدة للتوضيح.

الت املستفيد حول ميو  وضوع الذي يتطلب التعرف علىوقد كا. اختيارنا هلذا املنهج نظرا لطبيعة امل 
 ها.ليري اختصاصي املعلومات يف تردده عومدى تأث .استخدام املكتبة اجلامعية

                                       
 .22، ص7777شر والتوزيع، عليا.، رحبي مصطفى، غنيم. عثما. احمد، منهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق، عما.: دار صفاء للن1
 .524، ص5444، اجلزائر، ديوا. املطبوعات اجلامعية، 7ات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، طببوحوش، عمار. احمد احمود، الذني 2
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 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية: 9

 تحديد مجتمع الدراسة: 1_9

يعترب جمتمع الدراسة األساس الذي تقوم عليه الدراسة امليدانية ويتكو. اجملتمع الكلي للدراسة بالنسبة 
 7277، أما بالنسبة للمستفيدين فيبلغ عددهم مكتيب 59لعلوم اإلنسانية واالجتماعية مبكتبة كلية ا للمكتبيني
 طالبا.

 تحديد عينة الدراسة: 2_9

تعد العينة ركيزة أساسية يف البحث العلمي باعتباره مصدرا أساسيا يف صياغة املعطيات الواقعية والواجب 
ث تقصد هبا عدد الوحدات اليت جيب على الباحث دراستها ومجع البيانات مراعاته يف اختيار العينة هو حجمها حي

 منها، حبني تكو. ممثلة ودقيقة.

استخدمنا  ينيتبوقد استخدمنا يف دراستنا نوعني من العينة أل. طبيعة موضوعنا تفر  ذلك بالنسبة للمك
عينة األوىل هي العينة املسحية قصد مكتيب فال 59جمتمع الدراسة والبالغ  حجم أسلوب املسح الشامل نظرا لصغر

 استقصاء احلقائق واملعلومات كاملة والوصول إىل نتائج دقيقة.

ار أفراد العينة بشكل عشوائي يتم اختي أما بالنسبة لعينة الطلبة فقد استخدمنا العينة العشوائية البسيطة، وفيها
وقلة د االختيار، ونظرا لضيق الوقت من جهة حبيث يعطي لكل فرد من اجملتمع نفس الفرصة اليت تعطي لغريه عن

على كل  ةموزع تطالب من اجملتمع األصلي للدراسة، وكان 577أخرى، فقد أخذنا من جهة  اإلمكانيات
 التخصصات.

 أدوات جمع البيانات:_ 1

إ. جناح أي حبث يتوقف على مدى حسن اختيار األدوات املناسبة من أجل احلصول على املعلومات  
موضوع البحث وجماالته: وقد  باختالفات حول الظاهرة أو املشكلة املراد دراستها، وختتلف هذه الوسائل والبيان

 اعتمدنا يف دراستنا هذه على األدوات التالية:
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وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تعد بقصد احلصول على معلومات أو أراد  االستبيان: -أ
 1قف معني ويعد االستبيا. من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع البيانات اخلاصة.املبحوثني حول ظاهرة أو مو 

 طلبة( -مكتبينيحيث تم تصميم استبيانين ) 

 ريبيجتالستبيان اال: 
( استبيا. على الطلبة إلزالة الغمو  من بعض 77( مكتبيني، و)71مت توزيع االستبيا. التجرييب على )

نة قد فهموا مجيع األسئلة املطروحة، مما أدى إىل عدم التعبري أو التعديل يف أمثلة األسئلة، فوجدنا بأ. أفراد العي
 االستبيا..

 نهائي:الستبيان اال 
استبيا. خاص بالطلبة،  577استبا. خاص باملكتبيني و 59مت توزيع االستبيا. النهائي على أفراد العينة، 
( منها اخلاصة بفئة املكتبيني حيث كانت خالية من إجابة 7وعند اسرتجاع ومعاينة االستبانات لكل فئة مت إلغاء )

 استبيا. وأخده بعني االعتبار. 57هنائيا ومت االعتماد على 

 واجلدول املوايل يوضح عدد االستبانات املوزعة، الضائعة، امللغاة، واملستغلة لكال العينتني

 استبيا. الطلبة استبيا. املكتبيني 
 577 59 االستبيانات املوزعة
 577 59 االستبيانات املسرتجعة
 7 7 االستبيانات الضائعة
 7 7 االستبيانات امللغاة
 577 57 االستبيانات املستغلة

 والضائعة، امللغاة واملستغلة.االستبيانات املوزعة واملسرتجعة  ( يوضح 2جدول رقم ) 

 فتوحة، واملوزعة على ثالث احاور رئيسية وهي:األسئلة املغلقة واملبني سؤاال تنوعت  51تضمن ي استبيان المكتبيين: -أ

                                       
 .12. ص5444ائل للنشر، عبيدات، احمد، ابو منتار، احمد، مبيضني، عقلة. منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات، عما.: دار و 1
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 :أسئلة 71ية للمبحوثني دحتوي على خاص بالبيانات الشخص المحور األول. 
 :رتدد على املكتبة" وكا. اهلدف من عل البعنوا. "اختصاصي املعلومات ودوره يف تشجيع املستفيد  المحور الثاني

 أسئلة. 71لة يف ذلك وقد دحتوي على هذا احملور التعرف على األساليب والطرق املستعم
 :وكا. كتبةستفيدين للماملتواجه اختصاصي املعلومات يف جلب  بعنوا. "التحديات اليت المحور الثالث "

اهلدف من هذا احملور التعرف على الصعوبات اليت تواجه اختصاصي املعلومات أثناء تشجيعه للمستفيد على 
 79وقد دحتوي على  هاملستفيدين على استخدامقرتاحات لتشجيع اويف األخري بعض اال استخدام املكتبة

 .اسئلة
 51تخصص، وثالث احاور حتتوي على مشلت البيانات الشخصية للمبحوثني كاجلنس وال استبيان الطلبة: -ب

 سؤال تنوعت بني األسئلة املغلقة واملفتوحة. 
o :من هذا احملور التعرف على مستوى تردد  بعنوا. "استخدامات املستفيد للمكتبة" وكا. اهلدف المحور األول

املستفيد على املكتبة وأسباب ذلك باإلضافة إىل معرفة ما إذا كا. املستفيد را  على مستوى اخلدمة املقدمة له 
 أسئلة. 78االقرتاح األنسب لرفع مستوى اخلدمة وقد دحتوي على 

o :أسئلة من حيث االستقبال باملكتبة،  71ضمنه بعنوا. "عالقة املستفيد باملكتيب" حيث توزعت  المحور الثاني
وكذلك التعرف ما إذا كانت معاملة املكتيب تؤثر على تردد املستفيد على  الصفات اليت جيب أ. تتوفر يف املكتيب

 املكتبة.
o :أسئلة من حيث  72بعنوا. "املشاكل اليت تواجه املستفيد أثناء استخدامه للمكتبة" دحتوي على  المحور الثالث

شاكل اليت تواجه املستفيد أثناء االستخدام املكتبة وما إذا كانت هذه املشاكل تقلل من تردده، باإلضافة إذا كا. امل
 للمكتيب دور يف تسهيل الوصول إىل املعلومة.

واحدة من أقدم وسائل مجع البيانات واملعلومات اخلاصة بظاهرة ما، وهي عبارة عن  تربوتع المالحظة: -ب
شاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكوناهتا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاهاهتا وقد عملية مراقبة وم
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اعتمدنا عليها باعتبارها تتالءم وطبيعة الظاهرة املدروسة حيث مكانتنا من التعرف على ظروف العمل، وكيفية تعامل 
 1اختصاصي املعلومات مع املستفيد واخلدمات املقدمة له.

 حليل نتائج االستبيان:_ت6

 :المكتبيين ا_ استبيان

 المحور األول: البيانات الشخصية.

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس. 4جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار اجلنس
 %95,11 1 ذكر
 %18,22 2 أنثى
 %577 57 اجملموع

وهي أكرب من نسبة الذكور اليت تقدر  %18,22من خالل اجلدول أعاله أ. نسبة اإلناث تقدر بـ يتضح   
ويعود ذلك حسب نظرنا يف األساس إىل تركيبة اجملتمع اجلزائري يف حد ذاته، كما أ. ختصص علم  %95,11بـــ 

 املكتبات هو ختصص مطلوب من طرف اإلناث بكثرة.

 

 

 

 

 

                                       
 .22. ص5444، عما.: دار وائل للنشر،7مبيضني، عقلة.منهجية البحث العلمي، ط .ابو منتار، احمد .عبيدات، احمد1
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 (: يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى التعليمي. 5جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار التعليمي املستوى
 %27,21 9 تقين سامي
 %12,89 2 ليسانس
   ماجستري
   دكتوراه
   ماسرت
 %51,28 7 أخرى
 %577 52 اجملموع

من أفراد العينة احلاصلني على شهادة الليسانس يف  %12,89من خالل اجلدول أعاله أ. نسبة يتضح   
ني على شهادة تقين سامي، كما تقدر نسبة احلاصلني على شهادات من احلاصل %27,21حني جند أ. نسبة 

، وما جتدر إليه اإلشارة أ. ارتفاع %51,28بــــ  DEUAأخرى ومن بينها ديبلوم الدراسات اجلامعية التطبيقية 
الفها مل دحكن لمسابقات أخرى  اجتازتنسبة األفراد احلاصلني على شهادة الليسانس رمبا يعود إىل كو. هذه الفئة 

احلظ، يف حني نالحظ غياب كلي ملستوى الدكتوراه واملاجستري واملاسرت يف عينة حبثنا على الرغم من أمهية ذلك يف 
إىل مستوى أفضل يف تقدمي خدماهتا، وهذا راجع لكو. مثل هذه الفئة تفضل  لالرتقاءإدارة املكتبات اجلامعية، 

 رى.التعليم بدل من إدارة املكتبة أو أي إدارة أخ
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 (: يوضح توزيع أفراد العينة وفقا للدرجة يف السلم الوظيفي. 6جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار الدرجة يف السلم الوظيفي
   احافظ رئيسي )مدير(

   احافظ
 %71 2 ملحق باملكتبات اجلامعية
 %17 1 مساعد باملكتبات اجلامعية

 %51,11 7 أخرى
 %8,22 5 دو. إجابة

 %577 57 جملموعا
ملن يشغلوا منصب مساعد باملكتبات اجلامعية، تليها نسبة  %17أ. نسبة يتضح من خالل اجلدول اعاله  
 %8,22نسبة  ملن شغلوا عو. باملكتبات، واخريا %51,11نسبة يف حني ملحق باملكتبات اجلامعية،  71%

 امتنعوا عن اإلجابة.

 نة حسب التخصص.(: يوضح توزيع أفراد العي 7جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار التخصصات
 %14,72 4 علم املكتبات
 %72,72 2 أخرى
 %2,14 5 دو. إجابة
 %577 52 اجملموع

من املكتبيني العاملني يف مكتبة كلية العلوم اإلنسانية  %14,72أ. نسبة يتضح من خالل اجلدول اعاله  
تبات وهو مساعد على حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها املكتبة واالجتماعية هم من املتخصصني يف علم املك

ملستفيديها، إال أ. هذه النسبة قليلة مقارنة بالعدد اهلائل من املستفيدين من خدمات مكتبة هذه الكلية فضال عن 
مستفيديها كل  وتعقدها يف ظل تكنولوجيا املعلومات وهذا ما جيعل املكتبة ملزمة بتلبية احتياجات تنوع احتياجاهتم
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من املكتبيني فتخصصهم إجنليزية حقوق وعلوم اقتصادية وهذا  %72,72حسب ختصصه واهتماماته، تليها نسبة 
ما جيعلهم جيدو. صعوبات كثرية يف التعرف على أغلبية اخلدمات اليت تقدمها املكتبة، وبالتايل حتقيق اجلودة يف 

من جمموع املكتبيني عن اإلجابة، جنهل سبب  %2,14كما امتنع مستوى نوعية اخلدمات لتحقيق رضا املستفيدين،  
 امتناعهم، وقد يعود هذا إىل كوهنم من ختصصات أخرى غري علم املكتبات.

 (: يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ملدة اخلدمة يف املكتبة. 8جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار مدة اخلدمة يف املكتبة
 %51,11 7 عام

 %21 4 سنوات 57إىل  71من 
 %8,22 5 دو. إجابة
 %577 57 اجملموع

سنوات،  57سنوات إىل  71من املبحوثني لديهم خربة من  %21أ. نسبة من خالل اجلدول اعاله يتضح  
اإلجابة ألسباب جنهلها، وما جتدر  امتنوا%8,22من املبحوثني لديهم عام خربة، بينما نسبة  %51,11تليها نسبة 
شارة ميكن للمكتبيني حديثي التوظيف أ. يستفيدوا من املكتبيني الذين لديهم خربة، وهم بدورهم قدامى نوعا إليه اإل

 ما ميكن أ. يستفيدوا من هؤالء الذين وظفوا حديثا ملا ميلكونه من معلومات حديثة حول التخصص.
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 تردد على المكتبة.لعلى الومات ودوره في تشجيع المستفيد المحور الثاني: اختصاصي المع

 جللب املستفيد للمكتبة.املستخدمة (: يوضح األساليب  9جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %77,27 57 املعاملة احلسنة

 %77,27 57 السرعة يف تقدمي اخلدمة
 %52,12 1 االنصات إىل انشغاالت املستفيد
 %55,21 1 الصرب على ضعف ثقافة املستفيد

 %52,12 1 اإلملام جبوانب التخصص
 %55,21 1 مساعدته يف إجناز حبوثه

 %9,19 7 أخرى
 %577 99 اجملموع
اجلدول أعاله أ. من بني األساليب املستعملة نسبة أكرب من طرف اختصاصي املعلومات خالل يتضح من  

أي  %77,27دمة( واليت تقدر نسبتها بـــ جللب املستفيد للمكتبة هي كل من )املعاملة احلسنة والسرعة يف تقدمي اخل
يعمل على بناء عالقة حسنة مع املستفيد وتقدمي خمتلف اخلدمات اليت تليب احتياجاته اختصاصي املعلومات أ. 

فكانت متساوية بني  %52,12منها، أما نسبة  لالستفادة بأسرع وقت ممكن وذلك إلرضائه وجلبه للمكتبة
فيد واإلملام جبوانب التخصص( أي أ. هناك اهتمام دائم بالطلبة من طرف اختصاصي انشغاالت املستاالنصات اىل )

فكانت متساوية بني )الصرب على ضعف  %55,21بعني االعتبار أما نسبة وانشغاالهتم  أراءهماملعلومات وأخذ 
تفيد إلجناز حبوثه أما ثقافة املستفيد ومساعدته يف إجناز حبوثه( أي أ. اختصاصي املعلومات يقدم يد املساعدة للمس

عار  فتمثل خمتلف األساليب األخرى اليت من املمكن أ. يستعملها املكتيب جللب املستفيد كامل %9,19نسبة 
 .واالعالنات وهي نسبة ضعيفة
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 تفاعل املستفيد مع األساليب املستخدمة جللبه للمكتبة.مدى (: يوضح  10جدول رقم ) 

 ئويةالنسبة امل التكرار االحتماالت
 %51,28 7 ممتاز
 %28,91 1 جيد
 %91,51 1 متوسط
   ضعيف
   احايد
 %577 52 اجملموع

من العينة املدروسة يرو. بأ. املستفيد يتفاعل مبستوى  %91,51أ. نسبة اجلدول اعاله من خالل يتضح  
واليت  %28,91يد تليها نسبة متوسط مع األساليب املستخدمة جللبه للمكتبة وهذا راجع رمبا إىل نقص ثقافة املستف

تشري إىل أ. هناك تفاعل جيد مع هذه األساليب ويرجع ذلك إىل رغبة املستفيد يف الوقوف جبانب املكتيب لتسهيل 
ع إىل نوعية فهي خاصة بالتفاعل املمتاز للمستفيد مع هذه األساليب وكل هذا راج %51,28مهامه، أما نسبة 
 .املستفيد من املكتبة

 (: نسبة مساعدة اختصاصي املعلومات املستفيد للحصول على املعلومة. 11) جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %577 57 نعم
   ال
 %577 57 اجملموع

من املبحوثني الذين يقدمو. يد املساعدة للمستفيد  %577أ. نسبة اعاله من خالل اجلدول يتضح  
 .مات ودرايتهم باحتياجات املستفيداختصاصي املعلو  اهتمامملدى  للحصول على املعلومة، وهذا راجع
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 (: يوضح الطرق اليت يستعملها اختصاصي املعلومات ملساعدة املستفيد يف احلصول على املعلومة. 12جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار  االحتماالت
 %27,27 57 ارشاد وتوجيه املستفيد للحصول على معلومات داخل املكتبة
 %58,58 1 ارشاد وتوجيه املستفيد للحصول على معلومات خارج املكتبة

 %58,58 1 توجيه املستفيد إىل مصلحة أخرى
 %22,22 55 مساعدته على استخدام أدوات البحث

   أخرى
 %577 22 اجملموع
على املعلومات أ. مساعدة املستفيد يف استخدام ادوات البحث للحصول اعاله من خالل اجلدول يتضح  

وعي لنقص ، وهذا راجع رمبا %22,22من بني أكثر الطرق املستعملة من قبل اختصاصي املعلومات واملقدرة بنسبة 
واملتمثلة يف ارشاد وتوجيه املستفيد للحصول على  %27,27املستفيد كيفية استعمال أدوات البحث، تليها نسبة 

م الفضاءات اليت تليب احتياجات املستفيد بصدق ومصداقية، أما نسبة من بني أه هاباعتبار  املكتبة املعلومات داخل
 فهي نسبة متساوية بني )ارشاد وتوجيه املستفيد خارج املكتبة وتوجيه املستفيد إىل مصلحة أخرى(. 58,58%

 (: يوضح تقييم مستوى العالقة مع املستفيد. 13جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %51,11 7 ممتازة
 %17 1 جيدة
 %22,22 9 حسنة
   سيئة
   احايد
 %577 57 اجملموع
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أ. عالقتهم باملستفيد  نسبة معتربة من املبحوثني اليت تقيم %17أ. نسبة  اجلدول اعاله يتضح من خالل 
ه نالحظ أ. هناك قيم ومناما النسب املتبقية فكانت موزعة بني العالقة احلسنة واملمتازة،  ويف االطار املهين، جيدةـ

ختصاصي املعلومات هتيئة الرمبا هناك و وأخالقيات يتصف هبا اختصاصي املعلومات مع املستفيد أو العكس، 
 يئة.العالقة الس ا ما أدى إىل انعدامللتعامل مع خمتلف أنواع وطبائع املستفيد وهذ

 مستفيدين للمكتبة.المحور الثالث: التحديات التي تواجه اختصاصي المعلومات في جلبه لل

 املستفيد على استخدام املكتبة.لتشجيع  املعلومات (: يوضح الصعوبات اليت تواجه اختصاصي 14جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %29,28 8 عدم توفر االمكانيات الالزمة باملكتبة
 %29,28 8 عدم وعي املستفيد بأمهية املكتبة

 %8,14 7 املستفيدصعوبة التواصل مع 
 %75,22 1 صعوبة فهم احتياجات املستفيد

   أخرى
 %577 72 اجملموع
متساوية )عدم توفر االمكانيات الالزمة وعدم وعي  %29,28أ. نسبة يتضح من خالل اجلدول اعاله  

يد للرتدد على املكتبة ملستفاتشجيع ل ات اليت تواجه اختصاصي املعلوماتاملستفيد بأمهية املكتبة( وهي من بني الصعوب
ىل نقص الوسائل اليت من شأهنا أ. تسهل عملية تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيد، وجعله واستخدامها، وهذا راجع إ

من املبحوثني الذين يرو. بأ. هناك صعوبة يف فهم احتياجات  %75,22أكثر وعيا بأمهية املكتبة، مث تليها نسبة 
فهي أصغر  %8,14د املستفيد بالعبارات الدالة للتعبري عن احتياجاته، أما نسبة املستفيد، وهذا راجع إىل عدم تقي

 نسبة واملتمثلة يف صعوبة التواصل مع املستفيد، وذلك النعدام فتح باب احلوار بينهما.
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 .على تردد املستفيد على املكتبة صعوباتالمدى تأثري  يوضح (: 15جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار ماالتاالحت
 %11,11 8 نعم 
 %22,22 9 ال
 %577 57 اجملموع

من البحوثني يرو. أ. الصعوبات اليت تواجههم أثناء  %11,11أ. نسبة اعاله من خالل اجلدول يتضح  
. على يرو. بأ %22,22تشجيع املستفيد على استخدام املكتبة من شأهنا أ. تقلل من تردده عليها، أما نسبة 

الرغم من وجود هذه الصعوبات إال أهنا ال تؤثر على استخدام املستفيد للمكتبة وهذا راجع لكونه حباجة دائمة 
 للحصول على املعلومة.

 املستفيد على استخدام املكتبة.تشجيع  ملواجهة صعوباتاحللول املمكنة  (: يوضح 16جدول رقم ) 

 النسبة املئوية رارالتك االحتماالت
   الالمباالة

 %1,88 5 االستعانة بالزمالء
 %92,71 8 توعية املستفيد بأمهية املكتبة
 %74,95 1 توفري االمكانيات الالزمة

 %52,19 2 للتعريف باملكتبةالقيام بدورات تكوينية للمستفيد 
   أخرى
 %577 52 اجملموع 
من األفراد املبحوثني يو. بأنه ميكن مواجهة  %92,71نسبة وهي أكرب اعاله ا. من خالل اجلدول يتضح  

هذه الصعوبات من خالل توعيته بأمهية املكتبة باعتبارها أسلوب لتعريف بأمهية املكتبة وأمهية استخدامها للحصول 
ملواجهة  يرو. بأ. توفري االمكانيات الالزمة أمر ضروري %74,95على خمتلف املعلومات، أما النسبة اليت تليها 

الصعوبات أثناء تشجيع املستفيد للرتدد أكثر عن املكتبة وذلك بتوفري اجلو املناسب للمطالعة وتزويده باملراجع اليت 
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من احللول املمكنة واملساعدة للتعريف باملكتبة  ترى بأ. القيام بدورات التكوينية %52,19ختدم ختصصه أما نسبة 
طور الثقافة املعلوماتية للمستفيد، بينما هناك تنمي و تكو. مثل هذه الدورات وهذا راجع لملواجهة خمتلف الصعوبات 
 ترى بضرورة االستعانة بالزمالء وهذا راجع لكو. هذه الفئة ليست لديها خربة. %1,88نسبة قليلة واملقدرة بــــ 

 اقتراحات لتشجيع المستفيد على استخدام المكتبة:

 .ضرورة إدخال التكنولوجيا احلديثة يف مجيع اجملاالت 
 ...توفري اجلو املالئم للمطالعة من مستلزمات 
 .القيام بالدورات التكوينية ملسايرة التطورات التكنولوجية 
 تطوير أدوات البحث الببليوغرايف. 
 وختصصاته املكتبة بالكتب واملراجع اليت ختدم احتياجات الطالب إثراء. 
  وتقدمي املساعدة للمستفيد والتكفل بانشغاالته احلسنةاملعاملة. 
 .القيام بأيام دراسية حول دور املكتبة يف احلياة اليومية 
 .إعطاء فرصة للمستفيد لإلبداء برأيه 
 .ضرورة اعداد برامج للتعريف باملكتبة خاصة للطلبة اجلدد لتشجيعهم للرتدد على املكتبة 
 كالبث االنتقائي.....  ضرورة التنويع يف اخلدمات املقدمة 

 ب_ استبيان الطلبة:

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس. 17جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %97 97 ذكر
 %17 17 أنثى
 %577 577 اجملموع

واليت تقدر بـــ  وهي أكرب من نسبة الذكور %17من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أ. نسبة اإلناث تقدر بــــ   
أي تردد اإلناث على املكتبة أكرب من نسبة تردد الذكور، ويعود ذلك رمبا إىل اهتمام فئة اإلناث باملكتبة لتلبية  97%
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احتياجاهتم ومن جهة الحظنا أ. نسبة إقبال الطالبات على قبوهلن مأل االستمارة كانت بنسبة كبرية، باإلضافة إىل 
 ات األدبية مطلوبة أكثر من طرف اإلناث.أنه وحسب نظرنا أ. التخصص

 (/ يوضح توزيع العينة حسب التخصصات. 18جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %27 27 علم املكتبات

 %59 59 االعالم واالتصال
 %1 1 فلسفة
 %1 1 تاريخ
 %7 7 آثار

 %77 77 علم النفس
 %1 1 علم االجتماع

 %8 8 مشرتك علوم إنسانية جذع
 %1 1 علوم اجتماعية جذع مشرتك

 %577 577 اجملموع
مقارنة بالنسب  %27من خالل اجلدول نالحظ أ. أكرب نسبة كانت لطلبة علم املكتبات واليت تقدر بـــ   

 األخرى، وكا. السبب يف ذلك اإلقبال الكبري والشغف الشديد لطلبة علم املكتبات على ملئهم استمارة االستبيا.
 اليت كانت تضم جمال ختصصهم.
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 ترددهم على املكتبة.مستوى (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب  19جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %57 57 دائما
 %77 77 غالبا
 %29 29 أحيانا
 %29 29 نادرا
   احايد
 %577 577 اجملموع

متساوية بني كل من )غالبا  %29وترية ترددهم على املكتبة بنسبة من خالل اجلدول تبني أ. املبحوثني   
يستخدمو. املكتبة غالبا، ولذا  %77وأحيانا( وهذا راجع إىل وجود بديل للمكتبة كاألنرتنيت، يف حني جند أ. نسبة 
رتدد على أي أ. هناك فئة ت %57حسب احتياجاهتم، أما الطلبة الدائمني الرتدد على املكتبة فقد بلغت نسبتهم 

املكتبة بصفة مستمرة، وهذا يعين أهنم يهتمو. باملكتبة وما تقدمه من خدمات وحرصهم على االستفادة من 
 مصادرها.

 (: يوضح أسباب تردد املستفيد على املكتبة. 20جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %17,74 81 إجناز البحث

 %57,17 58 إجناز مذكرة خترج
 %57,17 58 حضري الدروسلت

 %1,89 57 املطالعة والثقافة العامة
 %75,71 21 التحضري لالمتحانات

 %5,21 2 أخرى
 %577 525 اجملموع
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ونه  %17,74من خالل اجلدول يتضح أ. أسباب تردد املبحوثني على املكتبة إلجناز البحوث نسبة قدرت   
التطبيقية، تليها  اجة املعلوماتية إلجناز أعماهلمة لرغبة معينة وهي احلنستنتج أ. تردد املبحوثني وتواصلهم مع املكتب

أكدت أ. التحضري لالمتحانات هو من أسباب دوافع الرتدد على املكتبة باعتبارها تساعد يف دعم  %75,71نسبة 
الدروس( مث وهي نسبة متساوية بني )إجناز مذكرة خترج وحتضري  %57,17التكوين والتحصيل الدراسي، أما نسبة 

من املبحوثني أ. احلاجة للمكتبة تكمن يف املطالعة والثقافة العامة كوهنا جانب مثقف ملا حتتويه من  %1,89نسبة 
 . بأ. الرتدد على املكتبة يكو. للمراجعة العامة والتحضري لتقرير الرتبص.رو ي %5,21معلومات، أما نسبة 

 ستفيد استخدامهااملصادر اليت يفضل امليوضح (:  21جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %59 59 االلكرتونية
 %18 18 الورقية
 %78 78 معا
 %577 577 اجملموع

من املبحوثني يفضلو. استخدام املصادر الورقية، وميكن إرجاع  %18من خالل اجلدول نالحظ أ. نسبة   
تخدام كل من )املصادر الورقية وااللكرتونية(، تليها نسبة يفضلو. اس %78هذا إىل سهولة استخدامها، أما نسبة 

يفضلو. املصادر االلكرتونية وهي أصغر نسبة وهذا راجع إىل ضعف مستوى الطالب يف التعامل معها مقارنة  %14
 مع املصادر الورقية، وكذلك املكتبة ال تتوفر على مثل هذه املصادر.

 احتياجات املستفيد.املكتبة (: يوضح نسبة تلبية رصيد  22جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %21 21 نعم
 %19 19 ال
 %577 577 اجملموع
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من املبحوثني صرحوا بأ. رصيد املكتبة ال يليب احتياجاهتم، وهذا  %19من خالل اجلدول نالحظ أ. نسبة   
 ملبحوثني صرحوا بأ. رصيد املكتبة يليب احتياجاهتم.من ا %21راجع رمبا أنه ليس هناك تنوع يف املواضيع، يف حني 

 (: يوضح أسباب عدم تلبية رصيد املكتبة احتياجات املستفيد. 23جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %92,52 99 نقص عدد املراجع
 %55,21 57 املعلومات قدمية

 %22,22 29 ليس هناك تنوع يف املواضيع
 %55,21 57  متكاملةاملواضيع غري

   أخرى
 %577 577 اجملموع

من املبحوثني يرو. أ. السبب يف عدم تلبية رصيد املكتبة  %92,52من خالل اجلدول نالحظ أ. نسبة   
احتياجاهتم يعود إىل نقص يف عدد املراجع وذلك راجع إىل عدم توفر امليزانية الكافية لتوفري املصادر اليت دحتاجوهنا 

يرو. أ. السبب يف  %22,22تليها نسبة وعدم األخذ برأي املستفيد يف ذلك قتناء ملصادر املعلومات ونقص اال
ذلك أنه ليس هناك تنوع يف املواضيع، وهذا راجع لكو. املكتبة ال تدرس احتياجات املستفيدين من حيث املواضيع 

 دمية واملواضيع غري متكاملة(.وهي متساوية بني )املعلومات ق %55,21اليت ختدم ختصصهم، تليها نسبة 

 نسبة رضي املستفيد على مستوى اخلدمة.يوضح (:  24جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %91 91 نعم
 %19 19 ال
 %577 577 اجملموع
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 من املبحوثني غري راضية على مستوى تقدمي اخلدمة وهذا راجع %19من خالل اجلدول تبني لنا أ. نسبة   
ذلك لعدم اهتمام راضية على مستوى تقدمي اخلدمة، ويرجع  %91، يف حني نسبة لسوء تقدميها من طرف املكتيب

 املستفيد بنوعية اخلدمة املقدمة له وإمنا اهتمامه بتلبية طلبه حىت بأبسط الطرق.

 (: يوضح أسباب عدم رضي املستفيد ملستوى اخلدمة.25جدول رقم ) 

 سبة املئويةالن التكرار االحتماالت
 %22,82 78 ئالقائم بتقدمي اخلدمة غري كف

 %52,15 57 توقيت تقدمي اخلدمة غري مناسب
 %91,49 29 طريقة تقدمي اخلدمة

 %7,27 7 أخرى 
 %577 29 اجملموع

من خالل اجلدول نالحظ أ. األفراد الذين صرحوا بأهنم ليسوا راضني على مستوى اخلدمة املقدمة أرجحوا   
ويرجع ذلك إىل غياب التكنولوجيات احلديثة أو ، %91,49طريقة تقدمي اخلدمة اليت قدرت نسبتها بــــ ذلك ل

يرو. أ. القائم بتقدمي اخلدمة غري كفئ وهذا راجع لكو.  %22,82حني نسبة الالمباالة من طرف املكتبيني يف 
قيت تقدمي اخلدمة غري مناسب يعود ذلك يرو. تو  %52,15املكتيب ال ميلك املهارات الكافية لذلك، تليها نسبة 

 لتوقيت عمل املكتبة.
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 اخلدمة.مستوى لتحسني املمكنة قرتاحات اال(: يوضح  26جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %75,22 27 صندوق االقرتاحاتوضع  

 %21 19 توظيف تكنولوجيا املعلومات
 %22,22 17 متكني نظام الرفوف املفتوحة
 %8 57 تصميم موقع الكرتوين للمكتبة

 %5,22 7 أخرى
 %577 517 اجملموع

من املبحوثني الذين يرو. أ. من بني احللول املمكنة لتحسني  %21من خالل اجلدول تبني لنا أ. نسبة   
وعية كوننا يف عصر يفر  علينا ذلك للتحسني من نتوظيف تكنولوجيا املعلومات  مستوى اخلدمة املقدمة ضرورة 

الرفوف املفتوحة دحسن من كني نظام يرو. أ. مت %22,22، تليها نسبة وجهد اخلدمة واحلصول عليها يف أقل وقت
مستوى اخلدمة املقدمة خاصة خدمة اإلعارة وذلك لتسهيل املهمة على املستفيد واختياره مصدر املعلومة املناسب 

بعني االعتبار آراء واجتاهات املستفيدين حول  خاصة بصندوق االقرتاحات وذلك ألخذ %75,22تليها نسبة 
من املبحوثني يرو. بضرورة تصميم موقع الكرتوين خاص باملكتبة، وأخريا نسبة  %8خدمة معينة، يف حني جند نسبة 

 خاصة بتوظيف متخصصني. 5,22%
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 المحور الثاني: عالقة المستفيد بالمكتبي.

 باملكتبة.االستقبال  مستوى (: يوضح 27جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
   ممتاز
 %59 59 جيد
 %87 87 مقبول
 %1 1 سيء
   احايد
 %577 577 اجملموع

من أغلبية املبحوثني يرو. أ. االستقبال مقبول من طرف القائمني  %87من خالل اجلدول يبني لنا نسبة   
وهي نسبة ضعيفة  %59ستقبال اجليد والذي قدرت نسبته بـــ على ذلك وهي نسبة كبرية على الرغم من أمهية اال

النسبة األوىل، نظرا ألمهية االستقبال يف أي مؤسسة خدماتية تتعامل مع اجلمهور باعتبار النقطة األوىل مقارنة مع 
ذا راجع من املبحوثني يرو. بأ. هناك استقبال سيء، وه %1لالتصال بني املستفيد واملكتبة يف حني جند أ. نسبة 

 رمبا لغياب مثل هذه املصلحة يف املكتبة، فيما نالحظ غياب تام لالستقبال املمتاز وهذا ما نأسف إليه.

 .املساعدة للمستفدين (: يوضح مدى تقدمي املكتيب 28جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %27 27 نعم
 %78 78 ال
 %577 577 اجملموع

يتضح لنا أ. هناك تقدمي املساعدة للمستفيدين من طرف املكتيب حني قدرت نسبة  من خالل اجلدول  
من  %78أما نسبة عند احلاجة وفور طلب ذلك، وهي نسبة معتربة، وهذا  %27املبحوثني الذين صرحوا بذلك 
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دم التكفل لع . بأ. املكتيب ال يقدم يد املساعدة إلجياد ما دحتاجونه من معلومات وهذا راجعرو املبحوثني ي
 .بانشغاالهتم

 لتسهيالت للمستفيدين.ا(: يوضح مدى توفري املكتيب  29جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %17 17 نعم
 %98 98 ال
 %577 577 اجملموع

ء من عينة املبحوثني يرو. أ. املكتيب يوفر تسهيالت أثنا %17من خالل اجلدول اعاله يتضح لنا أ. نسبة   
لقيهم عمل املكتيب الذي يفر  عليه الوقوف جبانب املستفيدين عند تامهم للمكتبة وهذا راجع لطبيعة استخد

 لصعوبات وتقدمي التسهيالت الالزمة هلم.

يرو. أ. املكتيب ال يوفر هلم التسهيالت وهذا راجع سوء تعامل املستفيد  %98أما النسبة املتبقية واملقدرة بــــ   
 .اوعدم اهتمام املكتيب باملستفيد مع املكتيب

 املكتيب.ب ستفيداملدحبذها  (: يوضح أهم الصفات اليت 30جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %71,78 98 حسن االستقبال
 %25,17 18 أ. يتعاو. معك

 %51,27 27 السرعة لتلبية طلبك
 %71,78 98 اإلملام جبوانب التخصص

   أخرى
 %577 589 وعاجملم
يتضح لنا من خالل اجلدول وذلك حسب رأي املستفيدين من املكتبة أ. أهم الصفات اليت جيب أ.   

لضرورة ذلك يف تسهيل  %25,17عه واليت قدرت نسبتها بــــ مواليت جتلب اهتمامه هو التعاو.  يتصف هبا املكتيب
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حسن االستقبال واإلملام جبوانب التخصص( وذلك فكانت متساوية بني ) 71,78الوصول إىل املعلومة أما نسبة 
تصال بني املكتيب واملستفيد كذلك ضرورة وجود لالقبال احلسن باعتباره نقطة األول وجود االستضرورة راجع إىل 
ملم لكل التخصصات لتسهيل املهمة على املستفيد يف البحث عن املعلومة اليت دحتاجها ويف األخري نسبة مكتيب 
 صة بالسرعة يف تلبية الطلب.اخلا 51,27%

 (: يوضح نسبة تأثري معاملة املكتيب يف الرتدد على املكتبة. 31جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %87 87 نعم
 %58 58 ال
 %577 577 اجملموع

 %87يث قدرت النسبة بـــ  لنا خالل اجلدول أ. ملعاملة املكتيب تأثري بارز لرتدد املستفيد على املكتبة حنيتبي  
من املبحوثني  %58يف حني جند نسبة خاصة اذا كانت معاملة حسنة،  بة مرتفعة وإجيابية يف نفس الوقتوهي نس

 أقروا أنه ال يوجد تأثري ملعاملة املكتيب يف ترددهم على املكتبة.

 المحور الثالث: المشاكل التي تواجه المستفيد أثناء استخدامه للمكتبة.

 املعلومة.الذين تواجههم مشاكل للوصول إىل مصدر  (: يوضح نسبة املستفيدين 32رقم )  جدول

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %87 87 نعم
 %77 77 ال
 %577 577 اجملموع

من املستفيدين تواجههم مشكلة يف الوصول إىل مصدر املعلومة وهي  %87من خالل اجلدول نالحظ أ.   
، رمبا يرجع ذلك لعدم تلقيهم تكوين حول املكتبة وكيفية التعامل مع خمتلف اخلدمات املوجودة فيها، يف نسبة كبرية
من املستفيدين ال تواجههم أية مشكلة يف الوصول إىل مصدر املعلومة وهذا راجع رمبا إىل اعتمادهم  %77حني جند 
 بديلة كالكتب االلكرتونية.على كتب 
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 لوصول إىل مصادر املعلومات.تواجه املستفيدين ل ملشاكل اليتا (: يوضح 33جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %55,21 58 صعوبة استخدام أدوات البحث

 %51,22 71 انعدام لغة التواصل بينك وبني املكتيب
 %1,12 57 صعوبة التعبري عن االحتياجات
 %78,21 99 مصدر املعلومة غري موجودة

 %54,17 27 جود من يرشدكعدم و 
 %51,44 71 مصدر املعلومة معار

   أخرى
 %577 512 اجملموع

الوصول إىل مصادر املعلومات، يف ل اكول أ. املستفيدين يواجهو. عدة مشنالحظ من خالل معطيات اجلد  
ومة واليت تقدر بــــ حيث أ. نسبة كبرية من عينة املبحوثني يرو. أ. املشكلة األساسية هي عدم وجود مصدر املعل

ليت تعاجل كل وذلك راجع لعدم تغطيت املكتبة بكل املواضيع اليت تليب احتياجات املستفيدين وا 78,21%
وذلك راجع لعدم اهتمام املكتبيني  %54,17بنسبة املستفيدين ليها عدم وجود من يرشد تالتخصصات 

 بانشغاالهتم واحتياجاهتم.

يرو. أ. عدم توفر مصدر املعلومة )معار( وهذا راجع لعدم توفر النسخ من العينة  %51,44أما نسبة   
 الكافية باملكتبة.

و. أ. انعدام لغة تواصل بينهم وبني املكتيب وذلك راجع لعدم وجود تفاهم ر والذين ي %51,72تليها نسبة   
عوبة استخدام أدوات ومن جهة أخرى يرى البعض أ. املشكلة هي ص،بني كال الطرفني مما يصعب التواصل بينها

أما النسبة املتبقية يدين لكيفية استخدام أدوات البحث، وهذا راجع جلهل املستف %55,21البحث بنسبة 
عن عدم قدرة املستفيدين التعبري لمن عينة املبحوثني يرو. من بني املشاكل صعوبة التعبري عن احتياجاهتم  1,12%

تدل حسب اعتقادنا با. اختصاصي  أهناإالاملشاكل وتت هذه تفا إ.، وحتىاحتياجاهتم بأسلوب واضح وصحيح
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انه مل ينجح يف  إالاملعلومة  إىلاملساعدة للمستفيد للوصول املعلومات باملكتبة جمال الدراسة، ورغم احاولته لتقدمي 
املشاكل . فهذه يربر عدم تردد املستفيد بكثرة على املكتبة رأيناأمام املستفيد، وهو عنصر كايف حسب املشاكل تقليل 

 املستفيد.تردد هي مؤشرات ميكن الختصاصي املعلومات يف املكتبة الوقوف عندها والتكفل هبا لرفع مستوى 

 على تردد املستفيدين على املكتبة.(: يوضح مدى تأثري املشاكل   34رقم )جدول 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %99 99 نعم
 %21 21 ال
 %87 87 اجملموع

 املستفيدين يقلل من تردد شاكليو. أ. وجود بعض امل %99من خالل معطيات اجلدول نالحظ أ. نسبة   
لبدائل أو طرق أخرى للحصول على املعلومة غري املكتبية لتفادي مثل هذه  هملى املكتبة وهذا راجع إىل اجيادع

عدم قلل من ترددهم على املكتبة وهذا راجع لتال  اكليرو. أ. وجود هذه املش %21بينما النسبة املتبقية املشاكل 
 .للمعلومة الدائمة موحاجته اكلمباالت املستفيدين هلذه املش

 (: يوضح مدى كفاية الوقت املخصص لإلعارة. 35جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %17 17 كايف 
 %28 28 غري كايف
 %577 577 اجملموع

 51من املبحوثني يرو. أو وقت اإلعارة كايف وهذا راجع لكوهنا  %17حظ أ. نسبة من خالل اجلدول نال  
ا مدة غري من املبحوثني يرو. بأهن %28وهي مدة كافية لالستفادة من املعلومات املوجودة يف املصدر، أما نسبة يوم 

 املعار. املعلومة صدرمكافية لالستفادة من 
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 ستفيد يف مناوشات كالمية مع املكتيب.(: يوضح نسبة وقوع امل 36جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %71 71 نعم
 %29 29 ال 
 %577 577 اجملموع

من املبحوثني الذين مل تتم معهم ومع املكتيب مناوشات كالمية  %29من خالل اجلدول نالحظ أ. نسبة   
، ة والتقدير املتبادل باإلضافة إىل معرفة املستفيدين بقوانني املكتبوذلك راجع إىل املعاملة املبنية بينهم على االحرتام 

مناوشات بينهم وبني املكتيب وذلك راجع إىل الالمباالة من طرف  تمن عينة املبحوثني الذين حدث %71تليها نسبة 
 ق للمستفيدين يف تعاملهم مع املكتبيني.بيني إضافة إىل األسلوب غري الالئبعض املكت

 (: يوضح أسباب املناوشات الكالمية مع املكتيب. 37)  جدول رقم

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %27 51 سوء املعاملة
 %77 57 سوء اخلدمة

 %79 57 استغراق وقت كبري للرد على طلبك
 %79 57 الالمباالة
   أخرى
 %577 17 اجملموع

يرو. أ. سبب املناوشات يعود إىل سوء املعاملة  من املبحوثني %27من خالل اجلدول نالحظ أ. نسبة   
 %79، يف حني نسبة على املكتبة مواليت تقلل من تردده وهذا راجع إىل عدم قدرة تواصل املكتبيني مع املستفيدين

ل بعض املستفيدين حلاجته، تليها والالمباالة( وهذا راجع إىل جهالطلب متساوية بني )استغراق وقت كبري للرد على 
 .كفئمبا إىل القائم على تقدميها ليس  أ. السبب وراء ذلك سوء اخلدمة وهذا راجع ر من املبحوثني  %77ة نسب
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 (: يوضح دور املكتيب يف تسهيل الوصول إىل املعلومة. 38جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %88 88 نعم
 %57 57 ال
 %577 577 اجملموع

من املبحوثني يرو. أ. للمكتبيني دور يف تسهيل الوصول إىل  %88حظ أ. نسبة من خالل اجلدول نال  
املعلومة ذلك راجع إىل أ. املكتيب عادة ما يكو. ملما مبناهج اجلامعة وأهدافها واجملاالت اليت تغطيها، فاملكتيب هو 

يب وذلك من خالل طبيعة مهزة وصل بني املستفيد واملعلومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثقة الطالب يف املكت
من املبحوثني يرو. أ. املكتيب ليس له دور يف تسهيل الوصول إىل  %57املهام املوجهة إليه، يف حني تليها نسبة 
 يب يقوم بتأدية ما يطلبه منه فقط.املعلومة ويرجعو. ذلك إىل أ. املكت
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 :توصلنا إىل النتائج التاليةينتني لكال العبعد حتليل وتفسري نتائج استمارة االستبيا.  النتائج العامة:

 واالجتماعية متخصصني يف علم املكتبات. اإلنسانيةمبكتبة كلية العلوم  املوظفني أغلبية 
  الختصاصي املعلومات دور فعال يف جلبه للمستفيد للرتدد على املكتبة واالستفادة منها وذلك الستخدامه

  تقدمي اخلدمة.جمموعة من االساليب كاملعاملة احلسنة والسرعة يف
 وتوفري يد املساعدة  هتقدمي اثر واضح يف جلب املستفيد للمكتبة، وذلك عن طريق اختصاصي املعلومات

 .التسهيالت له
  ويف االطار املهين واملستفيد لدى األغلبية تكو. جيدةالعالقة بني اختصاصي املعلومات. 
 التحديات  مستفيد الستخدام املكتبة جمموعة من يواجه اختصاصي املعلومات مبكتبة الكلية أثناء تشجيعه لل

 وهذا ما يقلل من تردده عنها.، وعي املستفيد بأمهية املكتبة وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة لذلككعدم 
  .حبوثهم. إلجنازونادرا على املكتبة وذلك  أحيانامعظم املستفيدين يرتددو 
 ت الورقية عن االلكرتونية.استخدام مصادر املعلوماباملكتبة  يفضل املستفيدين 
  نقص يف عدد املراجع. إىلوذلك راجع  املستفدينرصيد مكتبة الكلية اليليب احتياجات 
  .لطريقة تقدميها.وهذا راجع على مستوى تقدمي اخلدمة أغلبية املستفيدين مبكتبة الكلية غري راضو 
 توظيف التكنولوجيا احلديثة دمةلتحسني مستوى اخل املستفيدين املختارة من قبل من بني االقرتاحات. 
 املعلومة وذلك جلذب اهتمامه. إىليتعاو. مع املستفيد للوصول  رورة حتلي املكتيب بصفات جيدة كا.ض 
 .معاملة املكتيب مع املستفيد تؤثر يف تردده على املكتبة 
  على املكتبة. متردده من طرف املكتيب قد تؤثر يف العديد من املستفيدينسوء املعاملة اليت قد يتعر  اليها 
  هي عنها وايل تقلل من تردده  إزعاجا األكثر كتبةاستخدامه للم أثناءمن بني املشاكل اليت تواجه املستفيد

 وجود مصدر املعلومة املطلوب.انعدام 
  بعني  وأخذها االهتمام باحتياجاتهعدم عدم اخذ براي املستفيد عند القيام بعملية اإلقتناء وذلك بسبب

 .ارالعتبا
  املعلومة. إىلدور يف تسهيل الوصول الختصاصي املعلومات 
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 وجذب اهتمامهم وتشجيعهم على استخدامها، وهذا هبا برامج للطلبة للتعريف  إعدادتعمل على  املكتبة ال
 ؤهلة.راجع اىل نقص يف امليزانية ونقص يف اليد العاملة امل

من خالهلا التعرف على  أردناا عليها من الدراسة واليت من خالل النتائج اليت حتصلننتائج على ضوء الفرضيات: 
املكتبات اجلامعية، ويف ضوء الفرضيات اليت قمنا بصياغتها يف  إىلدور اختصاصي املعلومات يف استقطاب الرواد 

 النتائج التالية: إىلبداية الدراسة توصلنا 
 حث العلمي."الب ألغراض: "يستخدم المستفيد المكتبة الجامعية األولىالفرضية 

وهذا ما  نسبيامت حتقيقها يرتددو. على املكتبة الجناز حبوثهم، وعليه فا. الفرضية  فدينملستا أغلبية أ.بينت الدراسة 
 .( 75يظهر من خالل حتليل اجلدول رقم )

نقص تردده  إلىاستخدامه للمكتبة الجامعية والتي تؤدي  أثناءالفرضية الثانية: "تواجه المستفيد مشاكل 
 عنها."

استخدامهم للمكتبة اجلامعية كانعدام مصدر املعلومة  أثناءاملستفدين تواجههم مشاكل  أغلبية أ.بينت الدراسة 
 نيوهذا ما يظهر من خالل حتليل اجلدول نقص تردده عنها، وعليه فا. الفرضية احققة نسبيا إىلاملطلوب، مما يؤدي 

 .(22-27رقم )
 لجلب المستفيد للمكتبة واستخدامها." وأساليبمعلومات طرق يستخدم اختصاصي الالفرضية الثالثة: "
جللب املستفيد للمكتبة واستخدامها، كمساعدته يف  وأساليباختصاصي املعلومات يستخدم طرق  أ. بينت الدراسة
ظهر وهذا ما ي البحث، واملعاملة احلسنة والسرعة يف تقدمي اخلدمة. وعليه فا. الفرضية احققة نسبيا أدواتاستخدام 

 .(74-57من خالل حتليل اجلدولني رقم )
من اجل رفع مستوى تردد المستفدين على  اختصاصي المعلومات أمامالفرضية الرابعة: "هناك تحديات 

 استخدام المكتبة."
االزمة وعدم وعي  توفر اإلمكانيات التحديات، كعدماختصاصي املعلومات تواجهه جمموعة من  أ.بينت الدراسة 
وهذا ما يظهر من  املكتبة، واليت تقلل من تردد املستفدين على املكتبة، وعليه فا. الفرضية احققة جزئيا مهيةبأاملستفيد 

 .(59خالل حتليل اجلدول رقم )
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فيما سبق ميكن تقدمي مجلة من االقرتاحات وهي على النحو  بناء على النتائج اليت مت التوصل اليهااالقتراحات: 
 التايل:
  من املتخصصني يف علم املكتبات. أكربتوظيف عدد 
 .ادخال مصلحة لتدريب املستفيدين 
 .القيام بعملية التقييم املستمر ملختلف انشطة املكتبة للوقوف على مواطن الضعف واحاولة تداركها 
 .العمل على ادراج مقياس حول املكتبة ضمن املقررات الدراسية 
  واالستخالص والقوائم الببليوغرافية اليت تساعد العمل على تطبيق كل العمليات الفنية مثل التكشيف

 املستفيد على استخدام رصيد املكتبة.
  .تشجيع فكرة اعداد برامج ونشاطات تعرف باملكتبة وخدماهتا وذلك جللب املستفيدين وجعلهم يرتددو

 باستمرار على املكتبة كاملعار  واحملاضرات.
 .ضرورة املام املكتيب مبختلف جوانب التخصص 
  رة اعداد دليل خاص باملكتبة من شانه تدليل الصعاب خاصة امام الطلبة اجلدد.ضرو 
 .ضرورة التنويع يف اخلدمات مبكتبة الكلية 
 .توفري ميزانية كافية تسد خمتلف احتياجات املكتبة 
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 الصة الفصل:خ

اتقه مجيع ومن هنا نستنتج ا. الختصاصي املعلومات دورا بارزا يف املكتبات اجلامعية، حيث تقع على ع
املسؤوليات باعتياره اهم احرك او شرط اساسي يستطيع حتقيق اهداف املكتبة من خالل توظيفه خمتلف املهارات 

 والقدرات لكسب مستخدميها وتوفري احتياجاهتم.

 

 

 



 

 خاتمة



مــةخـات  

 

 
 

عن الدور الذي يلعبه اختصاصي املعلومات يف استقطاب الرواد الكشف  هذه الدراسة حاولنا من خالل     
وخمتلف  ينباملستايده تربطستااد  من خدمااها  من خالل املعاملة والعالةة الي لالعلى املكتبة  رتيادوتشجيعهم لال

اختصاصي املعلومات  أنتبني لنا  رواد دائمني  حيثم م وجعلهوميوالاه ممة جلذب اهتمامااهداملستخ األساليب
وهذا ما يوضح دوره  اليهاللرتدد  هوحتايز   للمستايدوتوفري التسهيالت يعمل على تقدمي يد املساعد  الكلية مبكتبة 

رغم و   الرتددمستوى  من لرفعخالل توظياه جملموعة من املهارات والكااءات لمن الاعال يف خلق ديناميكية جديد  
  ويرجع هاعلينقص تردده  إىل أدىوهذا ما استخدامه للمكتبة  أثناءيواجه العديد من املشاكل املستايد ذلك ال يزال 

كالتكنولوجيات احلديثة كوننا يف   أكثره مامتالي جتذب اهغياب العناصر الضرورية باملكتبة  إىلحسب رأينا ذلك 
  .الاكري اهلائل اإلنتاجوالقدر  على حصر ذلك ملواكبة التطورات يارض وجود عصر 

املعلومة ومتكنه من استغالل  إىله العمليات الانية الي تسهل وصول اخلدمات وخمتلف نقص إىل باإلضافة
 يف املواضيعالتنوع  أوسواء من ناحية الكم  ان الرصيد الوثائقي غري كايف ما كشاناهك لكذ   احتياجاتهلتلبية  هارصيد

املشاكل ميكن هذه حىت وان تااوتت و   على املستايدين تأثرياواالكثر  إزعاجا األكثرويعترب هذا من بني املشاكل 
 عندهاالوةوف وحماولة  تداركها املكتبة القائمني على تسيري أومن اختصاصي املعلومات  نأمل مؤشرات اعتبارها
 .الباحثني.. وجعلها حمل اهتمامكتبتنا اجلامعية مبللنهوض  مستقبال
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 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 المكتبات علم قسم
 
 
 
 

 :يانــــــــستبقة االـــــــوثي
 

  عنوان، تحت وثائقيةال مؤسساتال إدارة تخصص المكتبات علم في ماستر مذكرة إعداد إطارفي 
 

 الرواد استقطاب في المعلومات اختصاصي دور

 :الجامعية بالمكتبات
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية ميدانية: بمكتبة دراسة

 قالمة

 
المشار المناسبة، ونعدكم أن توّظف إجاباتكم في سياقها العلمي  اإلجابةأمام )×( نرجو منكم وضع عالمة 

 .إليه أعاله
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم
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 :يانــــــــستبقة االـــــــوثي
 

  عنوان، تحت وثائقيةال مؤسساتال إدارة تخصص المكتبات علم في ماستر مذكرةإعداد  إطارفي 
 

دور اختصاصي المعلومات في استقطاب الرواد 

 الجامعية:بالمكتبات 
دراسة ميدانية: بمكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قالمة

 
المشار أمام اإلجابة المناسبة، ونعدكم أن توّظف إجاباتكم في سياقها العلمي )×( نرجو منكم وضع عالمة 

 .إليه أعاله
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم
 

 
 إشــــــراف:            إعــــــــــداد:

 سالم باشيوة -         بوبيديسناء  -
 هاجر بهلول -

 
 
 
 
 
 

 :الجامعية السنة
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 الملخص:

 

املكتبة اجلامعية، حيث سلطنا الضوء  إىلاملعلومات يف استقطاب الرواد  اختصاصي تعاجل الدراسة موضوع دور 
 قاملة. 5491ماي  8واالجتماعية جلامعة  اإلنسانيةعلى مكتبة كلية العلوم 

 إىلحتديد مفهوم املكتبات اجلامعية، واهم وظائفها وخدماهتا، كذلك التطرق  إىلولقد تطرقنا يف هذه الدراسة         
 وأسبابي املعلومات صاصحتديد مفهوم اخت إىل باإلضافة، وأخالقياهتا أسسهااملهنة املكتبية من حيث املفهوم، واهم 

مع حتديد طرق تشجيعه على  طبيعة العالقة بينه وبني املستفيد وتبيان اختصاصي املعلومات، إىلالتحول من مكتيب 
 استخدام املكتبة.

كما اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي للتعرف على ميوالت املستفيد حول استخدام املكتبة، ومدى         
عينتني الن طبيعة املوضوع تفرض علينا ذلك، عينة مسحية مشلت حيث اختصاصي املعلومات يف تردده عنها،  تأثري

عينة عشوائية  باإلضافة مكتيب، 59واالجتماعية والبالغ عددهم  اإلنسانيةوتتمثل يف املكتبيني العاملني مبكتبة كلية العلوم 
مثلة يف استمارة البحث املت أدواتطالبا. مستخدمني يف ذلك  511بسيطة واملتمثلة يف طلبة الكلية والبالغ عددهم 

 املالحظة. إىل باإلضافةرئيسية  كأداةاالستبيان  

وخلصت اىل ان الختصاصي املعلومات دور فعال وأثر واضح يف استقطاب الرواد وجعلهم مرتددين دائمني على  
 املكتبة من خالل توظيفه جمموعة من الطرق واألساليب واملهارات.

 الكلمات المفتاحية:

 8جلامعة  اإلنسانية واالجتماعيةمكتبة كلية العلوم  ؛املكتبات اجلامعية ؛استقطاب الرواد ؛تاختصاصي املعلوما
 قاملة. 5491ماي 



   Résumé  : 

  L’étude porte sur le rôle du spécialiste de l’information pour attirer les 

pionniers a la bibliothèque universitaire, ou nous avons mis en évidence 

la bibliothèque de la faculté des sciences humaines et sociales de 

université du 08 Mai 1945 Guelma. 

     Dans cette étude, nous avons abordé la définition du concept des 

bibliothèques universitaires, et ses principaux rôles et services ainsi que 

le métier de la documentation et ses principaux fondements et étiques. 

     Nous avons adopte la méthode descriptive pour étudier les tendances 

et les besoins des usagers et leur impact du bibliothécaire.    

     Pour cela nous avons arrêté deux échantillons, une enquête par 

sondage pour les bibliothécaires de la faculté des sciences humaines qui 

sont au nombre de 14 employés, échantillon aléatoire simple pour les 

étudiants de la faculté qui sont au nombre de 100 étudiants. 

A conclu que les spécialistes de l’information ont un impact crucial 

et un rôle critique d’attirer les élites en utilisant une variété de méthodes 

et de techniques.  

Mots clé : 

Spécialiste de l’information ; attirer les pionniers ; bibliothèque 

universitaire ; la bibliothèque de la faculté des sciences humaines et 

sociales de université du 08 Mai 1945 Guelma 


