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 :مقدمة

يسعى العالم اليوم إلى إقامة نظام عالمي جديد وذلك بصورة سريعة يقوم عمى تقنيات    
متسارعة التطور والثورة المعموماتية الفائقة التي تحتاج إلى بوادر ذات مستويات عالية من 

التكوين والتدريب قادرة عمى التطوير والتغيير بما يناسب العصر حيث يعد التكوين والمعمومات 
يا وال يمكن لمبشرية أن تستغني عنو لما رىو احد ىذه المجاالت التي يمكن اعتباره مجاال محو

 ٠لو دور كبير في تنظيم  ىذه المعرفة

 واسعة جدا في إمكانيات الثورة المعموماتية ووسائل االتصال الحديثة لممكتبات أتاحتلقد    
إفشال المعمومات وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا وبثيا بسرعة ىائمة إال أن المكتبات تواجو 

اليوم أكثر من أي وقت مضى تغيرات عميقة في وظائفيا ومنطالقاتيا وسبل عمميا في ضوء 
 ٠االحتياجات المتجددة باستمرار المفسدين منيا 

لقد تغيرت صورة المكنتين ومياميم وبدأت تتجو أكثر فأكثر نحو السيبرانية بل إن مينتيم    
 السيبرانين بسبب طبيعة أعماليم ومياميم الجديد ة التي تواكب ىذه إلى من المكتتبين أخذت

 ٠التطورات التكنولوجية الحديثة 

وعميو فالتفكير في فتح تكوين متخصص في عمم المكتبات والمعمومات في جل الجامعات    
 التي تضعيا مختمف األساسية؛ويعتبر التكوين في عمم المكتبات والمعمومات من الركائز 

 أو المؤسسات الوثائقية تصب أعينيا حتى تتمكن من أداء وظائفيا المتمثمة في اإلعالمأنظمة 
 ٠تقديم أحسن الخدمات المكتبية 

 المكتبات أقسامويقف التكوين العالي لممكتتبين في مواجية ىذه التطورات والتغيرات إذ نجد    
 ومناىجيا ووسائميا وأىدافيا إلعادة النظر في منطالقاتيا مضطرةومعاىدىا الجامعية نفسيا 

 من رفع التحديات التي تواجو الخريجينوطرق التدريس فييا حتى تواكب ذلك كمو وحتى يتمكن 
 ٠مينتيم 
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وقد يكون اليدف األساسي من التكوين في عمم المكتبات والمعمومات ىو تمقين المكونين من    
الطرق واألساليب النظرية والعممية التي تساعدىم في التحكم في ىذا اليسر الكبير من 

المعمومات ىو تمقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعممية التي تساعدىم عمى التحكم في 
 ٠ىذا السبل الكبير من المعمومات وذلك بسرعة مطموبة وبتكاليف جد مدروسة 

فعمم المكتبات ىو عمم تطبيقي خاصة في عصرنا الحالي وىو بحاجة إلى تكوين في عدة    
مستويات واتجاىات والتخفيف من الدروس النظرية لحساب الدروس التطبيقية مع التركيز عمى 

الموضوعات التي تتصل بتكنولوجيا المعمومات الحديثة ووضع طرق جديدة وبناء نظم مكتبات  
مالئمة من خالل تحديث في األىداف والمحتوى والتنظيم والموارد البشرية المؤطرة والتجييزات 

المعتمدة ووضع مخططات برامج واعية مرنة فعالة قصد دعم المستويات الكيفية لمدارسين 
وتمكينيم من مواكب سوق العمل وعمم المكتبات في شقو الميني يتوافق مع بقية المين 

 .األخرى 

 التي تشمميا األوطانرغم من التكوين قد خط خطوات كبيرة سواء من حيث األمكنة أو لابف   
 . أنو الزال يبحث عن مينيتيو وبخاصة في الدول الناميةإال األزمنةىذا التكوين أو من حيث 

ولمعالجة ىذا الموضوع تم وضع خطة منيجية لتحقيق كل أىداف الدراسة والوصول إلى 

: النتائج المرجوة، حيث تم إتباع الخطوات اآلتية 

شممت كل المراحل المنيجية الحتواء البحث العممي انطالقا من مقدمة البحث : المقدمة  
إلى اإلشكالية المطروحة وتساؤالت وفرضيات البحث، إضافة إلى دوافع وأسباب الدراسة مع 

 .إظيار منيج الدراسة المتبع والتركيز عمى عينة الدراسة
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. عمم المكتباتوأىمية وظائف ، مراحلتم معالجة فيو كل من مفاىيم، و: الفصل األول 

إسيامات التكوين في تطوير ، و أساليب التكوين في عمم المكتباتباإلضافة إلى مفاىيم، و 

 . أداء المكتبة

–جامعة عبد الحميد بن باديس  تم تناول فيو الجانب التطبيقي المتمثل في : الفصل الثاني 

  . البرامج والخطط المسطرة لمتكوين في ىذا التخصصحيث تم التطرق إلى كل خروبة مستغانم، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات 

 الدراسة
 

 

 

 



 إجراءات الدراسة 
 

 

15 

: اإلشكالية

إن تسارع التقنيات المتطورة التي يعتمد عمييا النظام العالمي الجديد تحتاج إلى كوادر بشرية    
يناسب العصر إال أن المكتبات  ذات مستويات عالية من التكوين تساعد عمى تطوير وتغيير ما

طالقاتيا من مكتبة ورقية الى مكتبة الال ورقية ومن  تواجو اليوم تغيرات عميقة في وظائفيا ومن
الحاسوب في المكتبة الى المكتبة في الحاسوب وذلك بسبب التطورات التي دخمت عمييا منيا 
البحث الببميوغرافي واالتصال المباشر عمى الخط وكذا النشر االلكتروني واستخدام الوسائط 

 ٠المتعددة

إن التكوين لممكتتبين يسعى في مواجية ىذه التطورات التي طرأت عمى المكتبة فعمم    
 ٠المكتبات ىو عمم تطبيقي يحتاج إلى دروس تتعمق بتكنولوجيا المعمومات الحديثة 

من المسائل اليامة التي تولييا الجامعات قدرا كبيرا من اىتماميا ىي تكوين كوادر لمعمل في    
المكتبات ومراكز المعمومات الن التقدم المتواصل في ميادين الحياة العممية يتطمب ىذه الكوادر 
تحصيل معارف تواكب ىذا التقدم والتطور حتى تكون أكثر ارتباط بالوسائل التكنولوجية الحديثة 

: التي تستخدميا المكتبات ومراكز المعمومات وعميو فإن اإلشكالية جاءت لتعالج

ن؟ يكيف ساهم التكوين في تطوير أداء المكتبي

:  الدراسة أسئمة

ـ ىل التكوين في عمم المكتبات يخمق كوادر ذات قدرات مؤىمة لمعمل في المكتبة ومواكبة 1
 التطورات التكنولوجية الحديثة المتطورة ؟

ىل يتم االعتماد عمى البرامج التطبيقية وتوفير كل ما يمزم ليا ؟ ـ 2

  ما ىي أىم الخطط والبرامج  التي يتم االعتماد في التكوين الجامعي؟ـ3
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: فرضيات الدراسة 

تعرف الفرضية بأنيا طرح أو تفسير مقترح لتوضيح ظاىرة ما وغالبا ماتوضع في بداية    
الدراسة بشكل مؤقت حتى يتم فحصيا وتأكد منيا ومن خالل اإلشكالية المطروحة قمت بوضع 

 :مجموعة من الفرضيات وىي كالتالي

 . تناسق الخطط والبرامج المعتمدة في تكوين الطالب خاصة مع التطور التكنولوجي -1
 . مساىمة البرامج البيداغوجية في رفع مستوى األداء الميني لممكتبيين -2

: منهج الدراسة

منيج البحث الميداني وىو عبارة عن دراسة عمى أرض الواقع من أجل معرفة كل التفاصيل    
االجتماعية :عن الشيء المبحوث عنو ويستعمل البحث الميداني في شتى العموم اإلنسانية مثل

، وىذا ما يتوافق مع الدراسة التي قمنا بيا في قسم  غيره ذلكإلىوالبيئية والمناخية والثقافية 
 1.العموم اإلنسانية، شعبة عمم المكتبات

:  جمع البياناتأدوات

بغرض تجميع البيانات والمعمومات التي سيتم بناؤىا عمييا إنجاز الدراسة فقد اعتمدنا عمى    
:  التاليةاألدوات

تعتبر المقابمة عمى الوسائل الميمة لمحصول عمى البيانات وىي محادثة أو حوار : المقابمة
موجو بين الباحث من جية وشخص أو أشخاص آخرين من جية أخرى بغرض جمع 

 لمبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعة من األسئمة من الباحث التي يتطمب األزمةالمعمومات 
 2.اإلجابة عمييا من األشخاص المعنيين بالبحث

                                                             
1 >wiki>https:/ /ar-m-mikipedia ,org consulté le :27-05-2019 a 23:29 
 
2  Al3loom.com consulté le :  27-05-2019 a 23:21. 
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: أهمية الدراسة

: تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من    

o  معرفة المؤىالت والقدرات لممتكونين في عمم المكتبات ومدى مواكبتيا مع التطورات
 ٠التكنولوجية الحديثة 

o  النقائص والمشاكل التي يعاني منيا ىذا التخصص  أىممعرفة 
o  إن التكوين في عمم المكتبات لو أىمية بالغة من خالل مساىمتو في تطوير أداء الخدمة

 .ساعد المستفيد خاصة في عممية البحث العممي المكتبية وىذا ما

 :أهداف الدراسة

يمعب التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات دورا ميما في فاعمية العنصر  
البشري لمقيام بالخدمة المكتبية من خالل التعامل مع التقنيات الحديثة التي طرأت عمى المكتبة، 

 :وكان دافعنا معرفة عممية التكوين الجامعي حيث تمثمت أىداف الدراسة فيما يمي 

 . التوصل إلى كيفية مسايرة عمل المكتبة بطريقة حضارية في ظل العصر الرقمي  -1
 . معرفة اىم برامج التدريس التي تقدميا الجامعة ومقارنة النظري مع التطبيقي -2
 تحسين نظرة المجتمع لعمم المكتبات من خالل إسيامات التكوين في تطوير أداء  -3

 .المكتبة وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من الطمبة 
 التعرف عمى أىم المشاكل التي يواجييا التكوين الجامعي سواء من الناحية البشرية أو  -4

 .المادية
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:  اختيار الموضوع أسباب

ىو   الدوافع التي أدت إلى اختيار الموضوع والبحث فيو ومعالجتو دوافع متعددة فمنيا ما   إن
ىو ذاتي أي يعود عمى رغبتنا في حوض المواضيع التي تمس الواقع والتي  موضوعي ومنيا ما

: يمي تعتبر مواضيع تستحق الدراسة ومز بين األسباب الموضوعية والذاتية ما

:  ذاتيةأسباب

 محاولة معرفة أىمية التكوين الجامعي في عمم المكتبات. 
 الرغبة في تقديم معمومات عن التكوين في عمم المكتبات ولو كانت بالقميل. 
  الخدمات المكتبية التي يسعى التكوين الى تطويرىا في خدمة الفرد أىماكتشاف 

 .(المستفيد)

:   موضوعيةأسباب

  ٠يخمق التكوين كوادر ذات مستويات عالية قادرة عمى التاقمم مع التكنولوجية الحديثة 
 ساىم التكوين في تطوير أداء المكتبة في مختمف الجوانب. 

: حدود الدراسة

o  تقتصر ىذه الدراسة عمى التكوين في عمم المكتبات أي التكوين :الحدود الموضوعية 
 ٠الجامعي فقط 

o خروبة كمية العموم االجتماعية تسمى -جامعة عبد الحميد بن باديس :الحدود المكانية
 ٠العموم اإلنسانية سميت عمم المثنيات والمعمومات 

o 2019سنة كانت بداية من شير مارس إلى غاية شير ماي :الحدود الزمنية. 
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: مصطمحات الدراسة

يمكن  يعتبر التكوين مجمع مكون من معارف نظرية كانت أو تطبيقية في مجال ما :التكوين
 واكتساب معين كفاءات من خالل مجموعة من األفكار والميارات والسموكيات إعدادمن خالليا 

عمى مستوى معين كالمتنوع الثقافي أو التربوي أو اإلداري أو العممي أو الميني بيدف التحكم 
 ٠ وجو لموصول إلى ىدف أحسنفي األعمال المختمفة بطريقة انجح وعمى 

تممك من  ىي وسيمة أو الواسطة التي يمكن من خالليا االتصال بالمجتمع بشكل ما :المكتبة
فيي مصدر الباحثين والدارسين عمى ٠إعالمية ودعائية . كتب ومطبوعات ثقافية ومواد

المعمومات والبيانات التي يحتاجون إلييا وقد تطورت المكتبات وتنوعت عمى مدار األيام 
 1.والعصور

ىو فرع من فروع التعميم ييتم بجمع وفرز وحزن وتوزيع   :Biboiry science :عمم المكتبات
دارة المكتبات  التسجيالت المكتوبة أو المطبوعة عن طريق المكتبات وكذلك عممية تنظيم وا 

دراسة خواص وسموك المعمومات وكذلك الوسائل   : Information science :عمم المعمومات
 2.واألفضلالمنظمة لممعمومات من أجل التوصل إلييا واستخداميا الستخدام األمثل 

: الدراسات السابقة

 تحت عنوان اخصائيوا المكتبات بين التكوين الجامعي والمينة المكتبية من :الدراسة األولى
 المكتبات بجامعة معسكر كما أخصائي الطالبة مكاني كريمو وىي دراسة تناولت حالة إعداد

أكدت مدى مساىمة التكوين الجامعي في عمم المكتبات في تطوير المينة المكتبية كما 

                                                             
جامعة :  قسنطينة. أطروحة دكتوراه.المكتبة المركزية لجامعة منتوري  التكوين الوثائقي لدى مستفيدي. صبرينة،مقناني:  1

             110.ص. [ت.د] ،منتوري 
. 1995،الدار الدولية والتوزيع:  كندا؛ مصر.معجم المصطمحات العممية في عمم المكتبات والتوثيق. دمحم دياب، مفتاح:  2

 .395.ص
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 بدأ ت تأخذ مكانتيا في الدول في مجتمعات البمدان النامية وان التحكم ه الميمةأكدت ىذ
فييا ال يتم دون أفراد ليم التكوين والتدريب والخبرة الكافية في مجال تيسير المعمومات وليذا 
أكدت أن مينة المكتبات أصبحت من المين الميمة مما يستدعي دفع برامج عممية وتكوينية 

متطورة بيدف ضمان التكوين الجيد الذي يساير االحتياجات النامية من المعمومات عمى 
 ٠مستوى جميع القطاعات 

 تحت عنوان التكوين الوثائقي لدى مستفيد المكتبة المركزية بجامعة منتوري : الدراسة الثانية
 الطالبة مقناني صبرينة وىي دراسة تناولت فييا العوامل المؤثرة في إعدادقسنطينة من 

الثقافة المكتبية وأثر المكتبة الجامعية عمى الثقافة المكتبية وكذلك دراسة التكوين الوثائق 
لممستفيدين من المكتبات الجامعية واىم برامج مقدمة حيث توجو ىذه الدراسة اىتمام الى 

كشف عن مستوى الثقافة المكتبية لمستفيدين المكتبة المركزية الجامعية ومعرفة عوامل ماثره 
فييا وتسميط الضوء عمى واقع التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية الجزائرية وخصوصا 

 معرفة إذا كان ليا اىتمام لخدمة مستفيد حيث أكدت إلىالجامعة منتوري بقسنطينة لتوصل 
 ٠ ئنشأن التكوين الوثائقي ىو بمثابة حل المشكمة الثقافية المكتبية التي تتأثر بعوامل 

 تحت عنوان المعموماتية في المكتبات الجامعية ودورىا في التكوين والبحث : الدراسة الثالثة
 الطالبة  عنصل يمينة وىي حالة تناولت أىمية التي يالقييا اعتماد المدخل إعدادالعممي من 

 في أداء داخل المكتبات الجامعية والوقوف عمى مدى استعماالت الحواسب اآللية اآللي
دراكداخل المكتبات الجامعية   المساىمات الفعمية لممعموماتية في تبسيط األعمال وا 

 ٠واإلجراءات التي تؤدييا المكتبة 

 مدارك الطمبة واألساتذة إلىحيث توصمت ىذه الدراسة إلى ضرورة تقريب مفيوم المعموماتية    
 الذي يقضي عمى العمل النمطي اآلليوالقضاء عمى األمية الكمبيوترية والخوف من الجياز 

ويعوض الجيد البشري 



 .التكوين والممارسات المهنية في عمم المكتبات: الفصل األول

 . مراحل تطور عمم المكتبات:المبحث األول

 نبذة تاريخية من عمم المكتبات. 
 مفهوم عمم المكتبات . 
 مراحل تحوالت عمم المكتبات . 
 وظائف وأهمية عمم المكتبات. 
 تحديات عمم المكتبات في ظل تكنولوجيا المعمومات. 

 . المواصفات واألساليب الحديثة في التكوين في عمم المكتبات:المبحث الثاني

 تعريف التكوين في عمم المكتبات. 
 الطرق واألساليب المتبعة في التكوين في عمم المكتبات. 
 إسهام التكوين في تطوير أداء المكتبة. 
 مؤهالت المكتبيين في العصر الرقمي. 
 مشكالت التكوين في عمم المكتبات. 
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 :تمهيد

   أصبحت مينة المكتبات والمعمومات تمعب دورا ميما في خدمة التطور العممي في مختمف 
بمدان العالم من خالل االتجاىات الحديثة التي طرأت عمييا والتوجو الواسع نحو استثمار 
التقنيات الحديثة لممعمومات طرأت عمييا والتوجو الواسع نحو استثمار التقنيات الحديثة 

لممعمومات واالتصاالت في تعزية ومعالجة واسترجاع المعمومات وتناقميا عبر أحد الوسائل 
االتصالية فائقة السرعة، لذا باتت من الضروري تطوير الخدمات المكتبية عمى أسس أكثر 
حداثة من خالل التكوين الذي يمكن العاممين في مختمف المؤسسات التوثيقية من تحديد 

 .معموماتيم وتطوير كفاءتيم في ظل التطور المتواصل لتكنولوجيا المعمومات

 . مراحل تطور عمم المكتبات:المبحث األول

 :نبذة تاريخية عن عمم المكتبات

   لقد ارتبطت المكتبات ارتباطا وثيقا بالحضارات عبر عصور التاريخ، حيث قامت الحضارة 
الفرعونية أقدميو عمى أساس اىتمام مموك مصر بالكتب والمكتبات أنيم أولوا من عرفوا الكتابة 
الييروغرافية والييراطيقية السريعة والديمقراطية السيمة المبسطة، حيث ساعدتيم عمى تسجيل 
عموميم الدينية والدنيوية عمى أوراق البردي وكان الممك روسر من أكثر مموك مصر اىتماما 
بالمكتبات، كما ارتبطت ىذه الحضارة بالكتب والمكتبات، فقد حدث ذلك أيضا في كل من 

الحضارات العالم القديم ومنيا حضارة بالد الرافدين في العراق وكذلك الحضارة البابمية 
 واألشوريين حضارات عظيمة استخدموا فييا نواألشورية والسومرية لقد قام األكاديين والبابميي

 السومرية الستخدام قمما مدببا يشبو المسمار لقد سجموا حضاراتيم عمى ألواح الطين 1.الكتابة
 .ومنيا السومرية والبابمية واألشورية

                                                             
 -1.، ص2014 العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، :دمشق. خدمات المعمومات في المكتبات ومرافق المعمومات. ىاني، دمحم 1
 .32،31، 2.ص
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، وكانوا (بيت الموحات)   فالسوماريون دونوا المعارك واالنتصارات عمى ألواح جمعوىا في 
ينقشون عمييا كل ما يتعمق بالمموك كما عرفوا الكتب والمكتبات داخل المدارس والمعابد 

والقصور الممكية، كما عرف أىل العراق القديم التصنيف وترتيب الكتب موضوعيا حتى رؤوس 
التاريخ، العموم، العقائد، القانون، السحر، األساطير، وكانت لممكتبة : الموضوعات ستة وىي 

فيارس عامة ومصنفة أن الحضارة الفينيقية في بالد الشام سوريا ولبنان واألردن وفمسطين فقد 
تم العثور عمى أثار مكتبة برأسي شمر في شمال عرب سوريا، أما اليونان فقد اشتيرت بالكتب 

 وتدل bible لداللة عمى المكتبة وىي تدل عمى bibhiothequeوالكتابات فمقد استعمموا كممة 
 1.عمى ممفات البردي أي الكتب نفسيا

   وتعتبر المكتبة اإلسكندرية من أقدم المكتبات وأعظميا في العصور القديمة وكان مؤسسيا 
اسكندر كما عمل حمفاءه عمى تطوير المكتبة اإلسكندرية تكون منارة العموم في العصور القديمة 
ومركز البحث والباحثين وبيتا لمعموم والعمماء واألدب واألدباء كما خمفت ىذه المكتبة العظيمة 
عمماء عظام ىم إراتوستين أولى من اكتشف المجموعة الشمسية وكذلك العالم الرياضي أكميد 
صاحب كتابا المواد في اليندسة ولقد كانت مكتبة يننوي ومكتبة إسكندرية ذات طابع الذي 

يرجع الفصل في تأسيسيا إلى الممك أتالوس األول التي لم يزء ىو إلى في عيد الممك أمينوس 
  كما أن مكتبة برجاموس لم تصل من الشير العالمية وصمت إليو المكتبة اإلسكندرية 2.الثاني

   كانت الكتب في الرومان مرتبطة بالثراء و الرفاىية فأصبح كل ثري روماني لدية مكتبة 
كما وجدت مكتبات عامة رومانية فقد أنشأ اإلمبراطور يوليوس .ضخمة كأداة لسيرة صاحبيا

 .قيصر مكتبة في عاصمة إمبراطورية عمى غرار اإلسكندرية 

    تعد الصين أول من اخترع الورق من خرق الحرير بعد تمزيقيا إلى قصاصات صغيرة 
وتحويميا إلى سائل مغمي رقيق تم تجفيفيا لمحصول عمى نوع من الورق الناعم وبفضل الورق 

                                                             
 .2،35،33. ص-1. ص.نفسومرجع ال .ىاني،  دمحم 1
 .07.ص ،2002 دار النيضة العربية ،: بيروت.المكتبات و المعموماتية والتوثيق. فاطمة،قدوة السامي 1 
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الصيني انتقمت صياغتو واستخدامو في كل أداة العالم وأصبح الورق المادة األوعية الورقية حتى 
 .اآلن

 : تعريف عمم المكتبات

أنو ىو عمم حديث تعتبر " عمم المكتبات والمعمومات"   ورد في المجمد األول في كتاب 
الواليات المتحدة األرض التي انطمق منيا ىذا العالم ، وال تزال ىذه الدولة رائدة في حقل 

 البداية الحقيقية لنشأة ىذا التخصص حيث شيد 1876المكتبات و المعمومات و يعتبر عام 
 :ىذا العالم أحداثا منيا 

  أصدر ممفيل ديوى الطبعة األولى من التصنيف العشري 
  أنشئت جمعية المكتبات األمريكية 
  صدرت الطبعة األولى من قواعد كثر لمفيرس القاموسيRules fordixtionoy 

calalog 

   وىي قواعد عمى درجة كبيرة من األىمية كان ليا تأثير في بناء قوائم الموضوعات وغير 
 .ذلك

 وتولى رئاسة تحريرىا ممفيل ديوي، أنشئت في  Library journaleصدرت المجمة المشيورة 
  1.أول مدرسة لعمم المكتبات (1878)العام التالي 

فعمم " "التكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات"   تعريف عبد المطيف صوفي في كتابو 
 .2"المكتبات اليوم ىو عمم تطبيقي أكثر من أي شيء أخر

                                                             
 ص :  المرجع السابق 1
توري منتجامعة :  قسنطية. أىدافو أنواعو واتجاىاتو الحديثة:التكوين العالي في العموم والمعمومات. عبد المطيف،صوفي  2
. 12.،ص2002بر تكنولوجيا المعمومات ودورىا في التنمية الوطنية ،خم
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التخصص :   تعريف عبد اليادي ودمحم فتحي في الكتاب مقدمة في عمم المعمومات عمى أنو 
الذي يبحث في خصائص المعمومات وطبيعة عممية نقل المعمومات مع األخذ في االعتبار 

األوجو العممية لجمع المعمومات فحصيا وتنظيميا وبثيا عبر األدوات الفكرية المالئمة 
  1.والتكنولوجية

   تعريف أسامة السيد محمود في كتابو المكتبات والمعمومات في دول المتقدمة إن عمم 
جراءات إدارية وأساليب النظم الفنية وتشمل  الفيرسة و )المكتبات ركز منذ نشأتو عمى أساليب وا 

وذلك من أجل تنظيم المكتبات وا عدادا صحيحا، فعمم المكتبات اعتمد عمى قواعد  (التصنيف 
 2.مقننة ذات أسس ونظريات راسخة تيدف الحصول معرفة إنسانية

عمى أنو العمم الذي ييتم "    ورد تعريف في الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات 
" الوعاء" بدراسة دورة حياة المعمومات يبدأ من مصدرىا مرورا بالقناة المستخدمة في نقميا 

فضال عن األجيزة واألدوات المستخدمة في تخزينيا ومعالجتيا " القارئة" وانتمائيا بمستقبميا 
واسترجاعيا، كما يتألف عمم المعمومات من جوانب نظرية المتمثمة في نظرية المعمومات، بث 

المعمومات، إنتاج فكري، مصادر المعمومات، االتصال العممي، إدارة المعرفة، اقتصاد المعرفة، 
اقتصاد المعمومات، أما جوانب تطبيقية المتمثمة في خزن واسترجاع المعمومات، تحميل إنتاج 

الفكري، االستخالص والتكثيف، الفيرسة والتصنيف، القياسات الكمية لالستخدام، تقييم معايير 
 3.الجودة عمى المعمومات، مؤسسات المعمومات المكتبات الرقمية

 

 
                                                             

 .64. ص. 1983دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، :  القاىرة.مقدمة في عمم المعمومات. عبد اليادي،دمحم فتحي   1
 االنتاج : القاىرة.العالقات المؤسسات"االتجاىات  : المكتبات والمعمومات في الدول المتقدمة والنامية. أسامة، السيد محمود 2

 .45 . ص.1987، العربي لمنشر والتوزيع الفكري 
 دار كنوز المعرفة العممية، :القاىرة.انجميزي -  عربي: الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات. عبد الصرايرية،خالد:  3

  .20.، ص2010
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 :أهم مراحل تحوالت عمم المكتبات

 :مرحمة البداية: أوال

   عاش العرب في جزيرة العرب في شبو عزلة، وكانت االتصاالت عن طريق التجارة مع 
الفرس والروم واألحباش، وكانت حياتيم بدوية متنقمة واىتموا باألنساب والشعر ولم تكن ليم 

مكتبات واعتمدوا عمى الذاكر والحفظ، وعندما ظير اإلسالم لم تكن مكتبات وذلك لتغمب األمية 
في المجتمع قشعيم نتيجة لمحياة الجديدة بدأت تظير المكتبات من منتصف القرن األول 

 :اليجري وأول كتاب سجل ىو كتاب هللا الكريم، ومن بين المكتبات التي ظيرت في البداية ىي

 يذكر اليمشري أن ىذا النوع أول نوع عرفو المسممون :(المصحف )مكتبات المساجد  .1
وكان لو سبق الظيور ألن المسجد كان مركز اتفاقيا وممتقى لممسممين في المساجد 
 .وضمت مجموعاتيا المصاحف والكتب الدينية فكان كتاب هللا أول كتاب في المسجد

 ىي المكتبات التي أنشأىا األفراد أو الفرد في بيتو لخدمة األعراض :المكتبات الخاصة .2
 .الخاصة

 إن ازدىار المكتبات وصناعة الورق والوراقين في أنحاء الدولة :المكتبات العامة .3
اإلسالمية ساعد عمى ظيور المكتبات العامة، حيث كانت مفتوحة عمى كافة فئات 

 .المجتمع ولم يمنح أحدا من دخوليا

  :مرحمة االزدهار: ثانيا

   حدود ىذه المرحمة الزمنية من القرن الثاني اليجري إلى القرن التاسع اليجري، عندما نقول 
ازدىار المكتبات، يعني كثرة عدد المكتبات ويعني غزارة الكتب الموجودة فييا وجب المسممين 

 1.األوائل لمكتب والقراءة والعمم، فانتشرت المكتبات وحمقات ومجالس العمم

                                                             
 .47، 45، 2.ص- 1.، ص2008دار الحامد، : عمان. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
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ومحاور والمناظر والمحاضرة التي تعتمد عمى المكتبات ومن بين أسباب ازدىار المكتبات في 
 :ىذه المرحمة ما يمي

 :ومن مظاىر ىذه الرعاية: الرعاية السياسية لمحركة العممية

o الدعم المادي لمعمماء وذلك بإعطاء المكافئة عمى ما كان يؤلف من الكتب. 

o تعيين العمماء في وظائف رسمية وبعضيم كان يعين وزيرا عند الحمفاء. 

o  في بغداد" بيت الحكمة " إيجاد تييئة البيئة العممية التي تعين عمى اإلبداع منيا. 

o البعد عن التعصب وتأمين جو الحرية لمعمماء. 

o ازدىرت ىذه الحركة في المجتمع وظيرت المدارس : ازدهار حركة التأليف والترجمة

 .والجامعات وذلك أدى ازدىار ىذه الحركة ضمن المكتبات

o نشر العمم في المجتمع يؤدي إلى محو األمية في ىذا العصر :انتشار التعميم وقمة األمية 

وازدىار حركة الوراقة، حيث كان سوق يسمى الوراقين ومن ىؤالء ياقوت  الحموي صاحب 

ثم عرف فروع  (ه375)صاحب الفيرس " دمحم بن إسحاق النديم" معجم البمدان والوراق 

العمم األخرى مثل نشأت المصاحف والحديث بعدما خرقت البالء بالعمماء وطالب العمم 

 .واىتمام الحمفاء بالعمم والعمماء والعناية بالكتب والمكتبات

 : أنواع المكتبات التي ظهرت في هذه المرحمة

 في ىذه المرحمة زاد عدد الكتب ولم تعد تقتصر عمى المصاحف :مكتبات المساجد 
مسجد الزيتونة : وتوافرت الكتب الدينية وغيرىا وقد كانت المساجد مراكز لمعمم والتعميم مثل

 .في تونس
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 مكتبات الحمفاء واألمراء : ازدىرت وزادت نوعا وكما بزيادة العمماء مثل: المكتبات الخاصة
 .في مصر التي تولى بناءىا جيال بعد جيل

 نشرت في العصر اإلسالمي الذىبي وكانت مفتوحة لكافة الناس ولم : المكتبات العامة
يمنع أحد من دخوليا، أنشأت مباني خاصة لممكتبات العامة أنشأىا وزراء أو أصحاب 

 1.أموال وكان يتفق عمى ىذه المكتبات أوقاف تدر عميو النفقات
 أنشأت في النصف الثاني من القرن اليجري ويعتبر المسجد المدرسة :مكتبات المدارس 

األولى، حيث كانوا يطمقون مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمو ثم حمقات المناظرة والتعميم 
والتدريس، ثم اشتيرت مكتبة خزانة المدرسة النظامية ببغداد في السابق مثل الجامعة 

 .اليوم
 لمعناية بالمرض  (البيمارستان) اىتم الحمفاء بإنشاء المستشفيات :مكتبات المستشفيات

عيون أبناء في طبقات "ومعالجتيم، وألحقت المكتبات بالمستشفيات، حيث شرح كتاب 
 .عن تاريخ الطب عمى أيدي أساتذتيم" األطباء

 أنشأىا الحمفاء واألمراء لتكون مساعدة لمعمماء في بحثيم، ومن :مكتبات البحث العممي 
 .أنشأىا ىارون الرشيد في بغداد (دار الحكمة )أشير مكتبات البحوث العممية 

 :مرحمة التراجع: ثالثا

 غزو 1800 إلى 1258   من القرن السابع ىجري إلى بداية القرن الثاني عشر ويقابمو من 
نابميون مصر وفي ىذه المرحمة شيدت حالة من التراجع في الكتب، ومن أسباب التي أدت إلى 

 :تراجع في إعداد المكتبات والمحتويات ما يمي

 :العوامل الداخمية منها

 الفتن والصراعات التي أصابت األمة اإلسالمية مثل صراع األيوبيين. 

                                                             
 .54،48، 2.ص- 1.ص. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات، نفس المرجع السابق. جمال، ندير 1
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  ضعف الرعاية السياسية في الحركة العممية في ىذه المرحمة من العصر السموكي تولى

 .حكام ال يعرفون العربية وتغمب الجانب العسكري عمى الجانب المعرفي والحضاري 

 من أسباب ضعف الحركة العممية ضعف الحركة التعميمية. 

 1.ضعف حركة الوراقة وكانت قضية تابعة لمتعميم 

 :العوامل الخارجية نذكر منها

  ،الغزوات التي أدت تعرضت ليا البالد اإلسالمية بدءا من القرن الخامس الغزو المغولي
الغزو الصميبي أو األوروبي في القرن السابع ىجري يقابمو القرن الثاني عشر ميالدي 

 2.حتى القرن الخامس عشر ميالدي
  ه أي عند سقوط القدس بيد الصمبين إذ امتد الغزو 492الغزو الصميبي بدأ من عام

الصميبي من الساحل السوري حتى عقالن مع امتداد داخمي وصل إلى بيت المقدس أيضا 
منطقة البقاع، وقد حاول الصمبين تدمير الحضارة - صيدا- صور- إلى جنوب لبنان

 .اإلسالمية

 يعني بيا الزالزل والفيضانات واألوبئة ونقرأ أن الطاعون اسمو  الريح األصفر :العوامل البيئية
أصاب بالد الشام وحصد كثيرا من العمماء وأدى الى الحراب، أما العوامل البيئية المختمفة وقد 

أن زلزال أصاب بالد الشام فقد أدى إلى قتل " شيرز"كانت تؤدي إلى تراجع المكتبات فقد ذكر 
العمماء، ومع مرور الزمن كانت ظممة الجيل واألمية حتى بداية العصر الحديث فكان غزو 

نابميون يعتبر صحوة لممسممين عن طريق التقدم والتطور العممي الذي أدخل الطباعة في مصر 
وساىم في طباعة ونشر المعرفة واألوامر التي كان نابميون يرغب بتوجيييا لمشعب المصري 

 .وغيرىا في بالد الشام

                                                             
 .52، 50،  2.ص- 1.ص. نفس المرجع السابق. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
 .52.ص. المرجع نفسو، 2
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 :مرحمة العصر الحديث: رابعا

    بدأت حركة المكتبات تشيد قدرا كبيرا من االزدىار دليال عمى كثرة المكتبات ومن العوامل 
 :التي أسيمت إلى ازدىار المكتبات في ىذا العصر

o انتشار التعميم من العوامل اليامة يفي إقبال عدد كبير من القراء. 

o ازدىار حركة التأليف في عصرنا ألن المكتبات تحتوي عمى لغات عدة. 

o زيادة دور النشر والمطابع في العالم العربي، وىي الواسطة بين المنتج والكاتب. 

o  انتشار الرخاء المادي النسبي، الرخاء يعطي القدرة عمى الثراء والبد من أن يكون راغبا

 .في السمعة وىذا ىو السبب الرئيسي في ايجاد مكتبات خاصة

o 1.توافر سعر الكتب مقبول ونجد الكتب في الواقع ضمن السعر المقبول 

o سيولة االتصاالت والمواصالت أدت إلى نقل من بمد إلى أخر. 

o الثقافة والمطالعة صارت عامال أساسيا في حياة اإلنسان. 

o 2.توافر خدمة االنترنت وتكنولوجيا المعمومات الحديثة والمتطورة 

 :وظائف تخصص عمم المكتبات

   إن لكل المكتبات ومراكز المعمومات تمارس ثالثة وظائف أساسية بصرف النظر عن 

حجميا أو نوعيا أو تشكل أوعية المعمومات التي تخزنيا والوظائف الثالثة كما صنفيا الدكتور 

 :أسامة السيد محمود ىي

                                                             
 .53،54، 2.ص- 1.ص. المرجع نفسو.المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
 .54 ص . المرجع نفسو 2
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اختيار واقتناء األوعية طبقا لسياسة واضحة تضعيا كل مؤسسة بعد دراسة طمبات  .1

 . وعمى ضوء اإلمكانيات المتاحة ليانالمستفيدي

تحميل األوعية التي تقتنييا وتنظيميا وحفظيا طبقا لمجموعة من معمومات بعد ذلك،  .2

وىي الوظيفة األساسية لكل عمل مكتبة أو مركز المعمومات ألنو لوال عممية التحميل 

 .والتنظيم لما استطاع أحد الوصول إلى ىذه األوعية ومعموماتيا

 التي ترد في شكل ناسترجاع األوعية وبث المعمومات طبقا لمتطمبات المستفيدي .3

 1.استفسارات وطمبات لممعمومات وتقديميا إلييم في صور عدد من الخدمات

 :أهمية عمم المكتبات

   إن جميع التخصصات التي يقدميا عمم المكتبات تيدف إلى نقل الوسائل الموجودة بأوعية 
المعمومات بمختمف أنواعيا، وىي الوسائط المكونة لذاكرة اإلنسان الخارجية من إنسان ألخر 
ومن عصر ألخر ومن مكان ألخر وبالتالي يتحقق االتصال بالمعرفة كوسيمة لعدة أىداف 
أخرى في اإلعالم والترويج والثقافة والتعميم ويمكن تخميص أىمية عمم المكتبات في النقاط 

 :التالية

 .دور أجيزة المعمومات والمكتبات في حفظ وتنظيم المعمومات واإلعالن عنيا .1

 .تشجيع القراءة والبحث وتزويدنا بإمكانية انتقاء الوصول والخبرات األكثر اتساعا وفيما .2

 .تجميع وتحميل وتنظيم وتكوين واسترجاع اإلنتاج الفكري المسجل لإلنسان .3

انتشار المكتبات الذي يشمل العممية المكتبية ويجسد شكل من أشكال االتصال  .4

 .الجماىيري، وىو بذلك يدرس طبيعة ىذه العممية وقوانينيا وخواصيا وتركيبيا
                                                             

1 : https : // 9alam .com consulté le : 09/06/2019 a   20 :37. 



انتكىين وانممارسات انمهنية في عهم انمكتبات:                                            انفصم األول  
 

 

32 

 . بمختمف األساليب والوسائلنبث المعمومات بصفة مستمرة لممستنفدي .5

 1.العمل عمى توجيو التقنيات والحث عمى التعامل والتنسيق مع مراكز المعمومات .6

 :تحديات عمم المكتبات في ظل تكنولوجيا المعمومات

 الفهارس اآللية: 

 :هناك نوعان رئيسيان لهذا الشكل من أشكال الفهرس

األول تكون فيو البطاقات مصورة عمى المصغرات الفيممية كميكروفيمم أو ميكروفيش والنوع 
 .الثاني تكون فيو المداخل مخزنة في الحاسوب

 :الفهرس في شكل مصغر .1

   ىذا الفيرس عبارة عن استنساخ مصغر لبيانات الفيرسة التي ينبغي ان تكبر لمقراءة عن 
 :طريق جياز معين وىناك شكالن شائعان

 4/ 6 ىو عبارة عن عدد من القطع والبطاقات من فيمم شفاف عادة :الفهرس ميكروفيش 

 .يحوي كل عدد من الصور مرتبة عمى ىيئة صفوف

 ىو عبارة عن لغة أو أكثر من فيمم شفاف تحوي صور مرتبة في : الفهرس الميكروفيممي

تتابع، ويثمنا نتاج كال الشكمين مباشرة من قالعدة بيانات الحاسوب لنجد فيرس مخرجات 

 والذي يطمق عميو computer output microform catalogالحاسوب عمى مصغر 

 .com/catاختصار 

                                                             
 https : // 9alam .com consulté le : 09/06/2019 a   20 :37 . المرجع نفسو 1
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مكانية االطالع  مكانية إعداد عدة نسخ منو وا     ويتميز ىذا النوع باإلحكام وسيولة االختزان وا 
عمى عدد من المداخل في نفس الوقت، والتوفير اليائل في الحيز وانخفاض التكاليف والصيانة 
إال أن عيوب ىذا الشكل أنو ليس من السيل تحديثو فمجرد طبعو ال يمكن السماح باإلضافة 

 1.وحذف إال في مالحق وفي طبعات جديدة من الفيرس

   بالنسبة لمفيارس المصغرة سواء عمى الميكروفيمم أو ميكروفيش فمم تنتشر إال بعد أن أصبح 
، فقد كان الناتج الرئيسي لمحاسوب في بدايتو comإنتاجيما ممكنا كمستخرجات الحاسوب 

استخدامو في المكتبات عبارة عن لفات طويمة من الورق ولذلك كانت الفيارس المنتجة من 
خالل الحاسوب غير مقبولة لدى القراء وليست بديال فضال من الفيرس البطاقي، اال أن التطور 
التكنولوجي الحاسوب واستخداماتو في المكتبات أدى إلى نتائج مذىمة تصل إلى إمكانية إعداد 
الميكروفيمم أو الميكروفيش لفيرس فيو مميون مدخل خالل ساعة ونصف إلى ثماني ساعات، 

وىذه السرعة الفائقة ىي التي جعمت من ىذا الشكل لمفيارس منافسا كبيرا لمفيرس البطاقي، فقد 
أصبح بإمكان المكتبة أن تصدر فيرسيا من جديد مرة كل ثالثة أشير أو أقل، ونستنتج منو 

عدة نسخ لتوضيح في أمكان مختمفة داخل المكتبة وخارجيا، ويتزايد عدد المكتبات التي تتحول 
إلى ىذا الشكل من الفيارس بصورة مستمرة خاصة وأن تكاليف اإلنتاج اقل من تكاليف أي 

شيء أخر، ىذا باإلضافة إلى توفير كبير من المساحات التي تشغميا الفيارس األخرى وخاصة 
 2.الفيرس البطاقي

 

 

                                                             
 .20. ، ص2006دار صفاء ، : عمان. الفيرسة المتقدمة والحوسبة. عميان، ربحي مصطفى 1
 .21. ص. المرجع نفسو. مصطفى ربحي، عميان 2
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: المبحث الثاني

  :تعريف التكوين في عمم المكتبات

بأنو عممية " التخطيط لمتدريب في المجاالت التنمية" يعرفو أحمد جمال برئي في كتابو    
تعديل إيجابي ذو اتجاىات خاصة تتفاؤل سموك الفرد من الناحية المينية أو الوظيفة، وىدفو 

اكتساب المعارف وخبرات التي يحتاج إلييا اإلنسان وتحصيل المعمومات التي تنقصو 
. واالتجاىات الصالحة لمعمل واألنماط السموكية والميارات المالئمة

   أما التكوين الوثائقي فمقد استعممت عدة مصطمحات وعبارات في األدبيات الخاصة 
بالمكتبات والمعمومات لمحديث والتعبير عن مفيوم التكوين الوثائقي لممستفيدين من المعمومة 

العممية والتقنية في المغات الثالثة سواء بالعربية أو بالفرنسية فنجد عبارات بالمغة العربية 
التكوين الوثائقي، التدريب عمم استخدام المكتبة، تعميم استخدام المكتبة، التربية : كالتالي

المكتبية، التوعوية المكتبية، التييئة المعموماتية، تعميم الميارات المكتبية، تعميم الخبرات 
   1.المكتبية، تزويد المستفيدين بالميارات المعموماتية

يعرفو أحمد دمحم الشامي في الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات   
بأنو لفع أو مصطمح يشمل عمى جميع األنشطة المخصصة لعمم المستعمل " والحسابات

" خدمات المكتبة

   يمكن القول أن التكوين الوثائقي ىو كل ما تقوم بو المكتبة األكاديمية من مبادرات وأعمال 
وبرامج تعميمية وتدريب المستفيدين وذلك من خالل تعميميم عمى تقنيات ومناىج جمع 

  2.المعمومات وذلك بيدف تمقينيم الميارات والخبرات الالزمة

                                                             
 308. .ص.  1968مكتبة القاىرة الحديثة،:  القاىرة،. التخطيط لمتدريب في مجاالت التنمية.جمال برغ ، احمد 1
 .1988دار المريخ، : الرياض. عربي-  انجميزؼ : المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات. دمحم الشامي، احمد 2
 .2239 .ص
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: الطرق وأساليب المتبعة في التكوين

تعد المحاضرات إحدػ الطرق التقميدية لتكوين أثناء : حضور المحاضرات والمناقشات .1
. الخدمة

تعد الندوات والمؤتمرات العممية الشخصية من أىم أساليب : حضور الندوات والمؤتمرات .2
. تكوين وتطوير العاممين في المكتبات الجامعية

يجب عمى كل مكتبة جامعية أن يكون لدييا مجموعة من : األدلة والموجزات اإلرشادية .3
القواعد والقوانين واإلجراءات والسياسات المكتوبة لتستخدم كمساعدات تكوينية وخاصة 

. لمموظفين الجدد
القيام بالزيارات الميدانية لممكتبات : الزيارات الميدانية المكتبات ومراكز المعمومات .4

.  حول المشكالتواألفكار اآلراءومراكز المعمومات المشابية يساعد عمى تبادل 
تتطمب ىذه الطريقة معايشة الفعمية في المكتبة المناسبة : التجربة أو الممارسة العممية .5

التكوين بحيث ينتقل المتكون في مختمف األقسام المكتبة من أجل الحصول عمى خبرات 
. عممية وعممية

تعرف ىذه الدراسة بأنيا صورة موجزة تصف الطريقة التي عالج بيا : طريقة دراسة حالة .6
.  عدد من الموظفين مسألة معينة وكيفية اتخاذ قرار بشأنوأوموظف 

وىو أسموب قديم جد وفية يتتممذ متكون عمى يد : (التممذة ) التكوين المتخصصأسموب .7
مكون خاص ويعتمد نجاح ىذا األسموب عمى قدرات المكون وخبرتو وكفاءتو في التكوين 
ومدػ عالقتو بالمتكون ويصمح ىذا األسموب استخدام في الوظائف المكتبية التي يحتاج 

 1.أعمال الفيرسة والتصنيف: إلى تعمم ميارات فيو مثل 

                                                                                                                                                                                                    

 
1 . bibtesessa, blogspot.com consulté le : 28-05-2019 a   18:32 
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االلتحاق بالدورات التدريبية الخارجية، تقوم الكثير من المكتبات الجامعية بعقد دورات  .8
تكوينية مكثفة لمعاممين في المكتبات وقد تكون الدورة عامة في عمم المكتبات أو 

. متخصصة في جانب معين كالفيرسة والتصنيف والتكييف وغيرىا
كثيرا ما تنظم معارض فنية وطنية ودولية لمكتب واألجيزة : حضور المعارض المختمفة .9

. المكتبية أو تقنيات الحاسوب أو غيره مما لو عالقة مباشرة بالمكتبات والمعمومات
تسيم القراءة والمطالعة المتخصصة بشكل كبير في التنمية : القراءة والبحث العممي .10

 قالمرجع الساب .المينية لمعاممين في المكتبات الجامعية

ساىم التكوين في تطوير الخدمة :  التكوين في تطوير أداء المكتبةإسيام .11
المرجعية من خالل خدمات المعمومات التي تقدميا المؤسسات المعموماتية بكافة أنواعيا 

: وتنقسم بشكل عام إلى
 باإلجراءاتويقصد بيا الخدمات المتعمقة : الخدمات الفنية أو الخدمات الغير المباشرة 

والعمميات الفنية التي يقوم بيا العاممون دون أن يراىم المستفيد مباشرة ولكنو يستفيد من 
. النتائج النيائية ليذه الخدمات

 وىي ما يسمى بخدمات المستفيدين التي تشمل : الخدمات العامة أو الخدمات المباشرة
كافة األعمال التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات لممستفيدين مباشرة والتي سوف 

: تتناول في ىذا الفصل وكما يمي

 وتشمل أنماط الخدمة التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات لممستفيدين :الخدمة المرجعية/ أ
بشكل مباشر، وتوكل ىذه الميمة إلى قسم المراجع أو قسم المعمومات، وال تقتصر الخدمة 

المرجعية عمى اإلجابة عمى األسئمة المرجعية التي يتقدم بيا المستفيدون وتتضمن ىذه الخطوة 
 وتنظيميا بشكل يسيل عممية اإلفادة منيا وتنقسم وا عدادىاغالبا اختيار المجموعة المرجعية 

  1. مباشرة وغير مباشرةإلىالخدمة المرجعية 

                                                             
 .2،67،66. ص-1.ص . 1984 مكتبة غريب،: القاىرة.خدمات المعمومات. قاسم،حشمت 1
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:  الخدمة المرجعية المباشرة

: ويتضمن هذا النوع من الخدمة  

 تقديم المساعدة الشخصية المستفيدين في متباعتيم لممعمومات .
 تعميم المستفيدين استخدام المكتبة ومراكز المعمومات ومصادر المعمومات المتوفرة فييا .

 المعمومات أخصائيمن بين األنشطة والعمميات التي يقوم بيا : الخدمة المرجعية غير المباشرة
 .1والتي تقع ضمن ىذا الخط من الخدمة المرجعية ىي ما يأتي

  اختيار مصادر المعمومات، وتتضمن ىذه الخدمة مشاركة اختصاصي المعمومات في
اختيار أوعية المعمومات التي تعزز الخدمة المرجعية كالكتب والدوريات والمخطوطات 

.  مواد أخرػ وأؼوالصحف 
  دارة المجموعة المكتبية دارة المواد المرجعية ويقصد بيا العممية ترتيب وا  ترتيب وا 

. والتوظيف الفعال
  إذ أن زيادة تركيز عمى شبكات المعمومات : األخرػ تبادل اإلعارة مع المكتبات

والتطورات الحاصمة في العصر الحديث جعمت عممية تبادل المعمومات ممكنة وسيمت 
. لممستفيدين االستفادة من كل مصادر المعمومات داخل البمد وخارجو

:  خدمة اإلحاطة الجارية

وىي معرفة التطورات الحديثة عن أؼ فرع من فروع المعرفة خاصة ما ييم منيا مستفيدين    
. ليم اىتماميم بيذه التطورات

                                                                                                                                                                                                    

 
 .14 . ص. 1985دار المريخ،:  الرياض . خدمات المعمومات. أمان،دمحم 1
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   إن خدمة اإلحاطة الجارية فيي نظام االستعراض المواد الثقافية المتوفرة حديثا واختيار المواد 
:  فرد أو مجموعة وتشتمل عمى العناصر التالية باحتياجاتوثيقة الصمة 

 مراجعة الوثائق أو تصفحيا أو سجالت الوثائق في بعض األحيان. 

 األفراد الذين تمسيم ىذه باحتياجات  المواد أو المحتويات وذلك لمقارنتيا اختيار 

 .الخدمة

  إعالم ىؤالء األشخاص بالمواد أو معمومات عن المواد والوثائق التي ليا صمة

 من خدمات اإلحاطة االستفادة وىناك طرق ووسائل لتمكين المستفيدين من باختصاصيم

: الجارية وىي

 .توزيع قوائم المقتنيات الحديثة التي تعرف ببعض المكتبات بقوائم اإلحاطة الجارية_ 

 الياتفية مع المستفيدين االتصاالت_

تمرير الوثائق ودوريات عمى المستفيدين _ 

  1.النشرة إالعالمية ونشر اإلحاطة الجارية_ 

:   لممعموماتاالنتقائيخدمة البث 

مفيوم ىذه الخدمة بأنيا الطريق التي يتم بيا تعريف المستفيد بالمطبوعات الحديثة وقد تكون    
 موضوعات  رؤوس المستفيد والصفات أوواىتمامات بين المطبوعات اتصالىذه الخدمة حمقة 

أرقام التصنيف ومن الجدير بالذكر بأن ىذؼ :  ليذا العرض أو رموز أخرػ مثلاستخدمت
 الحاسب اإللكتروني في استخدام فيتم اآلن أساليب اليدوية أما باستخدامالخدمة كانت تقدم 

 كل مالو عالقة واسترجاعتوفير الوقت المستفيدين : تقديميا وىناك مميزات ليذه الخدمة وىي
                                                             

 .14 . ص.نفسومرجع ال . خدمات المعمومات. أمان، دمحم 1
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 والتعرف عمى أعالم المشاىير والمتخصصين في الموضوعات معينة وتكوين باىتماماتيم
حمقات خاصة لممستفيدين والتعرف عمى الدوريات ومصادر لم تكن معروفة سابقا والمساعدة في 

 .1.تدريس موضوع أو موضوعات معينة

:   اللكرر إالنتاجخدمة البحث عن 

أصبحت ىذه الخدمة مشكمة في غاية التعقيد بالنسبة لجميع مجاالت التخصص المعرفي    
بحيث أصبحت كل متخصص في المجاالت المختمفة لممعرفة بحاجة إلى طرق جديدة لبحث 
إال نتاج الفكرؼ وتقييمو في ذلك المجال وتفرض ىذه الحالة عمى المكتبة أو مركز المعمومات 

 عند اتخاذىا وىناك خطوات ينبغي واىتمامو اختصاصوأن يساعد المستفيدين كل حسب مجال 
: إجراء عممية البحث عن اإلنتاج الفكرؼ 

تم التحقق منيا والبد من التعبير عنيا أو تسجيميا لتوصيميا لنظام  فر السؤال أو مشكمة مايو_أ
البحث 

تحويل المداخيل التحميمية المختارة إلى إحدػ خطة إستراتيجية تتفق وتمك والمداخيل التي _ ب
خترانيا  .تستخدميا النظام لتحميل وثائق المجموعة وا 

 المداخيل التحميمية المفاتيح التي تنفع في تخطيط إستراتيجية البحث الختيارتحميل السؤال : ج
تختمف   المستفيدين الاحتجاجات المعمومات في تمبية اختصاصيوإن ىذه الخطوات التي يتبعيا 
  2. الحاسب اإللكترونياستخدام األسموب اليدوؼ أو استخداممن حيث أساسيا سواء عند 

 

                                                             
 مركز : اإلسكندرية.مصادر المعمومات في مجال اإلعالم و االتصال الجماىير. محمود القاسم،بديع؛ دمحم جرجيس ، جاسم  1

 .25. ص.1988اإلسكندرية الوسائط الثقافية والمكتبات، 
 .211. ص.1973وكالة المطبوعات ،: لكويتا .ورة المعموماتث. وشوفي؛  قاسم، حشمت:؛ تر ألن، كنت 2
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: االستلساراتخدمة اإلجابة عن 

 يعتبر عمى الخبرة التي يتميز بيا أخصائي المعمومات الذؼ يتولى اإلجابة عن األسئمة   
بحيث يتبع أسموبا خاصا يرشده إلى الطرق الصحيحة التي تساعد في التوصل إلى المعمومات 

ويحل ىذه االستفسارات عن  بحيث يبحث السائل عن حقيقة أو بيان محدد .واإلجابات المطموبة
طريق المصدر الذؼ يتضمن اإلجابة وقد يعرف السائل السؤال الذؼ ييمو وىذا ىو أكثر 

االستفسارات حدوثا بل وربما أىميا وغالبا ما يكون الجواب عن مثل ىذه االستفسارات عمى 
 1.شكل بيبموغرافيا أو مسح ألدبيات الموضوع

   وتعتمد درجة الشمولة في اإلجابة عن األسئمة واالستفسارات عمى الفترة الممنوحة وعمى 
مكانية المكتبة من حيث مستوػ العاممين فييا ومدػ توافر المصادر  مستوػ السائل نفسو وا 

 2.فييا

 :خدمة اإلعارة

   تعرف اإلعارة بأنيا العممية التي تسجل مصادر المعمومات من اجل استخداميا سواء داخميا 
أو إخراجيا الستخداميا خارج المكتبة أو مركز المعمومات لمدة معينة من الزمن كما يمكن 

 :إجمال خدمات اإلعارة كالتالي

  المطالعة أو القراءة الداخمية سواء كانت مضبوطة من خالل تسجيل المادة المعارة أو

 .غير مضبوطة دون تسجيل لممادة المعارة والمستعير

 

                                                             
 .232 .ص.1983 جمعية المكتبات األردنية، : عمان. التوثيق في مدخل الى عمم المكتبات والمعمومات. أحمد اتيم، محمود 1
 مركز التوثيق االعالمي لدول الخميج : بغداد. المراجع والخدمات المرجعية. عبد الرحمن،عبد الجبار؛  دمحم جرجس ،جاسم: 2

 .20 .ص.1985العربي،
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  اإلعارة الخارجية وفييا يستطيع المستفيد إخراج المادة التي يحتاجيا إلى خارج المكتبة

 1.لقراءتيا في أؼ مكان أخر غير المكتبة

  وال يزال المستعير بحاجة إلييا إعارتياتحديد اإلعارة لممواد المستعارة والتي انتيت مدة 

 .ويمكن أن تتم ىذه العممية والخدمة خالل الياتف

  حجز الكتب عند استرجاع لبعض المستفيدين الذين ىم بحاجة ماسة ليا ويمكن أن تقوم

المكتبة بحجز بعض المواد الالزمة لعدد كبير من المستفيدين في جناح خاص داخل 

 في مجال خدمات اإلعارة بدأت العديد من الحديثةالمكتبة ومن بين االتجاىات 

المكتبات في الدول المتقدمة في استخدام نظم إعارة مبنية عمى أساس استخدام الحاسوب 

  2.التي تكفل القدرة عمى تمبية الميام التالية بسرعة ودقة

  االحتفاظ بممف لممستفيد والذؼ يمكن تحديثو والبحث فيو من أجل معرفة وضع أحد

 .المستفيدين بسيولة ويسر

 االحتفاظ بممف خاص بالمواد المكتبية المقتناة والذؼ يمكن تحديثو والبحث فيو. 

  اعتماد اإلحصائيات العامة عن عدد المواد المكتبية وعدد النسخ من كل مادة وعدد

  3.المواد المعارة وعدد المستعمرين

                                                             
 .، ص1995 دار الشروق، : عمان.ؼ عمم المكتبات والمعموماتف المرجع . مصطفى عميان،ربحي؛  اليمشرؼ ،عمر أحمد 1

287. 
. 184 .ص .1995 المكتبة األكاديمية،: القاىرة. األنظمة اآللية في المكتبات.عبد اليادؼ،زين 2

المنظمة العربية لمعموم : عمان. نظم المكتبات المبنية عمى الحاسوب فيمقدمة.  احمد اتيم،محمود:  الوسي، تر، تيد 3
 .130.ص.1985اإلدارية، 
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: خدمة البحث باالتصال المباشرة

  ويعرف بأنيا نظام استرجاع المعمومات بشكل فورؼ ومباشر عن طريق الحاسوب    
والمحطات الطرفية التي تزود الباحثين بالمعمومات المخزنة في نظم وبنوك قواعد المعمومات 

  1.المقروءة آليا

: إن خدمة البحث باالتصال المباشر تتطمب توفر أربعة عناصر رئيسية وىي

. أليا مراصد المعمومات مخزنة بالحاسوب وتقرا أوقواعد  .1

. موزع أو مورد لمخدمة يضمن الوصول لمقواعد من قبل المشتركين .2

. مكتبات ومراكز المعمومات ومؤسسات بحثية تشترك في ىذه القواعد وتبحث عنيا .3

 2. والمستفيد النيائي من الخدمةبإجراءاتياباحث يستطيع التعامل مع الخدمة وعارفا  .4

 :خدمة تدريب المستليدين

 من أبرز الخدمات التي بدأت تحظى باىتمام كبير لدػ المكتبات ومراكز المعمومات إن     

بشكل عام والضخمة منيا بشكل خاص خدمة تدريب المستفيدين عمى كيفية استخدام المصادر 

. والخدمات المختمفة التي تقدميا ىذه المكتبات والمراكز ليم

لقد وجدت المكتبات ومراكز المعمومات من أجل استخدام ألغراض بحثية وتعميمية مختمفة    
المستفيد  )وليذا فإن تدريب المستفيدين عمى كيفية االستخدام يعتبر قضية ميمة لمطرفين 

 (والمكتبة
                                                             

 مكتبة :ض الريا. نظم استرجاع المعمومات:أساسيات استرجاع المعمومات.حشمت قاسم:  تر؛ورتر؛ .  ج. أ.السكندر، ف  1
 .51 .ص 1997.الممك فيد الوطنية،

 .135. ص.نفسومرجع ال. نظم المكتبات المبنية عمى الحاسوب  في مقدمة. لوسي،تيد:  2
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وتعتبر برامج تدريب المستفيدين في غاية األىمية لممكتبات الجامعية والعامة بسبب ضخامتيا  
  1.وضخامة جميورىا مقارنة بغيرىا من المكتبات

  :خدمة الترجمة

 لغة أخرػ يعرفيا إلىتعتبر وسيمة من وسائل بث المعمومات من لغة يجيميا المستفيد    
. مسيمة بذلك لو أمر الوصول إلى تمك المعمومات

إن زيادة عدد المغات التي ينتشر فييا اإلنتاج الفكرؼ كان السبب الرئيسي وراء ظيور خدمة 
. الترجمة وتطورىا

   وما يجدر ذكره أن ىناك جيودا لمترجمة بعض الدوريات بصورة كمية أو جزئية، حيث قامت 
 دورية روسية أخرػ 100 دورية روسية بكامميا وكذلك تترجم 11المكتبة البريطانية من ترجمة 

في الواليات المتحدة األمريكية، كما تقوم جمعية المعادن في كل من الواليات المتحدة األمريكية 
 الحواسب اآللية في ىذا المجال وأصبح ىناك أدخمتوانجمترا بنشاطات الترجمة كبيرة وكذلك 

  2.أكثر من ترجمة آلية تعتمد عمى الحاسب اإللكتروني مستخدمة في ذلك النظم الكبيرة

: خدمة التصوير واالستنساخ

 تعد ىذه الخدمة من الخدمات الضرورية التي تقدميا اغمب المكتبات ومراكز المعمومات إلى    
المستفيدين وذلك بواسطة تزويدىم بما يحتاجونو من نسخ مصورة لمبحوث والمقاالت أو 

 معينة من كتب مطبوعة أو مخطوطة وغالبا ما تكون خدمة التصوير وأجزاءالدراسات المنشورة 
 .واالستنساخ مكممة لعممية اإلعارة

                                                             

. 295 . ص.بقاسالمرجع نفس ال .ؼ عمم المكتبات والمعموماتف المرجع . ربحي مصطفى عميان؛ اليمشرؼ ،عمر احمد  1 

 .95 .ص .1979 دار المجمع العممي،: جدة. مدخل إلى عمم المعمومات. كحيمة،نسيبة عبد الرحمن  2
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:  ويكون ذلك عمى نوعين ىما

 الصغر وذلك حسب أوالتصوير واالستنساخ عمى الورق ويكون ىذا بنفس الحجم  .1
 .الحاجة 

التصوير المصغر ويكون ىذا أما عمى شكل ميكروفيمم أو ميكروفيش، وىناك قواعد  .2
: متعارف عمييا في المكتبات بالنسبة لخدمة التصوير واالستنساخ وىي

  إذا كانت ىناك موافقة من إال مطبوع ألؼعدم السماح الستنساخ المجمدات الكاممة 
. الجية المسؤولة عن التأليف والنشر

 مراعاة قانون حقوق الطبع .
  من مرةأكثرال يجوز استنساخ مقال معين لمباحث الواحد  .
 يمزم المستفيد دفع رسم خاصأحيانا  .

:  خدمة النشر

وىي خدمة تتم من خالل مؤسسة معينة أو أن يؤسس ليا جياز خاص وتعكس عممية النشر    
نشاط المكتبات ومراكز المعمومات وخدماتيا، فبدون النشر ال تصبح لممعمومات قيمة فعالة 
لذلك تحرص معظم المكتبات ومراكز المعمومات عمى نشر مطبوعاتيا األدبية أو إصدار 
مطبوعات ثانوية التي تضم مصادر المعمومات البيبموغرافية والكشافات والمستخمصات 

. الخ...واألدلة

 :وتعد عممية النشر من العمميات الضرورية في مراكز المعمومات ويتم ذلك عن طريق

 . دوريات متخصصة في مجاالت المعمومات وغيرىاإصدار .1
 . نشرات ووثائق في موضوعات قائمة بذاتياإصدار .2
 .تصوير بعض المقتطفات من وثائق معينة أو وثائق بأكمميا .3
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 بعين االعتبار في مجال خدمة النشر ومن تؤخذ   ومما يجدر ذكره أن ىناك عدة عوامل 
أبرزىا األسموب وطول المقال وطريقة تدوين المراجع وطريقة كتابة الحواشي وأسموب عرض 

  1. يرفق مستخمص لممقالوأحياناالجداول والرسوم 

: مؤهالت المكتبين في العصر الرقمي

يجب تحضير الدارسين الوظائف المتغيرة لممكتبات في العصر الرقمي والتي تحدث في    
. مجاالت االقتصادية والبحثية لمتعميم والتطور والمجاالت الثقافية ثم الخدمات المعموماتية

 من أكثر   وفي عصر المعمومات الرقمية تكون الحاجة ماسة إلى مؤىمين في المعمومات 
المكتبات في المفيوم التقميدؼ، يشاركون في المنظمات العممية، حيث يقدمون فوائد ممموسة 

 في جميع الميادين، وحتى المتخذةتحرك المعمومات وتمبي الحاجات المعموماتية وتدعم القرارات 
. يمكن تحقيق ذلك يجب السير عمى توفير نوعين أساسيين من المؤىالت

التمكن من معرفة مصادر المعمومات :  فنية وتتجو نحو المعمومات الفنية المكتبين مثل:األولى
.  المعمومات، تكنولوجيا المعمومات الرقمية، اإلدارة والبحثإلىالرقمية، الدخول 

 مؤىالت شخصية وتعني بيا مجموع القدرات والمواقف والقيم التي تمكن الخرجين من :الثانية
العمل بفعالية، وجعميم وسطاء جيدين قادرين عمى تطوير أنفسيم بأنفسيم خالل عمميم الميني، 

:  ىذه المؤىالت فيما يميإدراجوعمى معايشة التطورات الحاصمة في الميدان ويمكن 

  :التكوين المؤهالت اللنية

تكون الخبرة العممية لدػ الدارسين حول مصادر المعمومات والقدرة عمى تقييميا بعين    
ناقدة،واسترجاع المطموب منيا عند الحاجة، ومن أمثمة األعمال المطموبة ىنا نذكر عمى سبيل 

                                                             
 .236 . ص.بقاسالمرجع ال نفس.  اتيم،محمود احمد  1
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 المدمجة، البحث عمى الخط في بنوك األقراصالموازنة بين المستفيدين من الكتب، : المثال
 1الخ...المعمومات، الدوريات والمصادر اإللكترونية

تأىيميم لمعمل في مجال عممي متخصص في أحد فروع المعرفة، وىنا يكون لدػ  .1
الدارسين تخصصات أخرػ غير تخصص المكتبات والمعمومات وبالتالي يكون تكوينيم 
موجو لمعمل في مجال التخصص الضيق كالكيمياء ومثل ىؤالء يجب إطالعيم عمى 

الدوريات المتخصصة في مجاليم، خاصة منيا االلكترونية إضافة إلى تكوينيم 
. المعموماتي من جوانبو المعروفة

تمكينيم من تطوير الخدمات المعموماتية التي تيم المستفيدين ورعايتيا بما يجعل دخول  .2
ىؤالء إلييا أمرا سيال يخدم أىداف المؤسسة االم، وىذا من خالل وضع أنظمة تنظيمية 

دارية تعمل وفق التقنيات الجديدة ناىيك عن تنفيذ الحاجات المعموماتية لمبحوث  وا 
. الصعبة والمعقدة عبر توفير المصادر الالزمة لصالح الباحثين

تعريف الدارسين سبيل تكوين المستفيدين وفق مستوياتيم المتعددة مثل التكوين عمى  .3
استخدام االنترنت إقامة دوريات خاصة بالبحث عند النيايات الطرفية لمصادر 

 المنشودة لتطوير العمل ودعم البحث، ومواكبة التطورات باألىدافالمعمومات وربطيا 
. التكنولوجية الحديثة وتوجيو المستفيدين حول مشكالت التشغيل

إطالعيم عمى تكنولوجيا المعمومات المالئمة والتمكن من استخداميا بغية جمع  .4
. الخ...المعمومات وتجييزىا توسيعيا التعريف بيا

تمكين الدارسين من وضع طرائق عمل مناسبة وطرق إدارة مالئمة لتبادل المعمومات في  .5
. مجال خدمات المعمومات الالزمة وذات القيمة العممية

 

                                                             
. 134 .ص .2011 األلمعية،دار:  قسنطينة.المكتبات الرقمية والنشر االلكتروني لموثائق.المنير،  الحمزة   1
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: تكوين المؤهالت الشخصية 

. التكوين قصد تحقيق خدمات مثالية والبحث عن التحديات ومواجيتيا .1
. التوجيو لمواكبة التحوالت الكبرػ واالجتياد لالبتكار واإلبداع .2
 معرفة سبيل االرتباط إلىالتوجيو لممحافظة عمى الشركاء المحتممين وىنا يحتاج المكتبي  .3

 وتوظيفيا في الشخصيةبنظم المعمومات اإلدارية والسعي الستخدام المعارف والقدرات 
. الميدان

معاممة اآلخرين : خمق القدرة عمى إقامة جو من االحترام والثقة المتبادلة أثناء العمل مثل .4
. باالحترام وانتظار المعاممة نفسيا منيم وحث المكتبي عمى معرفة قدرة نفسو

امتالك المقدرة االتصالية والقدرة عمى العمل مع اآلخرين والمكتبي ىنا بحاجة إلى  .5
. االستماع الجيد، وتوضيح وجيات نظره حول الحمول المالئمة لممشكالت المطروحة

التكوين عمى استخدام الشبكات الشخصية وتقدير قيمتيا العممية وعمى المكتبي فيما بعد  .6
. أن يتبادل التجارب في ىذا المجال

: مشكالت التكوين العالي لعمم المكتبات

 المكتبات والمعمومات العربية ومعاىدىا من جممة المشكالت بدءا من األىداف أقسامتشكوا    
المرسومة مرورا بالمناىج والطرائف والمخابر والتجييزات وكذلك ضعف تكوين أساتذة المؤطرين 

: ومن بين المشكالت التي تعاني منيا ىذه األقسام بعامة فيما يمي

  التكوين وضعف تركيزىا والتي تعتبر األسس التي توضع من أجميا أىدافغموض 
، ىي ليست ثابتة بل متغيرة بتغير إليياالمناىج وتجمد الوسائل والتجييزات والمخابر وما 

الزمن وحاجات المجتمع ومؤسساتو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعممية، ألىدافو 
يجب أن تتجو نحو تكوين متخصصين في المكتبات والمعمومات لمعمل في جميع 

.  نطاقأوسعالمؤسسات سابقة الذكر عمى 
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  ضعف المنياج الدراسية كما وكيفا من حيث المفردات والمضمون كما أنيا مقتصرة في
مواكبة التطورات العممية الحديثة والمطالب والحاجات اآلنية والمستقبمية فضال عن 
غياب التدرج والتكامل بين موادىا ومفرداتيا وذلك ناتج عن ضعف االىتمام بالفروع 

. المتخصصة داخل التخصص العام
 غياب التنسيق بين معاىد التكوين والمكتبات التطبيق .
  نظرة المجتمع إلى المينة المكتبية وىي نظرة ال تشجع الطمبة عمى متابعة ىذا

التخصص لذلك نجد الطمبة الذين التحقوا بيذا التخصص ذات مستوػ متدني لذلك ال بّد 
من دعم قيام الجمعيات المكتبات واستخدام وسائل اإلعالم المختمفة لمتعريف بيذا 

  1.التخصص وأىميتو في عالمنا المعاصر
  بتونس األعمىغياب المخابر والورشات بتجييزاتيا الحديثة كما ىو األمر في المعيد 

 أخرػ كما وأقسامالذؼ يتكون بأربعة مخابر بالحواسب فيي غير موجودة في معاىدنا 
 .أن ىذه المخابر ال يكمن االستغناء عنيا في التكوين الحديث

  استخدام تقنيات المعمومات ومنيا الحواسب عمى اإلطارات المشرفينضعف خبرة 
 . لممعموماتاآللية ةوالمعالج

  ضعف التشاور والتواصل بين األساتذة المنظرين واألساتذة المطبقين الن تالحم بين
 .الدروس النظرية والتطبيقية ىو أساس التكوين الجيد

  المكتبات في الجامعات العربية والعديد منيا لم يضم بعد أقساماختالف تسميات 
معيد اقتصاد المكتبات في الجزائر ومعيد عموم : مصطمح المعمومات عمى أىميتو مثل

 الكميات األدبية بما يحرميا من امتالك إلى في المغرب كما أن معظميا متبعة اإلعالم

                                                             
 .117،116 ،2. ص-1.ص. بقاسالمرجع نفس ال .التكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات. عبد المطيف، صوفي1
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تقنيات حديثة بسبب نظرة المسؤولين عمى أنيا دراسات أدبية ال تحتاج إلى مخابر 
  1.وتجييزات

:  المكتبة في العصر الحديثإنشاءشروط 

. يجب أن أكون في موقع مناسب يسيل الوصول إليو (1
ال بّد من وجود مبنى مصمم تصميما يناسب حاجات المكتبة توجب أن توضع قاعة  (2

المحاضرات وقاعة لممواد السمعية والبصرية وقاعة لخدمات االنترنت والمكتبة 
. االلكترونية

. مصادر المعمومات المناسبة لمجميور مراد خدمتو كما ونوعا (3
ال بّد من الموظفين المؤىمين تربويا ونفسيا والتأىيل العممي يجب أن يكونوا ذو خبرة  (4

. مناسبة في عمم المكتبات
وجود خدمات مكتبة متطورة ونعني بذلك وجود نظام آلي الفيرسة والتصنيف والبحث  (5

.  في المكتبة وىذه ميمة لسرعة أو اختصار الوقتon-lineوخدمة التطوير االلكترونية 

: أنواع المكتبات في العصر الحديث

يوجد مكتبات وطنية في العديد من الدول في عصرنا الحديث سواء كان اسميا المكتبة    
الوطنية أو تتخذ ليا اسما آخر إال أنيا تقوم بنفس الدور، لمكتبة الكونجرس في الواليات 
. المتحدة األمريكية ومكتبة المتحف في بريطانيا ودار الكتب والوثائق القومية في مصر

 األساليب   وتيتم المكتبة الوطنية بحفع التراث القومي وتنظيمو ونشره والمكتبة الوطنية تتبنى 
التكنولوجية الحديثة في أعماليا من أجل حفع واسترجاع وبث المعمومات داخل الوطن وخارجو 

وىذا النوع من المكتبات يعتبر حديثا نسبيا ويعود تاريخو إلى زمن قريب وقد انحدر عن 

                                                             
 .119،118 ،2. ص-1.ص.بق اسالمرجع نفس ال . . عبد المطيف،صوفي  1
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 1.المكتبات الممكية التي كان يممكيا مموك الدول كما ىو الحال في المكتبة األىمية في باريس
وأسست لتكون مركز النشاط الرسمي لمدولة في مجاالت البحث والتأليف والنشر وكل ما لو 

عالقة بالكتب، وتوجد مكتبة وطنية واحدة في عاصمة الدول فيي مكتبة الوطنية في المغرب 
 تعرف بدار الكتب السعوديةوالجزائر ولبنان والعراق في مصر دار الكتب المصرية وفي 

.  فيي المكتبة الوطنيةاألردنالوطنية أما في 

: أهداف المكتبة الوطنية

التشريعات الكتب : حفع وتوثيق كل ما لو عالقة بنشاط الدولة لمصادر المعمومات مثال .1
. السنوية التي تصدرىا الوزارات

. جمع مصادر المعمومات المتعمقة بالوطن مما يصدر في داخل الوطن وخارجو .2
 القانوني في اإليداعحفع حقوق الممكية الفكرية في مصادر المعمومات عن طريق  .3

. المكتبة الوطنية
: فيرسة وتصنيف الكتب قبل نشرىا .4
رقم التصنيف ىو رقم يعطي لمكتاب يحدد موقعو عمى رفوف المكتبة وفق الموضوع  .5

. الذؼ ينتمي إليو
 التصنيفية في المكتبات كميا ثم توحيد عناصر األرقامومن أىداف ىذا العمل توحيد  .6

. الفيرسة
. جمع كل ما يصدر أو حفع مصادر المعمومات التي تطبع داخل البمد .7
 .جمع وحفع المخطوطات عمى المستوػ الوطني .8
 البيبموغرافيا الوطنية وىي قوائم بأسماء مصادر المعمومات وقد تكون سنوية وقد إصدار .9

  2.تكون لمدة أكثر من سنة

                                                             
 .56،55 ،2. ص-1. ص.بقاسالمرجع ال نفس.  المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال،ندير   1

 .57،56 ،2. ص-1.مرجع نفسو، صال  2
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: مراحل العصر الحديث

 ىي المؤسسة الثقافية االجتماعية التي تجمع مصادر المعرفة المختمفة وتحافع :المكتبة العامة
. عمييا وتيسر استخداميا من قبل الجميور

: قسم المكتبات العامة وفقا لحجمها إلى

وتضم مجموعة كبيرة وضخمة من المصادر قد تصل : المكتبات العامة الضخمة والكبيرة .1
، كما ىو الحال في مكتبات بعض عواصم المدن الكبيرة منيا أحياناإلى ماليين عدة 

. مكتبة نيويورك العامة ، مكتبة شيكاغو العامة
ىي متوسطة الحجم تصل إلى مئات اآلالف من المواد : المكتبات العامة المتوسطة .2

. المكتبية والمواد األخرػ وغالبا ما تكون في المدن الصغيرة والقرػ 
وتضم اآلالف من المواد المكتبية والمواد األخرػ وغالبا : المكتبات العامة صغيرة الحجم .3

. ما تكون في المدن الصغيرة والقرػ 

تقدم المكتبات العامة العديد من الخدمات المكتبية لمقراء والدارسين والباحثين بمختمف أنواعيا 
: وأىمياومستوياتيم 

 التصوير،الخدمات اإلعالمية،الخدمة المرجعية واإلرشادية،اإلعارة الداخمية والخارجية ، 
. خدمة االنترنت،تنظيم المعارض المختمفةاألفالم،  عرض ،الندوات والمحاضرات

 1 : المختملة لممكتبات العامةوأشكالأنواع 

 مكتبات األندية، المكتبة اإلقميميةاألطفال، مكتبات ،المكتبة المركزية،المكتبة الفرعية ، 
مكتبات ،مكتبة المدينة، مكتبات المساجد والجوامع، المكتبة الريفية،المكتبات النسائية
. المكتبة المستقمة،مكتبات مراكز الشباب،مكتبة المدينة ،المساجد والجوامع

                                                             
 .59،58 ،2. ص-1. ص.مرجع نفسوال . المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال،ندير 1
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: شروط المكتبة العامة

ن تكون في المكتبة العامة مجانية الرسم لالشتراك أو التأمين الذؼ يدفعو ال ينقص أ .1
. عمى المساىمة المالية

. ن تكون ميزانيتيا من األموال العامة لمدولةأ .2
ن تكون عامة في محتوياتيا بمعنى أن تمبي حاجات شرائح المجتمع كمو وليست أ .3

. متخصصة
. أن تكون خدماتيا مفتوحة لجميع أفراد المجتمع دون التميز بين المواطنين .4

: أهدافها

 اليدف األساسي ىو نشر الثقافة في المجتمع ومعرفة كيفية تحقيق ىذا اليدف .
  المكتبة العامة تنوب عن أفراد المجتمع في توفير ما ال يستطيع أن يتوافر في مصادر

. المعمومات
 الفراغ من أجل نشر القراءة وحب الكتابةأوقات المكتبة من أجل نشر واستثمار إنشاء  .
  تقوية العالقات االجتماعية بين األفراد المجتمع بإقامة المحاضرات والندوات وعرض

  1. الموجية والمعارضاألفالم
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: خالصة

من خالل فصمنا ىذا استنتجنا أن التكوين الجامعي في مواجية تطورات وتغيرات سريعة    
متالحقة في مجاالت تقنيات المعمومات وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا وبثيا األمر جعل 

 المكتبات مضطرة إلعادة النظر دوريا في منطمقاتيا وأىدافيا وبرامجيا ووسائميا وطرق أقسام
التدريس فييا حتى تواكب ىذه التطورات وحتى يتمكن خرجوىا من رفع التحديات التي تواجو 

مينتيم بحيث لم يعد أحد يعرف بدقة محتوػ التكوين الحقيقي المطموب لمواكبة ىذه التغييرات 
. األقدمعمى خالف ما كان عميو الحال بالنسبة التكوين 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

الفصل التطبيقي 



دراسة ميدانية لشعبة علم المكتبات والمعلومات بجامعة : الفصل الثاني
 خروبة -عبد الحميد ابن باديس مستغانم

: تمهيد

 تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم .
 تعريف كليات جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم .
 تعريف كلية العلوم االجتماعية .
 تعريف كلية العلوم اإلنسانية .
 تعريف شعبة علم المكتبات والمعلومات .
 المقابلة .
 عرض وتحليل المقابلة .
 النتائج العامة للدراسة .
 تحليل نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات .
 اقتراحات الدراسة. 

 خالصة
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 :تمهيد

من خالل الدراسة الميدانية سنقوم بطرح ودراسة األفكار والمعمومات التي تم التطرق إلييا    
، إذ تعتبر ىذه األخير األساسي والقاعدة التي يبنى عمييا الجزء الواقعي في الدراسة النظرية

 .لمدراسة، إذ يعتبر أن وجيين لعممة واحدة

   ومن خالل ىذه الدراسة الميدانية سنحاول معرفة ودراسة كل ما يتعمق وما يميد لمتكوين في 
طارات في ىذا  شعبة عمم المكتبات والمعمومات لوالية مستغانم وكيف يتم إنتاج كوادر وا 

 .التخصص

   حيث قمنا في ىذا الجانب بتعريف جامعة مستغانم عامة وكمياتيا وشعبة عمم المكتبات 
 .والمعمومات خاصة، بحيث سنتطرق إلى أىم ما يتعمق بيذا التخصص

: التعريف بمكان الدراسة: المبحث األول

 موقع جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. 

 المؤرخ في  22-98تقع ىذه الجامعة في غرب مدينة مستغانم أنشأت بموجب المرسوم رقم    
 وىي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تخضع   07/07/1998

لوصاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، وقد مرت الجامعة بعدة مراحل إلى أن وصمت 
 :عمى ما ىي عميو اآلن، ونذكر فيما يمي فروعيا

  المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضة، أحدثت بموجب المرسوم
 1988مارس   22 المؤرخ في  64-88رقم 
  27/07/1992المؤرخ في  92المركز الجامعي الذي أحدث بموجب المرسوم رقم  ،

وقد أصبحت جامعة مستغانم بالمعنى المتعارف عميو من خالل إدماج كل ما كان 
. موجود من قبل
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: ميام الجامعة وىي كالتالي  23/08/2003المؤرخ في   249-03عدد المرسوم رقم 

o  الضرورية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمبالداإلطاراتتكوين  .

o تطوير مناىج البحث وترقية التكوين بالبحث العممي .

o المساىمة في إنتاج ونشر معجم لمعمم والمعارف وتحصيميا وتطويرىا .

o 1المشاركة في التكوين المتواصل.  

 :كميات جامعة عبد الحميد بن باديس

 األقسام الكميات
 قسم الرياضيات واإلعالم اآللي كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي

 قسم الفيزياء
 قسم الكيمياء

 قسم البيولوجي كمية عموم الطبيعة والحياة
 قسم عمم البحار والمحيطات

 قسم اليندسة المدنية والمعمارية كمية العموم والتكنولوجيا
 قسم ىندسة الطرائق

 قسم اليندسة الكيربائية
 قسم اليندسة الميكانيكية

 قسم المغة الفرنسية كمية المغات األجنبية
 قسم العموم التجارية

 قسم المالية والمحاسبة
                                                             

 . 38المتضمن إنشاء جامعة مستغانم الجريدة الرسمية رقم  07/07/1998المؤرخ في  220-98 :المرسوم رقم  1
المتضمن تحديد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا، الجريدة  23/08/2003المؤرخ في 279-03المرسوم التنفيذي رقم 

 .38الرسمية رقم 
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 قسم األدب العربي كمية األدب العربي والفنون 
 قسم الفنون 

 قسم الحقوق  كمية الحقوق والعموم السياسية
 قسم العموم السياسية

 قسم الطب كمية الطب
 قسم عمم االجتماع كمية العموم االجتماعية

 قسم العموم اإلنسانية
 قسم عمم النفس

 قسم الفمسفة
  معيد التربية البدنية والرياضية

 قسم عموم التسيير كمية العموم التجارية
 قسم العموم التجارية

 قسم المالية والمحاسبة
 

:  تعريف بكمية العموم االجتماعية بجامعة مستغانم

أدرجت كمية العموم االجتماعية في منظومة التكوين لجامعة  1998في شير سبتمبر    
انشأت كمية العموم 1999مستغانم، وكان ذلك من خالل قسم العموم االجتماعية، وفي 

االجتماعية والتربية البدنية والرياضية التي تضم ثالثة أقسام في عمم االجتماع وعمم النفس 
.  واالتصالاإلعالموالتربية البدنية، ثم تدعمت بقسم عموم 

 من بداية السنة د.م.لاستقمت كمية العموم االجتماعية واعتمدت نظام  2004   وفي جويمية 
 .م2006/2007الجامعية 
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: أهداف كمية العموم االجتماعية

  ثرائياالحفاظ عمى المعرفة  وتنميتيا والعمل عمى نشرىا عمى المستوى القومي وا 
. واإلنساني

 نشر العمم وا عداد بكفاءات الشخصية في فروع العمم المختمفة وحفع التراث العممي .
 النيوض بجيل الشباب فكريا وروحيا وخمقيا .
 1الخ...المساىمة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 

 كمية العموم االجتماعية ضمن إلى اإلنسانيةينتمي قسم العموم : تعريف قسم العموم اإلنسانية
 . ييدف إلى توزيع التخصصات والشعب التي تسيل العممية التعميميةإداري تنظيم 

: يضم القسم ثالث شعب وهي

. شعبة اإلعالم واالتصال .1
. شعبة التاريخ .2
. شعبة عمم المكتبات والتوثيق .3

 والذي لم يفتح اآلثار وىو عمم أخر يحتوي في تنظيمو تخصصا اإلنسانية   كما أن قسم العموم 
. بجامعة مستغانم

 جذع مشترك يضم مواد جامعة تتيح لمطالب األولىإن القسم من خالل الدراسة لسنة    
. االختيار ألجل التوجو لمتخصص الذي يريده

 وىو اليوم ينشط 2004 نشأ مع نشأة كمية العموم االجتماعية سنة اإلنسانيةقسم العموم    
. ضمن تخصصو

 

                                                             
 .03.ص.2016،جامعة عبد الحميد بن باديس:مستغانم .م دليل الطالب.كمية العموم االجتماعية  1
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- : جامعة مستغانم- التعريف بشعبة عمم المكتبات والمعمومات

في  12-213 تأسست شعبة عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم بموجب مرسوم    
بمجيودات األساتذة دمحمي نادية كونيا متخصصة في مجال   2012/2013السنة الجامعية

 ومكسبا ميما لمكمية اإلنسانيةالمكتبات والمعمومات لتصبح بذلك الشعبة إضافة إلى قسم العموم 
كانت الشعبة تعاني من نقص في التأثير لنقص األساتذة المتخصصين، لكن تم تزويد الشعبة 

. بطاقم من األساتذة متخصصين من جامعة وىران

بعد ذلك تم مباشرة فتح ماستر توثيق وعمم ، 2014تخرجت أول دفعة ليسانس سنة    
 جديدة من خالل الندوات الوطنية أفقاالمعمومات التكنولوجية الحديثة، وقد بدأت الشعبة تشق 

وبعدىا عرفت الشعبة عدة مشاكل فقد ،  2016 دفعة ماستر سنة أولوالممتقيات مع تخرج 
 إلى طمبتيا بعدة إضرابات لحل مشاكميا التي كانت تعاني منيا، حيث أدت ىذه المشاكل اقامو

 . سنة تخرج لدفعة ليسانس وماسترأخر  2018/5019حل ىذه الشعبة لتكون السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 



مستغانم باديس ابن الحميد عبد بجامعة والمعمومات المكتبات عمم لشعبة ميدانية دراسة:    الفصل الثاني  

 

 

60 

: المقابمة

: بدايات عمم المكتبات والمعمومات في والية مستغانم: األولالمحور 

؟ اإلنسانيةمتى كانت سنة افتتاح الشعبة في قسم العموم : 1س

م 2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 1ج

 م2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 2ج

 م2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 3ج

ما ىي ابرز الصعوبات والمشاكل التي واجيت ىذا التخصص؟  :2س

. نقص األساتذة المؤطرين: 1ج

 عدم تطويره والبقاء في دائرة المشاكل .
 إسناد رئاسة الشعبة لغير المتخصصين .

 لم تمقى االىتمام والرعاية من الجية المسؤولة أنياالصعوبات التي عانت منيا الشعبة : 2ج
. (اإلدارة العميا)

نقص األساتذة المتخصصين : 3ج

 نقص الفضاءات .

كيف تم التعامل مع نقص األساتذة المتخصصين في بداية فتح ىذه األخيرة؟ : 3س

 طالب ١٢٥من بين المشاكل التي واجيتو ىي كثرة الطمبة المسجمين، حيث قارب : 1ج
. باإلضافة إلى نقص الفضاءات

. كثرة الطمبة مع نقص الفضاءات: 2ج
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تم التعامل مع ىذا المشكل من خالل إسناد وتوظيف أساتذة مؤقتين وماذا زاد في تأزيم : 3ج
. المشاكل

 المشاكل التي واجيتك عند تسممك ىذه الميام؟ أىمماىي : 4س

دخول في صراعات ىامشية مع إدارة الكمية إضافة إلى عدم احترام الثقافات التي كانت : 1ج
. تسعى ارقي بيذا التخصص

. نقص التأطير والفضاءات مع كثرة الطمبة:2ج

. ، كثرة عدد الطمبةاإلدارية باألمورنقص الفضاءات، االنشغال : 3ج

جراءات قبول الطمبة في ىذا التخصص؟ :  5س ماىي شروط وا 

: من بين الشروط التي وضحت آنذاك ما يمي: 1ج

 عدم اجتياز الطالب االستدراك .
  12/20معدل الطالب يفوق ويكون اكثر من 

. لم تكن ىناك شروط في االلتحاق بالتخصص: 2ج

. عدم اجتياز الطالب االستدراك: 3ج

. البرامج المعتمدة في التكوين: المحور الثاني

ماىي الخطط والبرامج التي تم االعتماد عمييا في ىذا التخصص؟ : 6س

تم االعتماد عمى خطط تم االتفاق عمييا في عرض المشروع الذي فيو ما يقال في : 1ج
. التكوين النوعي لمتخصص

.  والتخصصتتالءمتم االعتماد عمى خطط وبرامج : 2ج
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.  والتخصصتتالءمتم االعتماد عمى خطط وبرامج : 3ج

 التحتية لمتجييزات؟ البنيىل تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 7س

 التحتية لمتجييزات، بحيث عانت الشعبة من نقص البنيال تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 1ج
. كبير في التجييزات التكنولوجية

 التحتية لمتجييزات ذلك أن بعض المقاييس تقنية البنيال تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 2ج
. مينية

.  التحتية لمتجييزاتالبنيال يوجد توافق بين البرامج الببداغوجية مع : 3ج

ىل المواد المقدمة لمطمبة عالقة بتكنولوجيا المعمومات؟ : 8س

نعم تم تقديم تقديم مواد ومقاييس لمطمبة خاصة بكل ما ىو تكنولوجي يتطابق مع : 1ج
. التخصص وذات معايير عالمية

. طبعا الدروس ليا عالقة بكل ماىو تكنولوجي: 2ج

معظم الدروس ليا عالقة ومطابقة لتكنولوجيا المعمومات، لكن طريقة طرحيا تفتقد إلى : 3ج
. التكوين النوعي

ىل الدروس النظرية والتطبيقية في التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات ىي : 9س
مواد تكاممية؟ 

. طبعا ىي دروس تكاممية تيدف إلى ارتقاء بمحتوى المقياس : 1ج

. نعم ىي دروس تكاممية: 2ج

. نعم المقاييس النظرية والتطبيقية تكمل بعضيا البعض: 3ج
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ىل يتم التعديل في برامج التكوين الجامعي بما يتماشى والتقدم الحاصل في مجال عمم : 10س
المكتبات؟ 

. نعم يتم تعديل البرامج وفق ما يعرفو التخصص من تطورات تكنولوجية: 1ج

تبقى التعديالت ناقصة مقارنة بالتطور اليائل في مجال التخصص الذي يتماشى مع : 2ج
. التطورات الحاصمة في المجال

نعم مؤخرا كان فيو تغيير شامل لمتخصصات في عمم المكتبات والمعمومات، وىذا في كل : 3ج
. الجامعات الجزائرية في إطار الموائمة الذي انعقد بجامعة وىران

. المشاكل والصعوبات التي عرفتها الشعبة خاصة في السنتين األخيرتين: المحور الثالث

كيف تعامل األساتذة مع الظروف الحاصمة في إدارة الشعبة؟ : 11س

كان األمر صعب ألنو يؤثر عمى المردودية كوننا متخصصين أضرت بنا مشاكل الشعبة : 1ج
.  من مستوى المردوديةوانقضت

: من بين المشاكل التي واجيت األساتذة نذكر مايمي: 2ج

 عدم تفاعل الطمبة مع ىذا العمم كونو تخصص جديد في الوالية .
 كثرة الطمبة ونقص الفضاءات .

. تعامل بكل مروحة وتفاىم باعتبار أن التخصص في بداياتو: 3ج

 ىندسة وتكنولوجيا المعمومات ىل تم توفير الوسائل إلىبما أنو تم تحديث الشعبة : 12س
؟ األخيرالتكنولوجية الحديثة التي تتماشى مع ىذا 

ال لم يتم تزويد الشعبة بوسائل التكنولوجية التي تحتاجيا المقاييس المبرمجة في المنيج : 1ج
. الدراسي
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يتم االعتماد عمى التدريس النظري دون التطبيقي كون أن الشعبة ال تتوفر عمى وسائل : 2ج
. تكنولوجية التي يحتاجيا الطالب

 ليوفق في المقياس، حيث يعتمد عمى األستاذ من طرف إضافينوعا ما، يبقى بذل جيد : 3ج
. مستوى من مستويات التكوين في جامعات أخرى 

 إلييا الشعبة من خالل تأطيرىا من طرف الدارسين خارج ألتماىي المشاكل التي : 13س
التخصص؟ 

.  كل ما تحتاجو ىذه األخيرةإىمالتدىور أوضاع الشعبة وذلك من خالل : 1ج

 أساتذة مؤقتين إلىتحصيل ضعيف من طرف الطمبة ألن معظم المقاييس كانت موكمة : 2ج
. مما أثر مستوى المردودية

. تراجع شعبة التخصص ودخولو عدة متاىات: 3ج

بما أن الشعبة تعاني من نقائص بيداغوجية في نظرك ىل تنتج كوادر ذات قدرات : 14س
مؤىمة؟ 

. يبقى مستوى محدد نظرا لمستوى التكوين: 1ج

ال ىذا ال يؤثر فالنقائص موجودة في كل الشعب ولكن ال تؤثر كثيرا عمى التحصيل : 2ج
. العممي لمطالب

. يبقى المستوى محدود: 3ج

 الالزمة إلنقاذ ىذه الشعبة من خالل األزمات التي طرأت اإلجراءاتىي  في نظرك ما: 15س
عمييا؟ 

: إلنقاذ الشعبة يجب توفير ما يمي: 1ج
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 توفير أساتذة في التخصص .
 توفير تجييزات وقاعات خاصة لتدريس بعض المقاييس .

 متخصص لتسيير أمورىا وفق ما يخطط لو حسب إداري يجب تأطيرىا من طرف : 2ج
. تخصصو

إعادة النظر في رئاسة الشعبة وجمب أساتذة متخصصين عمى مستوى عالي يضمن : 3ج
 .التكوين النوعي الحقيقي

 



ممستغان باديس ابن الحميد عبد بجامعة والمعمومات المكتبات عمم لشعبة ميدانية دراسة:الفصل الثاني   

 

 
66 

 :تحميل المقابمة

 من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في جامعة عبد الحميد بن باديس قسم العموم 
اإلنسانية،شعبة عمم المكتبات، حيث اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى أداة البحث المتمثمة في 

 .مقابمة مع األساتذة المتخصصين في المجال

 -مستغانم-بدايات شعبة عمم المكتبات في جامعة عبد الحميد بن باديس: المحور األول

 يعد التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات بجامعة عبد الحميد بن باديس من بين  
 من طرف دستور وزاري تابع لقسم العموم 2012العموم الحديثة التي تم افتتاحيا سنة 

اإلنسانية، وىذا بعد عدة مراسالت وطمبات لإلدارة العميا من طرف األستاذة دمحمي نادية وبعد 
حصوليا عمى الموافقة قامت بتسيير ىذه الشعبة بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي كانت 

تعترض ىذه األخيرة والمتمثمة في نقص األساتذة المتخصصين، نقص الفضاءات مقارنة 
 طالب في تمك الفترة، بالرغم من وجود 125بالعدد الكبير لطمبة الذي كان يقارب حوالي 
 .عدة شروط لقبول الطمب في ىذا التخصص

 البرامج المعتمدة في التكوين: المحور الثاني

  تم وضع خطط وبرامج تتالءم مع التخصص حسب أقوال المبحوثين، فان ىذه األخيرة 
تؤدي إلى عرض مشروع ما يقال عنو انو التكوين النوعي لمتخصص، إال أن البنى التحتية 
لمتجييزات ال تتوافق مع البرامج البيداغوجية، كون أن معظم المقاييس تقنية مينية، إال أن 
ىذا األمر لم يأخذ بعين االعتبار من طرف إدارة الشعبة بالرغم من أن الدروس والمواد  

المبرمجة ليا عالقة بتكنولوجيا المعمومات، ىذا ما أدى إلى االعتماد عمى البرامج النظرية 
دون التطبيقية في معظم األحيان، حيث نتج عن ىذه النقائص تحصيل ضعيف من طرف 

 .الطمبة وتدىور أوضاع الشعبة وتراجع مستوى الشعبة
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 الصعوبات والمشاكل التي عرفتها الشعبة : المحور الثالث

  من خالل أقوال المبحوثين نستنتج أن الشعبة عرفت عدة مشاكل خالل السنوات األخيرة 
 خاصة عمى مستوى اإلدارة، وىذا من خالل تسييرىا من طرف إداريين خارج التخصص

 مما تمما أدى إلى دخول الشعبة في متاىات، باإلضافة لتعرضيا إلى العديد من االضطرابا
اثر ذلك عمى مردودية االستاذ والطالب عمى حد السواء، ومع تفاقم ىذه المشاكل تم تجميد 

الشعبة، وكان من الممكن تفادي كل ىذه المشاكل، فحسب أقوال المبحوثين كان البد من أن 
تسير الشعبة من طرف إداريين متخصصين، وتوفير كل مايمزم ليذا التخصص من 

 .فضاءات وأجيزة تكنولوجية حديثة تتناسب مع المواد والبرامج المقدمة ليذا األخير

 :النتائج العامة لمدراسة

االعتماد عمى البرامج والمقاييس التي تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال -
 .عمم المكتبات والمعمومات، لكن دون توفير التجييزات الالزمة ليا

 .االعتماد عمى البرامج النظرية بصفة كبيرة بسبب غياب وا ىمال البرامج التطبيقية-

 .نقص األساتذة المتخصصين في ىذه الشعبة-

 .إىمال الشعبة وتسييرىا من طرف إداريين خارج الشعبة-

 .غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يحتاجو الطالب-

 .محدودي المستوى لدى التكوين في ىذا التخصص بسبب نقص المواد البيداغوجية-

 :نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات 

المعتمدة في تكوين الطالب خاصة مع التطور  تتناسق الخطط والبرامج: الفرضية األولى
 .التكنولوجي الحاصل
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من خالل الدراسة التي أجريت عن طريق المقابمة مع االساتذة المتخصصين إستنتجنا أن 
البرامج النظرية والتطبيقية الموجية لتكوين الطالب في عمم المكتبات والمعمومات متكاممة 
فيما بينيا بحيث يتم معاينة الدروس النظرية وما يقابميا من التطبيقي لكن ىذه األخيرة ال 

تطبق عمى أرض الواقع، حيث تبقى مجرد حبر عمى الورق وىذا راجع إلى نقص الفضاءات 
 .والتجييزات التي يحتاجيا الجانب التطبيقي لممواد ومنو نستنتج أن الفرضية لم تتحقق نوع ما

 .مساىمة البرامج البيداغوجية في رفع مستوى األداء الميني لممكتبيين : الفرضية الثانية

من خالل أجوبة المقابمة خاصة تمك التي تتعمق بالمحور الثاني توصمنا إلى أن ةالبرامج 
البيداغوجية تساىم في رفع مستوى االداء الميني لممكتبيين، بحيث يتم إقتراح أىم الخطط 

والبرامج التي تتالئم مع ىذا التخصص وىذا لتقديم ليم تكوين نوعي يضمن ليم مواجية عالم 
   .الشغل بكل جدارة و إستحقاق خاصة مع التطورات التكنولوجيا الحاصمة في ىذا التخصص
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 اقتراحات الدراسة 

  دعم الشعبة واالهتمام بها بتوفير كل ما يلزمها من الفضاءات والتجهيزات والبرامج

التكنولوجية التي يحتاجها الطالب في مساره العلمي  

  تخصيص رصيد وثائقي شامل ومتكامل مع البرامج والخطط المقترحة للتكوين في

هذا التخصص   

  االعتماد على المقاييس التطبيقي أكثر ليصبح الطالب متمكن أكثر في تخصصه

خاصة فيما يتعلك بكل ما هو تكنولوجي  

  توفير طرق واليات البحث المتطورة في المكتبة للمتكون لتسهيل بحوثه وأعماله

باإلضافة إلى تطوير مهاراته في المستقبل في عالم الشغل  

  تشجيع الطلبة الجدد على التوجه إلى هذا التخصص وإبراز أهميته وخدماته للمجتمع
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 : خالصة 

من خالل ما تم التطرق إليو في إجراءات الدراسة الميدانية وذلك من خالل عرض المقابمة 
والتي أجريت مع أساتذة متخصصين في عمم المكتبات والمعمومات عند تحميمنا لألجوبة 
المتحصل عميو تبين لنا أن ىذا التخصص يعاني من عدة نقائص ومن أىميا اإلىمال 

 .اإلداري ىذا ما جعل الشعبة تدخل في دوامة من المشاكل التي كادت أن تؤدي إلى تجميده 
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: خاتمة

 كان ليا تأثيرا عمى المكتبات الجامعية أخر إلىإن ظيور تكنولوجيا المعمومات من عصر    
من خالل تدفق المعمومات وزيادة البحث العممي، حيث أصبحت المعمومات تواجو عدة 

مشكالت أمام الكثير من الباحثين والمسؤولين من بينيا مشكمة تفجر المعمومات، حيث أصبح 
من الضروري تعميم المستفيدين عمى كيفية استخدام ىذه التكنولوجيا بيدف تسييل التعامل مع 

. المعمومات المختمفة وخاصة تكنولوجيا الحاسوب

إن التكوين الجامعي في عمم المكتبات أصبح من أىم التخصصات الجامعية حيث ساعد    
ىذا األخير عمى تمقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعممية التي ساعدتيم عمى كيفية 
التعامل مع المعمومة في تقديم أحسن الخدمات المكتبية التي تيدف إلى ارتقاء المكتبة والثقافة 

المكتبية وذلك يتم عن طريق حب المينة والخبرة وخمق الرغبة لذلك أصبح تعميم المستفيدين 
. كيفية استخدام أنظمة المعمومات ألنيا أصبحت ضرورية فرضيا عصر المعمومات

   إن فكرة فتح التكوين في عمم المكتبات والمعمومات كان ىدف منيا محاربة الظروف الصعبة 
التي كانت تعيشيا المكتبات الجامعية جراء عدم وجود مسيرين متخصصين، كما أن الحياة 

اإلنسانية أصبحت حاليا من المعمومات والمعرفة مبدأ عاما لتسير أمور الفرد وتنظيم المجتمع 
كمو، وىذه األسباب جعمت االنتقال إلى مجتمع المعمومات يتطمب قدرات اندماجية متطورة، كما 

أن التكوين في عموم المعمومات ال يجوز أن يقتصر عمى المعاىد العميا والجامعات بل يجب أن 
يتسع ليشمل المجتمع بأوسع كالتكوين عمى مستوى االحياء أو المدارس أو النوادي أو 

 غير ذلك، كما أنو يقوم بالتدعيم النوعي لمعاممين بشكل أو بأخر في المكتبات إلىالمؤسسات 
 .العامة
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يمكن أن نقول أن ميام التكوين ىو تطوير الخدمات التقميدية إلى خدمات معاصرة متطورة مع 
. تطوير العصر وتطوير التكوين التقميدي إلى تكوين معاصر مواكب لمعدالة

   وأخيرًا نقول ييدف ىذا األخير إلى ارتقاء بالثقافة المكتبية والثقافة المعموماتية األمر الذي 
 وتبادل المعمومات إنتاجيؤدي إلى إعطاء المعمومات آفاق جديدة تسمح بتحضير الطالب لميام 

التي سعينا خالل نشاطو العممي والمين مستقبال وبالتالي سوف يكون تكوينا جامعيا في 
. المستوى ينمي قدراتو ويكسبو الميارات الالزمة لممشاركة في الحياة

 



وزارة  التعميم العالي والبحث العممي  

- مستغانم– جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

واإلنسانية                                                  كمية العموم االجتماعية  شعبة عمم المكتبات

عمم المكتبات والمعمومات                                              شعبة والمعمومات

 

عمم المكتبات والمعمومات شهادة الماستر في لنيلمذكرة   
هندسة وتكنولوجيا المعمومات تخصص   

:الموسومة ب  
 

 

 

 

 :إشراف األستاذ        :                                                  من إعداد الطالبتين
 لزرر الهوارر .  د                                                            . قارص فاطمة

 . معروف فاطمة
 

:أعضاء لجنـــــــــــة المنــــــــــــاقشة  

 الجامعة  الصفة األستاذ
دمحمي نادية - أ  مستغانم رئيسا 

لزرق هواري - د  مستغانم مقررا ومناقشا 

موالي دمحم - د.أ  أدرار مناقشا 

 

 التكوين في عمم المكتبات والمعمومات
 مستغانم –دراسة ميدانية بشعبة عمم المكتبات والمعمومات جامعة عبد الحميد بن باديس 

 -خروبة

 

 2018/2019السنة الجامعية 

 



 



 بطاقة فهرسية 

 

 قارص ،فاطمة ، معروف ، فاطمة 

شبة علم المكتبات والمعلومات بجامعة عبد الحميد إبن : التكوين في علم المكتبات والمعلومات 

لزرق هواري -د: قارص ،فاطمة ، معروف ، فاطمة ، إشراف / باديس مستغانم خروبة 

 ص .2019الجزائر جامعة مستغانم ، .

 



 إهداء
 

اهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى أمً الحنونة وأبً الحنون 

اللذان برعاٌتها ترعرعت وبنصائحهما عملت وعلى 

 .طاعتهما حرصت

 .إلى زوجً العزٌز الذي ساندنً فً مشوار حٌاتً الدراسٌة

 . والى إخوتً وأخواتً“رودٌنا تسنٌم”إلى ابنتً الصغٌرة 

الى كل من ساندنً فً إنجاز هذا العمل من زمالئً فً علم 

 .المكتبات

 

 

 معروف فاطمة

 



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي وعملً إلى  العطاء الذي ٌفٌض بال حدود، من 

أنارت قلبً بحب العلم وأعانتنً بدعواتها، إلى من تذوب لتنٌر 

 دروب اآلخرٌن، إلى الزهرة التً تفوح برائحة الٌاسمٌن،

 أمً وأبً.. إلى نبع الحب والحنان... إلى رفٌق دربً

 إلى أغلى ما أهدتنً إٌاه الحٌاة إخوتً وأخواتً

 ....إلى كل األهل واألقارب

 ....إلى كل األصدقاء

 ...إلى كل من ٌعرفنً من بعٌد أو قرٌب

 

 

 قارص فاطمة



 شكر وتقدير
 

الحمد هلل الذي وهبنا نعمة العقل سبحانه والشكر له عمى نعمه 

 .تبارك هللا ذو الجالل واإلكرام ،وفضمه وكرمه

عمى ما "  اللواري  لزرر " نتوجه بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف 

قدمه لنا من دعم في انجاز هذا البحث من خالل توجيلاته 

 .ونصائحه القيمة

نقدم امتناننا الكبير لجميع أساتذة تخصص عمم المكتبات 

 فملم منا فائق االحترام والتقدير... والمعمومات

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من دعمنا في انجاز هذا البحث 

 .المتواضع
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 :مقدمة

يسعى العالم اليوم إلى إقامة نظام عالمي جديد وذلك بصورة سريعة يقوم عمى تقنيات    
متسارعة التطور والثورة المعموماتية الفائقة التي تحتاج إلى بوادر ذات مستويات عالية من 

التكوين والتدريب قادرة عمى التطوير والتغيير بما يناسب العصر حيث يعد التكوين والمعمومات 
يا وال يمكن لمبشرية أن تستغني عنو لما رىو احد ىذه المجاالت التي يمكن اعتباره مجاال محو

 ٠لو دور كبير في تنظيم  ىذه المعرفة

 واسعة جدا في إمكانيات الثورة المعموماتية ووسائل االتصال الحديثة لممكتبات أتاحتلقد    
إفشال المعمومات وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا وبثيا بسرعة ىائمة إال أن المكتبات تواجو 

اليوم أكثر من أي وقت مضى تغيرات عميقة في وظائفيا ومنطالقاتيا وسبل عمميا في ضوء 
 ٠االحتياجات المتجددة باستمرار المفسدين منيا 

لقد تغيرت صورة المكنتين ومياميم وبدأت تتجو أكثر فأكثر نحو السيبرانية بل إن مينتيم    
 السيبرانين بسبب طبيعة أعماليم ومياميم الجديد ة التي تواكب ىذه إلى من المكتتبين أخذت

 ٠التطورات التكنولوجية الحديثة 

وعميو فالتفكير في فتح تكوين متخصص في عمم المكتبات والمعمومات في جل الجامعات    
 التي تضعيا مختمف األساسية؛ويعتبر التكوين في عمم المكتبات والمعمومات من الركائز 

 أو المؤسسات الوثائقية تصب أعينيا حتى تتمكن من أداء وظائفيا المتمثمة في اإلعالمأنظمة 
 ٠تقديم أحسن الخدمات المكتبية 

 المكتبات أقسامويقف التكوين العالي لممكتتبين في مواجية ىذه التطورات والتغيرات إذ نجد    
 ومناىجيا ووسائميا وأىدافيا إلعادة النظر في منطالقاتيا مضطرةومعاىدىا الجامعية نفسيا 

 من رفع التحديات التي تواجو الخريجينوطرق التدريس فييا حتى تواكب ذلك كمو وحتى يتمكن 
 ٠مينتيم 
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وقد يكون اليدف األساسي من التكوين في عمم المكتبات والمعمومات ىو تمقين المكونين من    
الطرق واألساليب النظرية والعممية التي تساعدىم في التحكم في ىذا اليسر الكبير من 

المعمومات ىو تمقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعممية التي تساعدىم عمى التحكم في 
 ٠ىذا السبل الكبير من المعمومات وذلك بسرعة مطموبة وبتكاليف جد مدروسة 

فعمم المكتبات ىو عمم تطبيقي خاصة في عصرنا الحالي وىو بحاجة إلى تكوين في عدة    
مستويات واتجاىات والتخفيف من الدروس النظرية لحساب الدروس التطبيقية مع التركيز عمى 

الموضوعات التي تتصل بتكنولوجيا المعمومات الحديثة ووضع طرق جديدة وبناء نظم مكتبات  
مالئمة من خالل تحديث في األىداف والمحتوى والتنظيم والموارد البشرية المؤطرة والتجييزات 

المعتمدة ووضع مخططات برامج واعية مرنة فعالة قصد دعم المستويات الكيفية لمدارسين 
وتمكينيم من مواكب سوق العمل وعمم المكتبات في شقو الميني يتوافق مع بقية المين 

 .األخرى 

 التي تشمميا األوطانرغم من التكوين قد خط خطوات كبيرة سواء من حيث األمكنة أو لابف   
 . أنو الزال يبحث عن مينيتيو وبخاصة في الدول الناميةإال األزمنةىذا التكوين أو من حيث 

ولمعالجة ىذا الموضوع تم وضع خطة منيجية لتحقيق كل أىداف الدراسة والوصول إلى 

: النتائج المرجوة، حيث تم إتباع الخطوات اآلتية 

شممت كل المراحل المنيجية الحتواء البحث العممي انطالقا من مقدمة البحث : المقدمة  
إلى اإلشكالية المطروحة وتساؤالت وفرضيات البحث، إضافة إلى دوافع وأسباب الدراسة مع 

 .إظيار منيج الدراسة المتبع والتركيز عمى عينة الدراسة
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. عمم المكتباتوأىمية وظائف ، مراحلتم معالجة فيو كل من مفاىيم، و: الفصل األول 

إسيامات التكوين في تطوير ، و أساليب التكوين في عمم المكتباتباإلضافة إلى مفاىيم، و 

 . أداء المكتبة

–جامعة عبد الحميد بن باديس  تم تناول فيو الجانب التطبيقي المتمثل في : الفصل الثاني 

  . البرامج والخطط المسطرة لمتكوين في ىذا التخصصحيث تم التطرق إلى كل خروبة مستغانم، 
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: اإلشكالية

إن تسارع التقنيات المتطورة التي يعتمد عمييا النظام العالمي الجديد تحتاج إلى كوادر بشرية    
يناسب العصر إال أن المكتبات  ذات مستويات عالية من التكوين تساعد عمى تطوير وتغيير ما

طالقاتيا من مكتبة ورقية الى مكتبة الال ورقية ومن  تواجو اليوم تغيرات عميقة في وظائفيا ومن
الحاسوب في المكتبة الى المكتبة في الحاسوب وذلك بسبب التطورات التي دخمت عمييا منيا 
البحث الببميوغرافي واالتصال المباشر عمى الخط وكذا النشر االلكتروني واستخدام الوسائط 

 ٠المتعددة

إن التكوين لممكتتبين يسعى في مواجية ىذه التطورات التي طرأت عمى المكتبة فعمم    
 ٠المكتبات ىو عمم تطبيقي يحتاج إلى دروس تتعمق بتكنولوجيا المعمومات الحديثة 

من المسائل اليامة التي تولييا الجامعات قدرا كبيرا من اىتماميا ىي تكوين كوادر لمعمل في    
المكتبات ومراكز المعمومات الن التقدم المتواصل في ميادين الحياة العممية يتطمب ىذه الكوادر 
تحصيل معارف تواكب ىذا التقدم والتطور حتى تكون أكثر ارتباط بالوسائل التكنولوجية الحديثة 

: التي تستخدميا المكتبات ومراكز المعمومات وعميو فإن اإلشكالية جاءت لتعالج

ن؟ يكيف ساهم التكوين في تطوير أداء المكتبي

:  الدراسة أسئمة

ـ ىل التكوين في عمم المكتبات يخمق كوادر ذات قدرات مؤىمة لمعمل في المكتبة ومواكبة 1
 التطورات التكنولوجية الحديثة المتطورة ؟

ىل يتم االعتماد عمى البرامج التطبيقية وتوفير كل ما يمزم ليا ؟ ـ 2

  ما ىي أىم الخطط والبرامج  التي يتم االعتماد في التكوين الجامعي؟ـ3
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: فرضيات الدراسة 

تعرف الفرضية بأنيا طرح أو تفسير مقترح لتوضيح ظاىرة ما وغالبا ماتوضع في بداية    
الدراسة بشكل مؤقت حتى يتم فحصيا وتأكد منيا ومن خالل اإلشكالية المطروحة قمت بوضع 

 :مجموعة من الفرضيات وىي كالتالي

 . تناسق الخطط والبرامج المعتمدة في تكوين الطالب خاصة مع التطور التكنولوجي -1
 . مساىمة البرامج البيداغوجية في رفع مستوى األداء الميني لممكتبيين -2

: منهج الدراسة

منيج البحث الميداني وىو عبارة عن دراسة عمى أرض الواقع من أجل معرفة كل التفاصيل    
االجتماعية :عن الشيء المبحوث عنو ويستعمل البحث الميداني في شتى العموم اإلنسانية مثل

، وىذا ما يتوافق مع الدراسة التي قمنا بيا في قسم  غيره ذلكإلىوالبيئية والمناخية والثقافية 
 1.العموم اإلنسانية، شعبة عمم المكتبات

:  جمع البياناتأدوات

بغرض تجميع البيانات والمعمومات التي سيتم بناؤىا عمييا إنجاز الدراسة فقد اعتمدنا عمى    
:  التاليةاألدوات

تعتبر المقابمة عمى الوسائل الميمة لمحصول عمى البيانات وىي محادثة أو حوار : المقابمة
موجو بين الباحث من جية وشخص أو أشخاص آخرين من جية أخرى بغرض جمع 

 لمبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعة من األسئمة من الباحث التي يتطمب األزمةالمعمومات 
 2.اإلجابة عمييا من األشخاص المعنيين بالبحث

                                                             
1 >wiki>https:/ /ar-m-mikipedia ,org consulté le :27-05-2019 a 23:29 
 
2  Al3loom.com consulté le :  27-05-2019 a 23:21. 
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: أهمية الدراسة

: تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من    

o  معرفة المؤىالت والقدرات لممتكونين في عمم المكتبات ومدى مواكبتيا مع التطورات
 ٠التكنولوجية الحديثة 

o  النقائص والمشاكل التي يعاني منيا ىذا التخصص  أىممعرفة 
o  إن التكوين في عمم المكتبات لو أىمية بالغة من خالل مساىمتو في تطوير أداء الخدمة

 .ساعد المستفيد خاصة في عممية البحث العممي المكتبية وىذا ما

 :أهداف الدراسة

يمعب التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات دورا ميما في فاعمية العنصر  
البشري لمقيام بالخدمة المكتبية من خالل التعامل مع التقنيات الحديثة التي طرأت عمى المكتبة، 

 :وكان دافعنا معرفة عممية التكوين الجامعي حيث تمثمت أىداف الدراسة فيما يمي 

 . التوصل إلى كيفية مسايرة عمل المكتبة بطريقة حضارية في ظل العصر الرقمي  -1
 . معرفة اىم برامج التدريس التي تقدميا الجامعة ومقارنة النظري مع التطبيقي -2
 تحسين نظرة المجتمع لعمم المكتبات من خالل إسيامات التكوين في تطوير أداء  -3

 .المكتبة وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من الطمبة 
 التعرف عمى أىم المشاكل التي يواجييا التكوين الجامعي سواء من الناحية البشرية أو  -4

 .المادية
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:  اختيار الموضوع أسباب

ىو   الدوافع التي أدت إلى اختيار الموضوع والبحث فيو ومعالجتو دوافع متعددة فمنيا ما   إن
ىو ذاتي أي يعود عمى رغبتنا في حوض المواضيع التي تمس الواقع والتي  موضوعي ومنيا ما

: يمي تعتبر مواضيع تستحق الدراسة ومز بين األسباب الموضوعية والذاتية ما

:  ذاتيةأسباب

 محاولة معرفة أىمية التكوين الجامعي في عمم المكتبات. 
 الرغبة في تقديم معمومات عن التكوين في عمم المكتبات ولو كانت بالقميل. 
  الخدمات المكتبية التي يسعى التكوين الى تطويرىا في خدمة الفرد أىماكتشاف 

 .(المستفيد)

:   موضوعيةأسباب

  ٠يخمق التكوين كوادر ذات مستويات عالية قادرة عمى التاقمم مع التكنولوجية الحديثة 
 ساىم التكوين في تطوير أداء المكتبة في مختمف الجوانب. 

: حدود الدراسة

o  تقتصر ىذه الدراسة عمى التكوين في عمم المكتبات أي التكوين :الحدود الموضوعية 
 ٠الجامعي فقط 

o خروبة كمية العموم االجتماعية تسمى -جامعة عبد الحميد بن باديس :الحدود المكانية
 ٠العموم اإلنسانية سميت عمم المثنيات والمعمومات 

o 2019سنة كانت بداية من شير مارس إلى غاية شير ماي :الحدود الزمنية. 
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: مصطمحات الدراسة

يمكن  يعتبر التكوين مجمع مكون من معارف نظرية كانت أو تطبيقية في مجال ما :التكوين
 واكتساب معين كفاءات من خالل مجموعة من األفكار والميارات والسموكيات إعدادمن خالليا 

عمى مستوى معين كالمتنوع الثقافي أو التربوي أو اإلداري أو العممي أو الميني بيدف التحكم 
 ٠ وجو لموصول إلى ىدف أحسنفي األعمال المختمفة بطريقة انجح وعمى 

تممك من  ىي وسيمة أو الواسطة التي يمكن من خالليا االتصال بالمجتمع بشكل ما :المكتبة
فيي مصدر الباحثين والدارسين عمى ٠إعالمية ودعائية . كتب ومطبوعات ثقافية ومواد

المعمومات والبيانات التي يحتاجون إلييا وقد تطورت المكتبات وتنوعت عمى مدار األيام 
 1.والعصور

ىو فرع من فروع التعميم ييتم بجمع وفرز وحزن وتوزيع   :Biboiry science :عمم المكتبات
دارة المكتبات  التسجيالت المكتوبة أو المطبوعة عن طريق المكتبات وكذلك عممية تنظيم وا 

دراسة خواص وسموك المعمومات وكذلك الوسائل   : Information science :عمم المعمومات
 2.واألفضلالمنظمة لممعمومات من أجل التوصل إلييا واستخداميا الستخدام األمثل 

: الدراسات السابقة

 تحت عنوان اخصائيوا المكتبات بين التكوين الجامعي والمينة المكتبية من :الدراسة األولى
 المكتبات بجامعة معسكر كما أخصائي الطالبة مكاني كريمو وىي دراسة تناولت حالة إعداد

أكدت مدى مساىمة التكوين الجامعي في عمم المكتبات في تطوير المينة المكتبية كما 

                                                             
جامعة :  قسنطينة. أطروحة دكتوراه.المكتبة المركزية لجامعة منتوري  التكوين الوثائقي لدى مستفيدي. صبرينة،مقناني:  1

             110.ص. [ت.د] ،منتوري 
. 1995،الدار الدولية والتوزيع:  كندا؛ مصر.معجم المصطمحات العممية في عمم المكتبات والتوثيق. دمحم دياب، مفتاح:  2

 .395.ص
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 بدأ ت تأخذ مكانتيا في الدول في مجتمعات البمدان النامية وان التحكم ه الميمةأكدت ىذ
فييا ال يتم دون أفراد ليم التكوين والتدريب والخبرة الكافية في مجال تيسير المعمومات وليذا 
أكدت أن مينة المكتبات أصبحت من المين الميمة مما يستدعي دفع برامج عممية وتكوينية 

متطورة بيدف ضمان التكوين الجيد الذي يساير االحتياجات النامية من المعمومات عمى 
 ٠مستوى جميع القطاعات 

 تحت عنوان التكوين الوثائقي لدى مستفيد المكتبة المركزية بجامعة منتوري : الدراسة الثانية
 الطالبة مقناني صبرينة وىي دراسة تناولت فييا العوامل المؤثرة في إعدادقسنطينة من 

الثقافة المكتبية وأثر المكتبة الجامعية عمى الثقافة المكتبية وكذلك دراسة التكوين الوثائق 
لممستفيدين من المكتبات الجامعية واىم برامج مقدمة حيث توجو ىذه الدراسة اىتمام الى 

كشف عن مستوى الثقافة المكتبية لمستفيدين المكتبة المركزية الجامعية ومعرفة عوامل ماثره 
فييا وتسميط الضوء عمى واقع التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية الجزائرية وخصوصا 

 معرفة إذا كان ليا اىتمام لخدمة مستفيد حيث أكدت إلىالجامعة منتوري بقسنطينة لتوصل 
 ٠ ئنشأن التكوين الوثائقي ىو بمثابة حل المشكمة الثقافية المكتبية التي تتأثر بعوامل 

 تحت عنوان المعموماتية في المكتبات الجامعية ودورىا في التكوين والبحث : الدراسة الثالثة
 الطالبة  عنصل يمينة وىي حالة تناولت أىمية التي يالقييا اعتماد المدخل إعدادالعممي من 

 في أداء داخل المكتبات الجامعية والوقوف عمى مدى استعماالت الحواسب اآللية اآللي
دراكداخل المكتبات الجامعية   المساىمات الفعمية لممعموماتية في تبسيط األعمال وا 

 ٠واإلجراءات التي تؤدييا المكتبة 

 مدارك الطمبة واألساتذة إلىحيث توصمت ىذه الدراسة إلى ضرورة تقريب مفيوم المعموماتية    
 الذي يقضي عمى العمل النمطي اآلليوالقضاء عمى األمية الكمبيوترية والخوف من الجياز 

ويعوض الجيد البشري 



 .التكوين والممارسات المهنية في عمم المكتبات: الفصل األول

 . مراحل تطور عمم المكتبات:المبحث األول

 نبذة تاريخية من عمم المكتبات. 
 مفهوم عمم المكتبات . 
 مراحل تحوالت عمم المكتبات . 
 وظائف وأهمية عمم المكتبات. 
 تحديات عمم المكتبات في ظل تكنولوجيا المعمومات. 

 . المواصفات واألساليب الحديثة في التكوين في عمم المكتبات:المبحث الثاني

 تعريف التكوين في عمم المكتبات. 
 الطرق واألساليب المتبعة في التكوين في عمم المكتبات. 
 إسهام التكوين في تطوير أداء المكتبة. 
 مؤهالت المكتبيين في العصر الرقمي. 
 مشكالت التكوين في عمم المكتبات. 
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 :تمهيد

   أصبحت مينة المكتبات والمعمومات تمعب دورا ميما في خدمة التطور العممي في مختمف 
بمدان العالم من خالل االتجاىات الحديثة التي طرأت عمييا والتوجو الواسع نحو استثمار 
التقنيات الحديثة لممعمومات طرأت عمييا والتوجو الواسع نحو استثمار التقنيات الحديثة 

لممعمومات واالتصاالت في تعزية ومعالجة واسترجاع المعمومات وتناقميا عبر أحد الوسائل 
االتصالية فائقة السرعة، لذا باتت من الضروري تطوير الخدمات المكتبية عمى أسس أكثر 
حداثة من خالل التكوين الذي يمكن العاممين في مختمف المؤسسات التوثيقية من تحديد 

 .معموماتيم وتطوير كفاءتيم في ظل التطور المتواصل لتكنولوجيا المعمومات

 . مراحل تطور عمم المكتبات:المبحث األول

 :نبذة تاريخية عن عمم المكتبات

   لقد ارتبطت المكتبات ارتباطا وثيقا بالحضارات عبر عصور التاريخ، حيث قامت الحضارة 
الفرعونية أقدميو عمى أساس اىتمام مموك مصر بالكتب والمكتبات أنيم أولوا من عرفوا الكتابة 
الييروغرافية والييراطيقية السريعة والديمقراطية السيمة المبسطة، حيث ساعدتيم عمى تسجيل 
عموميم الدينية والدنيوية عمى أوراق البردي وكان الممك روسر من أكثر مموك مصر اىتماما 
بالمكتبات، كما ارتبطت ىذه الحضارة بالكتب والمكتبات، فقد حدث ذلك أيضا في كل من 

الحضارات العالم القديم ومنيا حضارة بالد الرافدين في العراق وكذلك الحضارة البابمية 
 واألشوريين حضارات عظيمة استخدموا فييا نواألشورية والسومرية لقد قام األكاديين والبابميي

 السومرية الستخدام قمما مدببا يشبو المسمار لقد سجموا حضاراتيم عمى ألواح الطين 1.الكتابة
 .ومنيا السومرية والبابمية واألشورية

                                                             
 -1.، ص2014 العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، :دمشق. خدمات المعمومات في المكتبات ومرافق المعمومات. ىاني، دمحم 1
 .32،31، 2.ص
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، وكانوا (بيت الموحات)   فالسوماريون دونوا المعارك واالنتصارات عمى ألواح جمعوىا في 
ينقشون عمييا كل ما يتعمق بالمموك كما عرفوا الكتب والمكتبات داخل المدارس والمعابد 

والقصور الممكية، كما عرف أىل العراق القديم التصنيف وترتيب الكتب موضوعيا حتى رؤوس 
التاريخ، العموم، العقائد، القانون، السحر، األساطير، وكانت لممكتبة : الموضوعات ستة وىي 

فيارس عامة ومصنفة أن الحضارة الفينيقية في بالد الشام سوريا ولبنان واألردن وفمسطين فقد 
تم العثور عمى أثار مكتبة برأسي شمر في شمال عرب سوريا، أما اليونان فقد اشتيرت بالكتب 

 وتدل bible لداللة عمى المكتبة وىي تدل عمى bibhiothequeوالكتابات فمقد استعمموا كممة 
 1.عمى ممفات البردي أي الكتب نفسيا

   وتعتبر المكتبة اإلسكندرية من أقدم المكتبات وأعظميا في العصور القديمة وكان مؤسسيا 
اسكندر كما عمل حمفاءه عمى تطوير المكتبة اإلسكندرية تكون منارة العموم في العصور القديمة 
ومركز البحث والباحثين وبيتا لمعموم والعمماء واألدب واألدباء كما خمفت ىذه المكتبة العظيمة 
عمماء عظام ىم إراتوستين أولى من اكتشف المجموعة الشمسية وكذلك العالم الرياضي أكميد 
صاحب كتابا المواد في اليندسة ولقد كانت مكتبة يننوي ومكتبة إسكندرية ذات طابع الذي 

يرجع الفصل في تأسيسيا إلى الممك أتالوس األول التي لم يزء ىو إلى في عيد الممك أمينوس 
  كما أن مكتبة برجاموس لم تصل من الشير العالمية وصمت إليو المكتبة اإلسكندرية 2.الثاني

   كانت الكتب في الرومان مرتبطة بالثراء و الرفاىية فأصبح كل ثري روماني لدية مكتبة 
كما وجدت مكتبات عامة رومانية فقد أنشأ اإلمبراطور يوليوس .ضخمة كأداة لسيرة صاحبيا

 .قيصر مكتبة في عاصمة إمبراطورية عمى غرار اإلسكندرية 

    تعد الصين أول من اخترع الورق من خرق الحرير بعد تمزيقيا إلى قصاصات صغيرة 
وتحويميا إلى سائل مغمي رقيق تم تجفيفيا لمحصول عمى نوع من الورق الناعم وبفضل الورق 

                                                             
 .2،35،33. ص-1. ص.نفسومرجع ال .ىاني،  دمحم 1
 .07.ص ،2002 دار النيضة العربية ،: بيروت.المكتبات و المعموماتية والتوثيق. فاطمة،قدوة السامي 1 
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الصيني انتقمت صياغتو واستخدامو في كل أداة العالم وأصبح الورق المادة األوعية الورقية حتى 
 .اآلن

 : تعريف عمم المكتبات

أنو ىو عمم حديث تعتبر " عمم المكتبات والمعمومات"   ورد في المجمد األول في كتاب 
الواليات المتحدة األرض التي انطمق منيا ىذا العالم ، وال تزال ىذه الدولة رائدة في حقل 

 البداية الحقيقية لنشأة ىذا التخصص حيث شيد 1876المكتبات و المعمومات و يعتبر عام 
 :ىذا العالم أحداثا منيا 

  أصدر ممفيل ديوى الطبعة األولى من التصنيف العشري 
  أنشئت جمعية المكتبات األمريكية 
  صدرت الطبعة األولى من قواعد كثر لمفيرس القاموسيRules fordixtionoy 

calalog 

   وىي قواعد عمى درجة كبيرة من األىمية كان ليا تأثير في بناء قوائم الموضوعات وغير 
 .ذلك

 وتولى رئاسة تحريرىا ممفيل ديوي، أنشئت في  Library journaleصدرت المجمة المشيورة 
  1.أول مدرسة لعمم المكتبات (1878)العام التالي 

فعمم " "التكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات"   تعريف عبد المطيف صوفي في كتابو 
 .2"المكتبات اليوم ىو عمم تطبيقي أكثر من أي شيء أخر

                                                             
 ص :  المرجع السابق 1
توري منتجامعة :  قسنطية. أىدافو أنواعو واتجاىاتو الحديثة:التكوين العالي في العموم والمعمومات. عبد المطيف،صوفي  2
. 12.،ص2002بر تكنولوجيا المعمومات ودورىا في التنمية الوطنية ،خم
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التخصص :   تعريف عبد اليادي ودمحم فتحي في الكتاب مقدمة في عمم المعمومات عمى أنو 
الذي يبحث في خصائص المعمومات وطبيعة عممية نقل المعمومات مع األخذ في االعتبار 

األوجو العممية لجمع المعمومات فحصيا وتنظيميا وبثيا عبر األدوات الفكرية المالئمة 
  1.والتكنولوجية

   تعريف أسامة السيد محمود في كتابو المكتبات والمعمومات في دول المتقدمة إن عمم 
جراءات إدارية وأساليب النظم الفنية وتشمل  الفيرسة و )المكتبات ركز منذ نشأتو عمى أساليب وا 

وذلك من أجل تنظيم المكتبات وا عدادا صحيحا، فعمم المكتبات اعتمد عمى قواعد  (التصنيف 
 2.مقننة ذات أسس ونظريات راسخة تيدف الحصول معرفة إنسانية

عمى أنو العمم الذي ييتم "    ورد تعريف في الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات 
" الوعاء" بدراسة دورة حياة المعمومات يبدأ من مصدرىا مرورا بالقناة المستخدمة في نقميا 

فضال عن األجيزة واألدوات المستخدمة في تخزينيا ومعالجتيا " القارئة" وانتمائيا بمستقبميا 
واسترجاعيا، كما يتألف عمم المعمومات من جوانب نظرية المتمثمة في نظرية المعمومات، بث 

المعمومات، إنتاج فكري، مصادر المعمومات، االتصال العممي، إدارة المعرفة، اقتصاد المعرفة، 
اقتصاد المعمومات، أما جوانب تطبيقية المتمثمة في خزن واسترجاع المعمومات، تحميل إنتاج 

الفكري، االستخالص والتكثيف، الفيرسة والتصنيف، القياسات الكمية لالستخدام، تقييم معايير 
 3.الجودة عمى المعمومات، مؤسسات المعمومات المكتبات الرقمية

 

 
                                                             

 .64. ص. 1983دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، :  القاىرة.مقدمة في عمم المعمومات. عبد اليادي،دمحم فتحي   1
 االنتاج : القاىرة.العالقات المؤسسات"االتجاىات  : المكتبات والمعمومات في الدول المتقدمة والنامية. أسامة، السيد محمود 2

 .45 . ص.1987، العربي لمنشر والتوزيع الفكري 
 دار كنوز المعرفة العممية، :القاىرة.انجميزي -  عربي: الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات. عبد الصرايرية،خالد:  3

  .20.، ص2010
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 :أهم مراحل تحوالت عمم المكتبات

 :مرحمة البداية: أوال

   عاش العرب في جزيرة العرب في شبو عزلة، وكانت االتصاالت عن طريق التجارة مع 
الفرس والروم واألحباش، وكانت حياتيم بدوية متنقمة واىتموا باألنساب والشعر ولم تكن ليم 

مكتبات واعتمدوا عمى الذاكر والحفظ، وعندما ظير اإلسالم لم تكن مكتبات وذلك لتغمب األمية 
في المجتمع قشعيم نتيجة لمحياة الجديدة بدأت تظير المكتبات من منتصف القرن األول 

 :اليجري وأول كتاب سجل ىو كتاب هللا الكريم، ومن بين المكتبات التي ظيرت في البداية ىي

 يذكر اليمشري أن ىذا النوع أول نوع عرفو المسممون :(المصحف )مكتبات المساجد  .1
وكان لو سبق الظيور ألن المسجد كان مركز اتفاقيا وممتقى لممسممين في المساجد 
 .وضمت مجموعاتيا المصاحف والكتب الدينية فكان كتاب هللا أول كتاب في المسجد

 ىي المكتبات التي أنشأىا األفراد أو الفرد في بيتو لخدمة األعراض :المكتبات الخاصة .2
 .الخاصة

 إن ازدىار المكتبات وصناعة الورق والوراقين في أنحاء الدولة :المكتبات العامة .3
اإلسالمية ساعد عمى ظيور المكتبات العامة، حيث كانت مفتوحة عمى كافة فئات 

 .المجتمع ولم يمنح أحدا من دخوليا

  :مرحمة االزدهار: ثانيا

   حدود ىذه المرحمة الزمنية من القرن الثاني اليجري إلى القرن التاسع اليجري، عندما نقول 
ازدىار المكتبات، يعني كثرة عدد المكتبات ويعني غزارة الكتب الموجودة فييا وجب المسممين 

 1.األوائل لمكتب والقراءة والعمم، فانتشرت المكتبات وحمقات ومجالس العمم

                                                             
 .47، 45، 2.ص- 1.، ص2008دار الحامد، : عمان. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
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ومحاور والمناظر والمحاضرة التي تعتمد عمى المكتبات ومن بين أسباب ازدىار المكتبات في 
 :ىذه المرحمة ما يمي

 :ومن مظاىر ىذه الرعاية: الرعاية السياسية لمحركة العممية

o الدعم المادي لمعمماء وذلك بإعطاء المكافئة عمى ما كان يؤلف من الكتب. 

o تعيين العمماء في وظائف رسمية وبعضيم كان يعين وزيرا عند الحمفاء. 

o  في بغداد" بيت الحكمة " إيجاد تييئة البيئة العممية التي تعين عمى اإلبداع منيا. 

o البعد عن التعصب وتأمين جو الحرية لمعمماء. 

o ازدىرت ىذه الحركة في المجتمع وظيرت المدارس : ازدهار حركة التأليف والترجمة

 .والجامعات وذلك أدى ازدىار ىذه الحركة ضمن المكتبات

o نشر العمم في المجتمع يؤدي إلى محو األمية في ىذا العصر :انتشار التعميم وقمة األمية 

وازدىار حركة الوراقة، حيث كان سوق يسمى الوراقين ومن ىؤالء ياقوت  الحموي صاحب 

ثم عرف فروع  (ه375)صاحب الفيرس " دمحم بن إسحاق النديم" معجم البمدان والوراق 

العمم األخرى مثل نشأت المصاحف والحديث بعدما خرقت البالء بالعمماء وطالب العمم 

 .واىتمام الحمفاء بالعمم والعمماء والعناية بالكتب والمكتبات

 : أنواع المكتبات التي ظهرت في هذه المرحمة

 في ىذه المرحمة زاد عدد الكتب ولم تعد تقتصر عمى المصاحف :مكتبات المساجد 
مسجد الزيتونة : وتوافرت الكتب الدينية وغيرىا وقد كانت المساجد مراكز لمعمم والتعميم مثل

 .في تونس
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 مكتبات الحمفاء واألمراء : ازدىرت وزادت نوعا وكما بزيادة العمماء مثل: المكتبات الخاصة
 .في مصر التي تولى بناءىا جيال بعد جيل

 نشرت في العصر اإلسالمي الذىبي وكانت مفتوحة لكافة الناس ولم : المكتبات العامة
يمنع أحد من دخوليا، أنشأت مباني خاصة لممكتبات العامة أنشأىا وزراء أو أصحاب 

 1.أموال وكان يتفق عمى ىذه المكتبات أوقاف تدر عميو النفقات
 أنشأت في النصف الثاني من القرن اليجري ويعتبر المسجد المدرسة :مكتبات المدارس 

األولى، حيث كانوا يطمقون مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمو ثم حمقات المناظرة والتعميم 
والتدريس، ثم اشتيرت مكتبة خزانة المدرسة النظامية ببغداد في السابق مثل الجامعة 

 .اليوم
 لمعناية بالمرض  (البيمارستان) اىتم الحمفاء بإنشاء المستشفيات :مكتبات المستشفيات

عيون أبناء في طبقات "ومعالجتيم، وألحقت المكتبات بالمستشفيات، حيث شرح كتاب 
 .عن تاريخ الطب عمى أيدي أساتذتيم" األطباء

 أنشأىا الحمفاء واألمراء لتكون مساعدة لمعمماء في بحثيم، ومن :مكتبات البحث العممي 
 .أنشأىا ىارون الرشيد في بغداد (دار الحكمة )أشير مكتبات البحوث العممية 

 :مرحمة التراجع: ثالثا

 غزو 1800 إلى 1258   من القرن السابع ىجري إلى بداية القرن الثاني عشر ويقابمو من 
نابميون مصر وفي ىذه المرحمة شيدت حالة من التراجع في الكتب، ومن أسباب التي أدت إلى 

 :تراجع في إعداد المكتبات والمحتويات ما يمي

 :العوامل الداخمية منها

 الفتن والصراعات التي أصابت األمة اإلسالمية مثل صراع األيوبيين. 

                                                             
 .54،48، 2.ص- 1.ص. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات، نفس المرجع السابق. جمال، ندير 1
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  ضعف الرعاية السياسية في الحركة العممية في ىذه المرحمة من العصر السموكي تولى

 .حكام ال يعرفون العربية وتغمب الجانب العسكري عمى الجانب المعرفي والحضاري 

 من أسباب ضعف الحركة العممية ضعف الحركة التعميمية. 

 1.ضعف حركة الوراقة وكانت قضية تابعة لمتعميم 

 :العوامل الخارجية نذكر منها

  ،الغزوات التي أدت تعرضت ليا البالد اإلسالمية بدءا من القرن الخامس الغزو المغولي
الغزو الصميبي أو األوروبي في القرن السابع ىجري يقابمو القرن الثاني عشر ميالدي 

 2.حتى القرن الخامس عشر ميالدي
  ه أي عند سقوط القدس بيد الصمبين إذ امتد الغزو 492الغزو الصميبي بدأ من عام

الصميبي من الساحل السوري حتى عقالن مع امتداد داخمي وصل إلى بيت المقدس أيضا 
منطقة البقاع، وقد حاول الصمبين تدمير الحضارة - صيدا- صور- إلى جنوب لبنان

 .اإلسالمية

 يعني بيا الزالزل والفيضانات واألوبئة ونقرأ أن الطاعون اسمو  الريح األصفر :العوامل البيئية
أصاب بالد الشام وحصد كثيرا من العمماء وأدى الى الحراب، أما العوامل البيئية المختمفة وقد 

أن زلزال أصاب بالد الشام فقد أدى إلى قتل " شيرز"كانت تؤدي إلى تراجع المكتبات فقد ذكر 
العمماء، ومع مرور الزمن كانت ظممة الجيل واألمية حتى بداية العصر الحديث فكان غزو 

نابميون يعتبر صحوة لممسممين عن طريق التقدم والتطور العممي الذي أدخل الطباعة في مصر 
وساىم في طباعة ونشر المعرفة واألوامر التي كان نابميون يرغب بتوجيييا لمشعب المصري 

 .وغيرىا في بالد الشام

                                                             
 .52، 50،  2.ص- 1.ص. نفس المرجع السابق. المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
 .52.ص. المرجع نفسو، 2



انتكىين وانممارسات انمهنية في عهم انمكتبات:                                            انفصم األول  
 

 

30 

 :مرحمة العصر الحديث: رابعا

    بدأت حركة المكتبات تشيد قدرا كبيرا من االزدىار دليال عمى كثرة المكتبات ومن العوامل 
 :التي أسيمت إلى ازدىار المكتبات في ىذا العصر

o انتشار التعميم من العوامل اليامة يفي إقبال عدد كبير من القراء. 

o ازدىار حركة التأليف في عصرنا ألن المكتبات تحتوي عمى لغات عدة. 

o زيادة دور النشر والمطابع في العالم العربي، وىي الواسطة بين المنتج والكاتب. 

o  انتشار الرخاء المادي النسبي، الرخاء يعطي القدرة عمى الثراء والبد من أن يكون راغبا

 .في السمعة وىذا ىو السبب الرئيسي في ايجاد مكتبات خاصة

o 1.توافر سعر الكتب مقبول ونجد الكتب في الواقع ضمن السعر المقبول 

o سيولة االتصاالت والمواصالت أدت إلى نقل من بمد إلى أخر. 

o الثقافة والمطالعة صارت عامال أساسيا في حياة اإلنسان. 

o 2.توافر خدمة االنترنت وتكنولوجيا المعمومات الحديثة والمتطورة 

 :وظائف تخصص عمم المكتبات

   إن لكل المكتبات ومراكز المعمومات تمارس ثالثة وظائف أساسية بصرف النظر عن 

حجميا أو نوعيا أو تشكل أوعية المعمومات التي تخزنيا والوظائف الثالثة كما صنفيا الدكتور 

 :أسامة السيد محمود ىي

                                                             
 .53،54، 2.ص- 1.ص. المرجع نفسو.المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال، بدير 1
 .54 ص . المرجع نفسو 2
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اختيار واقتناء األوعية طبقا لسياسة واضحة تضعيا كل مؤسسة بعد دراسة طمبات  .1

 . وعمى ضوء اإلمكانيات المتاحة ليانالمستفيدي

تحميل األوعية التي تقتنييا وتنظيميا وحفظيا طبقا لمجموعة من معمومات بعد ذلك،  .2

وىي الوظيفة األساسية لكل عمل مكتبة أو مركز المعمومات ألنو لوال عممية التحميل 

 .والتنظيم لما استطاع أحد الوصول إلى ىذه األوعية ومعموماتيا

 التي ترد في شكل ناسترجاع األوعية وبث المعمومات طبقا لمتطمبات المستفيدي .3

 1.استفسارات وطمبات لممعمومات وتقديميا إلييم في صور عدد من الخدمات

 :أهمية عمم المكتبات

   إن جميع التخصصات التي يقدميا عمم المكتبات تيدف إلى نقل الوسائل الموجودة بأوعية 
المعمومات بمختمف أنواعيا، وىي الوسائط المكونة لذاكرة اإلنسان الخارجية من إنسان ألخر 
ومن عصر ألخر ومن مكان ألخر وبالتالي يتحقق االتصال بالمعرفة كوسيمة لعدة أىداف 
أخرى في اإلعالم والترويج والثقافة والتعميم ويمكن تخميص أىمية عمم المكتبات في النقاط 

 :التالية

 .دور أجيزة المعمومات والمكتبات في حفظ وتنظيم المعمومات واإلعالن عنيا .1

 .تشجيع القراءة والبحث وتزويدنا بإمكانية انتقاء الوصول والخبرات األكثر اتساعا وفيما .2

 .تجميع وتحميل وتنظيم وتكوين واسترجاع اإلنتاج الفكري المسجل لإلنسان .3

انتشار المكتبات الذي يشمل العممية المكتبية ويجسد شكل من أشكال االتصال  .4

 .الجماىيري، وىو بذلك يدرس طبيعة ىذه العممية وقوانينيا وخواصيا وتركيبيا
                                                             

1 : https : // 9alam .com consulté le : 09/06/2019 a   20 :37. 
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 . بمختمف األساليب والوسائلنبث المعمومات بصفة مستمرة لممستنفدي .5

 1.العمل عمى توجيو التقنيات والحث عمى التعامل والتنسيق مع مراكز المعمومات .6

 :تحديات عمم المكتبات في ظل تكنولوجيا المعمومات

 الفهارس اآللية: 

 :هناك نوعان رئيسيان لهذا الشكل من أشكال الفهرس

األول تكون فيو البطاقات مصورة عمى المصغرات الفيممية كميكروفيمم أو ميكروفيش والنوع 
 .الثاني تكون فيو المداخل مخزنة في الحاسوب

 :الفهرس في شكل مصغر .1

   ىذا الفيرس عبارة عن استنساخ مصغر لبيانات الفيرسة التي ينبغي ان تكبر لمقراءة عن 
 :طريق جياز معين وىناك شكالن شائعان

 4/ 6 ىو عبارة عن عدد من القطع والبطاقات من فيمم شفاف عادة :الفهرس ميكروفيش 

 .يحوي كل عدد من الصور مرتبة عمى ىيئة صفوف

 ىو عبارة عن لغة أو أكثر من فيمم شفاف تحوي صور مرتبة في : الفهرس الميكروفيممي

تتابع، ويثمنا نتاج كال الشكمين مباشرة من قالعدة بيانات الحاسوب لنجد فيرس مخرجات 

 والذي يطمق عميو computer output microform catalogالحاسوب عمى مصغر 

 .com/catاختصار 

                                                             
 https : // 9alam .com consulté le : 09/06/2019 a   20 :37 . المرجع نفسو 1
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مكانية االطالع  مكانية إعداد عدة نسخ منو وا     ويتميز ىذا النوع باإلحكام وسيولة االختزان وا 
عمى عدد من المداخل في نفس الوقت، والتوفير اليائل في الحيز وانخفاض التكاليف والصيانة 
إال أن عيوب ىذا الشكل أنو ليس من السيل تحديثو فمجرد طبعو ال يمكن السماح باإلضافة 

 1.وحذف إال في مالحق وفي طبعات جديدة من الفيرس

   بالنسبة لمفيارس المصغرة سواء عمى الميكروفيمم أو ميكروفيش فمم تنتشر إال بعد أن أصبح 
، فقد كان الناتج الرئيسي لمحاسوب في بدايتو comإنتاجيما ممكنا كمستخرجات الحاسوب 

استخدامو في المكتبات عبارة عن لفات طويمة من الورق ولذلك كانت الفيارس المنتجة من 
خالل الحاسوب غير مقبولة لدى القراء وليست بديال فضال من الفيرس البطاقي، اال أن التطور 
التكنولوجي الحاسوب واستخداماتو في المكتبات أدى إلى نتائج مذىمة تصل إلى إمكانية إعداد 
الميكروفيمم أو الميكروفيش لفيرس فيو مميون مدخل خالل ساعة ونصف إلى ثماني ساعات، 

وىذه السرعة الفائقة ىي التي جعمت من ىذا الشكل لمفيارس منافسا كبيرا لمفيرس البطاقي، فقد 
أصبح بإمكان المكتبة أن تصدر فيرسيا من جديد مرة كل ثالثة أشير أو أقل، ونستنتج منو 

عدة نسخ لتوضيح في أمكان مختمفة داخل المكتبة وخارجيا، ويتزايد عدد المكتبات التي تتحول 
إلى ىذا الشكل من الفيارس بصورة مستمرة خاصة وأن تكاليف اإلنتاج اقل من تكاليف أي 

شيء أخر، ىذا باإلضافة إلى توفير كبير من المساحات التي تشغميا الفيارس األخرى وخاصة 
 2.الفيرس البطاقي

 

 

                                                             
 .20. ، ص2006دار صفاء ، : عمان. الفيرسة المتقدمة والحوسبة. عميان، ربحي مصطفى 1
 .21. ص. المرجع نفسو. مصطفى ربحي، عميان 2
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: المبحث الثاني

  :تعريف التكوين في عمم المكتبات

بأنو عممية " التخطيط لمتدريب في المجاالت التنمية" يعرفو أحمد جمال برئي في كتابو    
تعديل إيجابي ذو اتجاىات خاصة تتفاؤل سموك الفرد من الناحية المينية أو الوظيفة، وىدفو 

اكتساب المعارف وخبرات التي يحتاج إلييا اإلنسان وتحصيل المعمومات التي تنقصو 
. واالتجاىات الصالحة لمعمل واألنماط السموكية والميارات المالئمة

   أما التكوين الوثائقي فمقد استعممت عدة مصطمحات وعبارات في األدبيات الخاصة 
بالمكتبات والمعمومات لمحديث والتعبير عن مفيوم التكوين الوثائقي لممستفيدين من المعمومة 

العممية والتقنية في المغات الثالثة سواء بالعربية أو بالفرنسية فنجد عبارات بالمغة العربية 
التكوين الوثائقي، التدريب عمم استخدام المكتبة، تعميم استخدام المكتبة، التربية : كالتالي

المكتبية، التوعوية المكتبية، التييئة المعموماتية، تعميم الميارات المكتبية، تعميم الخبرات 
   1.المكتبية، تزويد المستفيدين بالميارات المعموماتية

يعرفو أحمد دمحم الشامي في الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات   
بأنو لفع أو مصطمح يشمل عمى جميع األنشطة المخصصة لعمم المستعمل " والحسابات

" خدمات المكتبة

   يمكن القول أن التكوين الوثائقي ىو كل ما تقوم بو المكتبة األكاديمية من مبادرات وأعمال 
وبرامج تعميمية وتدريب المستفيدين وذلك من خالل تعميميم عمى تقنيات ومناىج جمع 

  2.المعمومات وذلك بيدف تمقينيم الميارات والخبرات الالزمة

                                                             
 308. .ص.  1968مكتبة القاىرة الحديثة،:  القاىرة،. التخطيط لمتدريب في مجاالت التنمية.جمال برغ ، احمد 1
 .1988دار المريخ، : الرياض. عربي-  انجميزؼ : المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات. دمحم الشامي، احمد 2
 .2239 .ص
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: الطرق وأساليب المتبعة في التكوين

تعد المحاضرات إحدػ الطرق التقميدية لتكوين أثناء : حضور المحاضرات والمناقشات .1
. الخدمة

تعد الندوات والمؤتمرات العممية الشخصية من أىم أساليب : حضور الندوات والمؤتمرات .2
. تكوين وتطوير العاممين في المكتبات الجامعية

يجب عمى كل مكتبة جامعية أن يكون لدييا مجموعة من : األدلة والموجزات اإلرشادية .3
القواعد والقوانين واإلجراءات والسياسات المكتوبة لتستخدم كمساعدات تكوينية وخاصة 

. لمموظفين الجدد
القيام بالزيارات الميدانية لممكتبات : الزيارات الميدانية المكتبات ومراكز المعمومات .4

.  حول المشكالتواألفكار اآلراءومراكز المعمومات المشابية يساعد عمى تبادل 
تتطمب ىذه الطريقة معايشة الفعمية في المكتبة المناسبة : التجربة أو الممارسة العممية .5

التكوين بحيث ينتقل المتكون في مختمف األقسام المكتبة من أجل الحصول عمى خبرات 
. عممية وعممية

تعرف ىذه الدراسة بأنيا صورة موجزة تصف الطريقة التي عالج بيا : طريقة دراسة حالة .6
.  عدد من الموظفين مسألة معينة وكيفية اتخاذ قرار بشأنوأوموظف 

وىو أسموب قديم جد وفية يتتممذ متكون عمى يد : (التممذة ) التكوين المتخصصأسموب .7
مكون خاص ويعتمد نجاح ىذا األسموب عمى قدرات المكون وخبرتو وكفاءتو في التكوين 
ومدػ عالقتو بالمتكون ويصمح ىذا األسموب استخدام في الوظائف المكتبية التي يحتاج 

 1.أعمال الفيرسة والتصنيف: إلى تعمم ميارات فيو مثل 

                                                                                                                                                                                                    

 
1 . bibtesessa, blogspot.com consulté le : 28-05-2019 a   18:32 
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االلتحاق بالدورات التدريبية الخارجية، تقوم الكثير من المكتبات الجامعية بعقد دورات  .8
تكوينية مكثفة لمعاممين في المكتبات وقد تكون الدورة عامة في عمم المكتبات أو 

. متخصصة في جانب معين كالفيرسة والتصنيف والتكييف وغيرىا
كثيرا ما تنظم معارض فنية وطنية ودولية لمكتب واألجيزة : حضور المعارض المختمفة .9

. المكتبية أو تقنيات الحاسوب أو غيره مما لو عالقة مباشرة بالمكتبات والمعمومات
تسيم القراءة والمطالعة المتخصصة بشكل كبير في التنمية : القراءة والبحث العممي .10

 قالمرجع الساب .المينية لمعاممين في المكتبات الجامعية

ساىم التكوين في تطوير الخدمة :  التكوين في تطوير أداء المكتبةإسيام .11
المرجعية من خالل خدمات المعمومات التي تقدميا المؤسسات المعموماتية بكافة أنواعيا 

: وتنقسم بشكل عام إلى
 باإلجراءاتويقصد بيا الخدمات المتعمقة : الخدمات الفنية أو الخدمات الغير المباشرة 

والعمميات الفنية التي يقوم بيا العاممون دون أن يراىم المستفيد مباشرة ولكنو يستفيد من 
. النتائج النيائية ليذه الخدمات

 وىي ما يسمى بخدمات المستفيدين التي تشمل : الخدمات العامة أو الخدمات المباشرة
كافة األعمال التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات لممستفيدين مباشرة والتي سوف 

: تتناول في ىذا الفصل وكما يمي

 وتشمل أنماط الخدمة التي تقدميا المكتبات ومراكز المعمومات لممستفيدين :الخدمة المرجعية/ أ
بشكل مباشر، وتوكل ىذه الميمة إلى قسم المراجع أو قسم المعمومات، وال تقتصر الخدمة 

المرجعية عمى اإلجابة عمى األسئمة المرجعية التي يتقدم بيا المستفيدون وتتضمن ىذه الخطوة 
 وتنظيميا بشكل يسيل عممية اإلفادة منيا وتنقسم وا عدادىاغالبا اختيار المجموعة المرجعية 

  1. مباشرة وغير مباشرةإلىالخدمة المرجعية 

                                                             
 .2،67،66. ص-1.ص . 1984 مكتبة غريب،: القاىرة.خدمات المعمومات. قاسم،حشمت 1
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:  الخدمة المرجعية المباشرة

: ويتضمن هذا النوع من الخدمة  

 تقديم المساعدة الشخصية المستفيدين في متباعتيم لممعمومات .
 تعميم المستفيدين استخدام المكتبة ومراكز المعمومات ومصادر المعمومات المتوفرة فييا .

 المعمومات أخصائيمن بين األنشطة والعمميات التي يقوم بيا : الخدمة المرجعية غير المباشرة
 .1والتي تقع ضمن ىذا الخط من الخدمة المرجعية ىي ما يأتي

  اختيار مصادر المعمومات، وتتضمن ىذه الخدمة مشاركة اختصاصي المعمومات في
اختيار أوعية المعمومات التي تعزز الخدمة المرجعية كالكتب والدوريات والمخطوطات 

.  مواد أخرػ وأؼوالصحف 
  دارة المجموعة المكتبية دارة المواد المرجعية ويقصد بيا العممية ترتيب وا  ترتيب وا 

. والتوظيف الفعال
  إذ أن زيادة تركيز عمى شبكات المعمومات : األخرػ تبادل اإلعارة مع المكتبات

والتطورات الحاصمة في العصر الحديث جعمت عممية تبادل المعمومات ممكنة وسيمت 
. لممستفيدين االستفادة من كل مصادر المعمومات داخل البمد وخارجو

:  خدمة اإلحاطة الجارية

وىي معرفة التطورات الحديثة عن أؼ فرع من فروع المعرفة خاصة ما ييم منيا مستفيدين    
. ليم اىتماميم بيذه التطورات

                                                                                                                                                                                                    

 
 .14 . ص. 1985دار المريخ،:  الرياض . خدمات المعمومات. أمان،دمحم 1
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   إن خدمة اإلحاطة الجارية فيي نظام االستعراض المواد الثقافية المتوفرة حديثا واختيار المواد 
:  فرد أو مجموعة وتشتمل عمى العناصر التالية باحتياجاتوثيقة الصمة 

 مراجعة الوثائق أو تصفحيا أو سجالت الوثائق في بعض األحيان. 

 األفراد الذين تمسيم ىذه باحتياجات  المواد أو المحتويات وذلك لمقارنتيا اختيار 

 .الخدمة

  إعالم ىؤالء األشخاص بالمواد أو معمومات عن المواد والوثائق التي ليا صمة

 من خدمات اإلحاطة االستفادة وىناك طرق ووسائل لتمكين المستفيدين من باختصاصيم

: الجارية وىي

 .توزيع قوائم المقتنيات الحديثة التي تعرف ببعض المكتبات بقوائم اإلحاطة الجارية_ 

 الياتفية مع المستفيدين االتصاالت_

تمرير الوثائق ودوريات عمى المستفيدين _ 

  1.النشرة إالعالمية ونشر اإلحاطة الجارية_ 

:   لممعموماتاالنتقائيخدمة البث 

مفيوم ىذه الخدمة بأنيا الطريق التي يتم بيا تعريف المستفيد بالمطبوعات الحديثة وقد تكون    
 موضوعات  رؤوس المستفيد والصفات أوواىتمامات بين المطبوعات اتصالىذه الخدمة حمقة 

أرقام التصنيف ومن الجدير بالذكر بأن ىذؼ :  ليذا العرض أو رموز أخرػ مثلاستخدمت
 الحاسب اإللكتروني في استخدام فيتم اآلن أساليب اليدوية أما باستخدامالخدمة كانت تقدم 

 كل مالو عالقة واسترجاعتوفير الوقت المستفيدين : تقديميا وىناك مميزات ليذه الخدمة وىي
                                                             

 .14 . ص.نفسومرجع ال . خدمات المعمومات. أمان، دمحم 1
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 والتعرف عمى أعالم المشاىير والمتخصصين في الموضوعات معينة وتكوين باىتماماتيم
حمقات خاصة لممستفيدين والتعرف عمى الدوريات ومصادر لم تكن معروفة سابقا والمساعدة في 

 .1.تدريس موضوع أو موضوعات معينة

:   اللكرر إالنتاجخدمة البحث عن 

أصبحت ىذه الخدمة مشكمة في غاية التعقيد بالنسبة لجميع مجاالت التخصص المعرفي    
بحيث أصبحت كل متخصص في المجاالت المختمفة لممعرفة بحاجة إلى طرق جديدة لبحث 
إال نتاج الفكرؼ وتقييمو في ذلك المجال وتفرض ىذه الحالة عمى المكتبة أو مركز المعمومات 

 عند اتخاذىا وىناك خطوات ينبغي واىتمامو اختصاصوأن يساعد المستفيدين كل حسب مجال 
: إجراء عممية البحث عن اإلنتاج الفكرؼ 

تم التحقق منيا والبد من التعبير عنيا أو تسجيميا لتوصيميا لنظام  فر السؤال أو مشكمة مايو_أ
البحث 

تحويل المداخيل التحميمية المختارة إلى إحدػ خطة إستراتيجية تتفق وتمك والمداخيل التي _ ب
خترانيا  .تستخدميا النظام لتحميل وثائق المجموعة وا 

 المداخيل التحميمية المفاتيح التي تنفع في تخطيط إستراتيجية البحث الختيارتحميل السؤال : ج
تختمف   المستفيدين الاحتجاجات المعمومات في تمبية اختصاصيوإن ىذه الخطوات التي يتبعيا 
  2. الحاسب اإللكترونياستخدام األسموب اليدوؼ أو استخداممن حيث أساسيا سواء عند 

 

                                                             
 مركز : اإلسكندرية.مصادر المعمومات في مجال اإلعالم و االتصال الجماىير. محمود القاسم،بديع؛ دمحم جرجيس ، جاسم  1

 .25. ص.1988اإلسكندرية الوسائط الثقافية والمكتبات، 
 .211. ص.1973وكالة المطبوعات ،: لكويتا .ورة المعموماتث. وشوفي؛  قاسم، حشمت:؛ تر ألن، كنت 2
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: االستلساراتخدمة اإلجابة عن 

 يعتبر عمى الخبرة التي يتميز بيا أخصائي المعمومات الذؼ يتولى اإلجابة عن األسئمة   
بحيث يتبع أسموبا خاصا يرشده إلى الطرق الصحيحة التي تساعد في التوصل إلى المعمومات 

ويحل ىذه االستفسارات عن  بحيث يبحث السائل عن حقيقة أو بيان محدد .واإلجابات المطموبة
طريق المصدر الذؼ يتضمن اإلجابة وقد يعرف السائل السؤال الذؼ ييمو وىذا ىو أكثر 

االستفسارات حدوثا بل وربما أىميا وغالبا ما يكون الجواب عن مثل ىذه االستفسارات عمى 
 1.شكل بيبموغرافيا أو مسح ألدبيات الموضوع

   وتعتمد درجة الشمولة في اإلجابة عن األسئمة واالستفسارات عمى الفترة الممنوحة وعمى 
مكانية المكتبة من حيث مستوػ العاممين فييا ومدػ توافر المصادر  مستوػ السائل نفسو وا 

 2.فييا

 :خدمة اإلعارة

   تعرف اإلعارة بأنيا العممية التي تسجل مصادر المعمومات من اجل استخداميا سواء داخميا 
أو إخراجيا الستخداميا خارج المكتبة أو مركز المعمومات لمدة معينة من الزمن كما يمكن 

 :إجمال خدمات اإلعارة كالتالي

  المطالعة أو القراءة الداخمية سواء كانت مضبوطة من خالل تسجيل المادة المعارة أو

 .غير مضبوطة دون تسجيل لممادة المعارة والمستعير

 

                                                             
 .232 .ص.1983 جمعية المكتبات األردنية، : عمان. التوثيق في مدخل الى عمم المكتبات والمعمومات. أحمد اتيم، محمود 1
 مركز التوثيق االعالمي لدول الخميج : بغداد. المراجع والخدمات المرجعية. عبد الرحمن،عبد الجبار؛  دمحم جرجس ،جاسم: 2

 .20 .ص.1985العربي،
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  اإلعارة الخارجية وفييا يستطيع المستفيد إخراج المادة التي يحتاجيا إلى خارج المكتبة

 1.لقراءتيا في أؼ مكان أخر غير المكتبة

  وال يزال المستعير بحاجة إلييا إعارتياتحديد اإلعارة لممواد المستعارة والتي انتيت مدة 

 .ويمكن أن تتم ىذه العممية والخدمة خالل الياتف

  حجز الكتب عند استرجاع لبعض المستفيدين الذين ىم بحاجة ماسة ليا ويمكن أن تقوم

المكتبة بحجز بعض المواد الالزمة لعدد كبير من المستفيدين في جناح خاص داخل 

 في مجال خدمات اإلعارة بدأت العديد من الحديثةالمكتبة ومن بين االتجاىات 

المكتبات في الدول المتقدمة في استخدام نظم إعارة مبنية عمى أساس استخدام الحاسوب 

  2.التي تكفل القدرة عمى تمبية الميام التالية بسرعة ودقة

  االحتفاظ بممف لممستفيد والذؼ يمكن تحديثو والبحث فيو من أجل معرفة وضع أحد

 .المستفيدين بسيولة ويسر

 االحتفاظ بممف خاص بالمواد المكتبية المقتناة والذؼ يمكن تحديثو والبحث فيو. 

  اعتماد اإلحصائيات العامة عن عدد المواد المكتبية وعدد النسخ من كل مادة وعدد

  3.المواد المعارة وعدد المستعمرين

                                                             
 .، ص1995 دار الشروق، : عمان.ؼ عمم المكتبات والمعموماتف المرجع . مصطفى عميان،ربحي؛  اليمشرؼ ،عمر أحمد 1

287. 
. 184 .ص .1995 المكتبة األكاديمية،: القاىرة. األنظمة اآللية في المكتبات.عبد اليادؼ،زين 2

المنظمة العربية لمعموم : عمان. نظم المكتبات المبنية عمى الحاسوب فيمقدمة.  احمد اتيم،محمود:  الوسي، تر، تيد 3
 .130.ص.1985اإلدارية، 
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: خدمة البحث باالتصال المباشرة

  ويعرف بأنيا نظام استرجاع المعمومات بشكل فورؼ ومباشر عن طريق الحاسوب    
والمحطات الطرفية التي تزود الباحثين بالمعمومات المخزنة في نظم وبنوك قواعد المعمومات 

  1.المقروءة آليا

: إن خدمة البحث باالتصال المباشر تتطمب توفر أربعة عناصر رئيسية وىي

. أليا مراصد المعمومات مخزنة بالحاسوب وتقرا أوقواعد  .1

. موزع أو مورد لمخدمة يضمن الوصول لمقواعد من قبل المشتركين .2

. مكتبات ومراكز المعمومات ومؤسسات بحثية تشترك في ىذه القواعد وتبحث عنيا .3

 2. والمستفيد النيائي من الخدمةبإجراءاتياباحث يستطيع التعامل مع الخدمة وعارفا  .4

 :خدمة تدريب المستليدين

 من أبرز الخدمات التي بدأت تحظى باىتمام كبير لدػ المكتبات ومراكز المعمومات إن     

بشكل عام والضخمة منيا بشكل خاص خدمة تدريب المستفيدين عمى كيفية استخدام المصادر 

. والخدمات المختمفة التي تقدميا ىذه المكتبات والمراكز ليم

لقد وجدت المكتبات ومراكز المعمومات من أجل استخدام ألغراض بحثية وتعميمية مختمفة    
المستفيد  )وليذا فإن تدريب المستفيدين عمى كيفية االستخدام يعتبر قضية ميمة لمطرفين 

 (والمكتبة
                                                             

 مكتبة :ض الريا. نظم استرجاع المعمومات:أساسيات استرجاع المعمومات.حشمت قاسم:  تر؛ورتر؛ .  ج. أ.السكندر، ف  1
 .51 .ص 1997.الممك فيد الوطنية،

 .135. ص.نفسومرجع ال. نظم المكتبات المبنية عمى الحاسوب  في مقدمة. لوسي،تيد:  2
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وتعتبر برامج تدريب المستفيدين في غاية األىمية لممكتبات الجامعية والعامة بسبب ضخامتيا  
  1.وضخامة جميورىا مقارنة بغيرىا من المكتبات

  :خدمة الترجمة

 لغة أخرػ يعرفيا إلىتعتبر وسيمة من وسائل بث المعمومات من لغة يجيميا المستفيد    
. مسيمة بذلك لو أمر الوصول إلى تمك المعمومات

إن زيادة عدد المغات التي ينتشر فييا اإلنتاج الفكرؼ كان السبب الرئيسي وراء ظيور خدمة 
. الترجمة وتطورىا

   وما يجدر ذكره أن ىناك جيودا لمترجمة بعض الدوريات بصورة كمية أو جزئية، حيث قامت 
 دورية روسية أخرػ 100 دورية روسية بكامميا وكذلك تترجم 11المكتبة البريطانية من ترجمة 

في الواليات المتحدة األمريكية، كما تقوم جمعية المعادن في كل من الواليات المتحدة األمريكية 
 الحواسب اآللية في ىذا المجال وأصبح ىناك أدخمتوانجمترا بنشاطات الترجمة كبيرة وكذلك 

  2.أكثر من ترجمة آلية تعتمد عمى الحاسب اإللكتروني مستخدمة في ذلك النظم الكبيرة

: خدمة التصوير واالستنساخ

 تعد ىذه الخدمة من الخدمات الضرورية التي تقدميا اغمب المكتبات ومراكز المعمومات إلى    
المستفيدين وذلك بواسطة تزويدىم بما يحتاجونو من نسخ مصورة لمبحوث والمقاالت أو 

 معينة من كتب مطبوعة أو مخطوطة وغالبا ما تكون خدمة التصوير وأجزاءالدراسات المنشورة 
 .واالستنساخ مكممة لعممية اإلعارة

                                                             

. 295 . ص.بقاسالمرجع نفس ال .ؼ عمم المكتبات والمعموماتف المرجع . ربحي مصطفى عميان؛ اليمشرؼ ،عمر احمد  1 

 .95 .ص .1979 دار المجمع العممي،: جدة. مدخل إلى عمم المعمومات. كحيمة،نسيبة عبد الرحمن  2
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:  ويكون ذلك عمى نوعين ىما

 الصغر وذلك حسب أوالتصوير واالستنساخ عمى الورق ويكون ىذا بنفس الحجم  .1
 .الحاجة 

التصوير المصغر ويكون ىذا أما عمى شكل ميكروفيمم أو ميكروفيش، وىناك قواعد  .2
: متعارف عمييا في المكتبات بالنسبة لخدمة التصوير واالستنساخ وىي

  إذا كانت ىناك موافقة من إال مطبوع ألؼعدم السماح الستنساخ المجمدات الكاممة 
. الجية المسؤولة عن التأليف والنشر

 مراعاة قانون حقوق الطبع .
  من مرةأكثرال يجوز استنساخ مقال معين لمباحث الواحد  .
 يمزم المستفيد دفع رسم خاصأحيانا  .

:  خدمة النشر

وىي خدمة تتم من خالل مؤسسة معينة أو أن يؤسس ليا جياز خاص وتعكس عممية النشر    
نشاط المكتبات ومراكز المعمومات وخدماتيا، فبدون النشر ال تصبح لممعمومات قيمة فعالة 
لذلك تحرص معظم المكتبات ومراكز المعمومات عمى نشر مطبوعاتيا األدبية أو إصدار 
مطبوعات ثانوية التي تضم مصادر المعمومات البيبموغرافية والكشافات والمستخمصات 

. الخ...واألدلة

 :وتعد عممية النشر من العمميات الضرورية في مراكز المعمومات ويتم ذلك عن طريق

 . دوريات متخصصة في مجاالت المعمومات وغيرىاإصدار .1
 . نشرات ووثائق في موضوعات قائمة بذاتياإصدار .2
 .تصوير بعض المقتطفات من وثائق معينة أو وثائق بأكمميا .3
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 بعين االعتبار في مجال خدمة النشر ومن تؤخذ   ومما يجدر ذكره أن ىناك عدة عوامل 
أبرزىا األسموب وطول المقال وطريقة تدوين المراجع وطريقة كتابة الحواشي وأسموب عرض 

  1. يرفق مستخمص لممقالوأحياناالجداول والرسوم 

: مؤهالت المكتبين في العصر الرقمي

يجب تحضير الدارسين الوظائف المتغيرة لممكتبات في العصر الرقمي والتي تحدث في    
. مجاالت االقتصادية والبحثية لمتعميم والتطور والمجاالت الثقافية ثم الخدمات المعموماتية

 من أكثر   وفي عصر المعمومات الرقمية تكون الحاجة ماسة إلى مؤىمين في المعمومات 
المكتبات في المفيوم التقميدؼ، يشاركون في المنظمات العممية، حيث يقدمون فوائد ممموسة 

 في جميع الميادين، وحتى المتخذةتحرك المعمومات وتمبي الحاجات المعموماتية وتدعم القرارات 
. يمكن تحقيق ذلك يجب السير عمى توفير نوعين أساسيين من المؤىالت

التمكن من معرفة مصادر المعمومات :  فنية وتتجو نحو المعمومات الفنية المكتبين مثل:األولى
.  المعمومات، تكنولوجيا المعمومات الرقمية، اإلدارة والبحثإلىالرقمية، الدخول 

 مؤىالت شخصية وتعني بيا مجموع القدرات والمواقف والقيم التي تمكن الخرجين من :الثانية
العمل بفعالية، وجعميم وسطاء جيدين قادرين عمى تطوير أنفسيم بأنفسيم خالل عمميم الميني، 

:  ىذه المؤىالت فيما يميإدراجوعمى معايشة التطورات الحاصمة في الميدان ويمكن 

  :التكوين المؤهالت اللنية

تكون الخبرة العممية لدػ الدارسين حول مصادر المعمومات والقدرة عمى تقييميا بعين    
ناقدة،واسترجاع المطموب منيا عند الحاجة، ومن أمثمة األعمال المطموبة ىنا نذكر عمى سبيل 

                                                             
 .236 . ص.بقاسالمرجع ال نفس.  اتيم،محمود احمد  1
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 المدمجة، البحث عمى الخط في بنوك األقراصالموازنة بين المستفيدين من الكتب، : المثال
 1الخ...المعمومات، الدوريات والمصادر اإللكترونية

تأىيميم لمعمل في مجال عممي متخصص في أحد فروع المعرفة، وىنا يكون لدػ  .1
الدارسين تخصصات أخرػ غير تخصص المكتبات والمعمومات وبالتالي يكون تكوينيم 
موجو لمعمل في مجال التخصص الضيق كالكيمياء ومثل ىؤالء يجب إطالعيم عمى 

الدوريات المتخصصة في مجاليم، خاصة منيا االلكترونية إضافة إلى تكوينيم 
. المعموماتي من جوانبو المعروفة

تمكينيم من تطوير الخدمات المعموماتية التي تيم المستفيدين ورعايتيا بما يجعل دخول  .2
ىؤالء إلييا أمرا سيال يخدم أىداف المؤسسة االم، وىذا من خالل وضع أنظمة تنظيمية 

دارية تعمل وفق التقنيات الجديدة ناىيك عن تنفيذ الحاجات المعموماتية لمبحوث  وا 
. الصعبة والمعقدة عبر توفير المصادر الالزمة لصالح الباحثين

تعريف الدارسين سبيل تكوين المستفيدين وفق مستوياتيم المتعددة مثل التكوين عمى  .3
استخدام االنترنت إقامة دوريات خاصة بالبحث عند النيايات الطرفية لمصادر 

 المنشودة لتطوير العمل ودعم البحث، ومواكبة التطورات باألىدافالمعمومات وربطيا 
. التكنولوجية الحديثة وتوجيو المستفيدين حول مشكالت التشغيل

إطالعيم عمى تكنولوجيا المعمومات المالئمة والتمكن من استخداميا بغية جمع  .4
. الخ...المعمومات وتجييزىا توسيعيا التعريف بيا

تمكين الدارسين من وضع طرائق عمل مناسبة وطرق إدارة مالئمة لتبادل المعمومات في  .5
. مجال خدمات المعمومات الالزمة وذات القيمة العممية

 

                                                             
. 134 .ص .2011 األلمعية،دار:  قسنطينة.المكتبات الرقمية والنشر االلكتروني لموثائق.المنير،  الحمزة   1



انتكوين في عهم انمكتبات   :                                                                 انفصم األول  
 

 

47 

: تكوين المؤهالت الشخصية 

. التكوين قصد تحقيق خدمات مثالية والبحث عن التحديات ومواجيتيا .1
. التوجيو لمواكبة التحوالت الكبرػ واالجتياد لالبتكار واإلبداع .2
 معرفة سبيل االرتباط إلىالتوجيو لممحافظة عمى الشركاء المحتممين وىنا يحتاج المكتبي  .3

 وتوظيفيا في الشخصيةبنظم المعمومات اإلدارية والسعي الستخدام المعارف والقدرات 
. الميدان

معاممة اآلخرين : خمق القدرة عمى إقامة جو من االحترام والثقة المتبادلة أثناء العمل مثل .4
. باالحترام وانتظار المعاممة نفسيا منيم وحث المكتبي عمى معرفة قدرة نفسو

امتالك المقدرة االتصالية والقدرة عمى العمل مع اآلخرين والمكتبي ىنا بحاجة إلى  .5
. االستماع الجيد، وتوضيح وجيات نظره حول الحمول المالئمة لممشكالت المطروحة

التكوين عمى استخدام الشبكات الشخصية وتقدير قيمتيا العممية وعمى المكتبي فيما بعد  .6
. أن يتبادل التجارب في ىذا المجال

: مشكالت التكوين العالي لعمم المكتبات

 المكتبات والمعمومات العربية ومعاىدىا من جممة المشكالت بدءا من األىداف أقسامتشكوا    
المرسومة مرورا بالمناىج والطرائف والمخابر والتجييزات وكذلك ضعف تكوين أساتذة المؤطرين 

: ومن بين المشكالت التي تعاني منيا ىذه األقسام بعامة فيما يمي

  التكوين وضعف تركيزىا والتي تعتبر األسس التي توضع من أجميا أىدافغموض 
، ىي ليست ثابتة بل متغيرة بتغير إليياالمناىج وتجمد الوسائل والتجييزات والمخابر وما 

الزمن وحاجات المجتمع ومؤسساتو االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعممية، ألىدافو 
يجب أن تتجو نحو تكوين متخصصين في المكتبات والمعمومات لمعمل في جميع 

.  نطاقأوسعالمؤسسات سابقة الذكر عمى 
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  ضعف المنياج الدراسية كما وكيفا من حيث المفردات والمضمون كما أنيا مقتصرة في
مواكبة التطورات العممية الحديثة والمطالب والحاجات اآلنية والمستقبمية فضال عن 
غياب التدرج والتكامل بين موادىا ومفرداتيا وذلك ناتج عن ضعف االىتمام بالفروع 

. المتخصصة داخل التخصص العام
 غياب التنسيق بين معاىد التكوين والمكتبات التطبيق .
  نظرة المجتمع إلى المينة المكتبية وىي نظرة ال تشجع الطمبة عمى متابعة ىذا

التخصص لذلك نجد الطمبة الذين التحقوا بيذا التخصص ذات مستوػ متدني لذلك ال بّد 
من دعم قيام الجمعيات المكتبات واستخدام وسائل اإلعالم المختمفة لمتعريف بيذا 

  1.التخصص وأىميتو في عالمنا المعاصر
  بتونس األعمىغياب المخابر والورشات بتجييزاتيا الحديثة كما ىو األمر في المعيد 

 أخرػ كما وأقسامالذؼ يتكون بأربعة مخابر بالحواسب فيي غير موجودة في معاىدنا 
 .أن ىذه المخابر ال يكمن االستغناء عنيا في التكوين الحديث

  استخدام تقنيات المعمومات ومنيا الحواسب عمى اإلطارات المشرفينضعف خبرة 
 . لممعموماتاآللية ةوالمعالج

  ضعف التشاور والتواصل بين األساتذة المنظرين واألساتذة المطبقين الن تالحم بين
 .الدروس النظرية والتطبيقية ىو أساس التكوين الجيد

  المكتبات في الجامعات العربية والعديد منيا لم يضم بعد أقساماختالف تسميات 
معيد اقتصاد المكتبات في الجزائر ومعيد عموم : مصطمح المعمومات عمى أىميتو مثل

 الكميات األدبية بما يحرميا من امتالك إلى في المغرب كما أن معظميا متبعة اإلعالم

                                                             
 .117،116 ،2. ص-1.ص. بقاسالمرجع نفس ال .التكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات. عبد المطيف، صوفي1
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تقنيات حديثة بسبب نظرة المسؤولين عمى أنيا دراسات أدبية ال تحتاج إلى مخابر 
  1.وتجييزات

:  المكتبة في العصر الحديثإنشاءشروط 

. يجب أن أكون في موقع مناسب يسيل الوصول إليو (1
ال بّد من وجود مبنى مصمم تصميما يناسب حاجات المكتبة توجب أن توضع قاعة  (2

المحاضرات وقاعة لممواد السمعية والبصرية وقاعة لخدمات االنترنت والمكتبة 
. االلكترونية

. مصادر المعمومات المناسبة لمجميور مراد خدمتو كما ونوعا (3
ال بّد من الموظفين المؤىمين تربويا ونفسيا والتأىيل العممي يجب أن يكونوا ذو خبرة  (4

. مناسبة في عمم المكتبات
وجود خدمات مكتبة متطورة ونعني بذلك وجود نظام آلي الفيرسة والتصنيف والبحث  (5

.  في المكتبة وىذه ميمة لسرعة أو اختصار الوقتon-lineوخدمة التطوير االلكترونية 

: أنواع المكتبات في العصر الحديث

يوجد مكتبات وطنية في العديد من الدول في عصرنا الحديث سواء كان اسميا المكتبة    
الوطنية أو تتخذ ليا اسما آخر إال أنيا تقوم بنفس الدور، لمكتبة الكونجرس في الواليات 
. المتحدة األمريكية ومكتبة المتحف في بريطانيا ودار الكتب والوثائق القومية في مصر

 األساليب   وتيتم المكتبة الوطنية بحفع التراث القومي وتنظيمو ونشره والمكتبة الوطنية تتبنى 
التكنولوجية الحديثة في أعماليا من أجل حفع واسترجاع وبث المعمومات داخل الوطن وخارجو 

وىذا النوع من المكتبات يعتبر حديثا نسبيا ويعود تاريخو إلى زمن قريب وقد انحدر عن 

                                                             
 .119،118 ،2. ص-1.ص.بق اسالمرجع نفس ال . . عبد المطيف،صوفي  1
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 1.المكتبات الممكية التي كان يممكيا مموك الدول كما ىو الحال في المكتبة األىمية في باريس
وأسست لتكون مركز النشاط الرسمي لمدولة في مجاالت البحث والتأليف والنشر وكل ما لو 

عالقة بالكتب، وتوجد مكتبة وطنية واحدة في عاصمة الدول فيي مكتبة الوطنية في المغرب 
 تعرف بدار الكتب السعوديةوالجزائر ولبنان والعراق في مصر دار الكتب المصرية وفي 

.  فيي المكتبة الوطنيةاألردنالوطنية أما في 

: أهداف المكتبة الوطنية

التشريعات الكتب : حفع وتوثيق كل ما لو عالقة بنشاط الدولة لمصادر المعمومات مثال .1
. السنوية التي تصدرىا الوزارات

. جمع مصادر المعمومات المتعمقة بالوطن مما يصدر في داخل الوطن وخارجو .2
 القانوني في اإليداعحفع حقوق الممكية الفكرية في مصادر المعمومات عن طريق  .3

. المكتبة الوطنية
: فيرسة وتصنيف الكتب قبل نشرىا .4
رقم التصنيف ىو رقم يعطي لمكتاب يحدد موقعو عمى رفوف المكتبة وفق الموضوع  .5

. الذؼ ينتمي إليو
 التصنيفية في المكتبات كميا ثم توحيد عناصر األرقامومن أىداف ىذا العمل توحيد  .6

. الفيرسة
. جمع كل ما يصدر أو حفع مصادر المعمومات التي تطبع داخل البمد .7
 .جمع وحفع المخطوطات عمى المستوػ الوطني .8
 البيبموغرافيا الوطنية وىي قوائم بأسماء مصادر المعمومات وقد تكون سنوية وقد إصدار .9

  2.تكون لمدة أكثر من سنة

                                                             
 .56،55 ،2. ص-1. ص.بقاسالمرجع ال نفس.  المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال،ندير   1

 .57،56 ،2. ص-1.مرجع نفسو، صال  2
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: مراحل العصر الحديث

 ىي المؤسسة الثقافية االجتماعية التي تجمع مصادر المعرفة المختمفة وتحافع :المكتبة العامة
. عمييا وتيسر استخداميا من قبل الجميور

: قسم المكتبات العامة وفقا لحجمها إلى

وتضم مجموعة كبيرة وضخمة من المصادر قد تصل : المكتبات العامة الضخمة والكبيرة .1
، كما ىو الحال في مكتبات بعض عواصم المدن الكبيرة منيا أحياناإلى ماليين عدة 

. مكتبة نيويورك العامة ، مكتبة شيكاغو العامة
ىي متوسطة الحجم تصل إلى مئات اآلالف من المواد : المكتبات العامة المتوسطة .2

. المكتبية والمواد األخرػ وغالبا ما تكون في المدن الصغيرة والقرػ 
وتضم اآلالف من المواد المكتبية والمواد األخرػ وغالبا : المكتبات العامة صغيرة الحجم .3

. ما تكون في المدن الصغيرة والقرػ 

تقدم المكتبات العامة العديد من الخدمات المكتبية لمقراء والدارسين والباحثين بمختمف أنواعيا 
: وأىمياومستوياتيم 

 التصوير،الخدمات اإلعالمية،الخدمة المرجعية واإلرشادية،اإلعارة الداخمية والخارجية ، 
. خدمة االنترنت،تنظيم المعارض المختمفةاألفالم،  عرض ،الندوات والمحاضرات

 1 : المختملة لممكتبات العامةوأشكالأنواع 

 مكتبات األندية، المكتبة اإلقميميةاألطفال، مكتبات ،المكتبة المركزية،المكتبة الفرعية ، 
مكتبات ،مكتبة المدينة، مكتبات المساجد والجوامع، المكتبة الريفية،المكتبات النسائية
. المكتبة المستقمة،مكتبات مراكز الشباب،مكتبة المدينة ،المساجد والجوامع

                                                             
 .59،58 ،2. ص-1. ص.مرجع نفسوال . المدخل لدراسة عمم المكتبات ومراكز المعمومات. جمال،ندير 1
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: شروط المكتبة العامة

ن تكون في المكتبة العامة مجانية الرسم لالشتراك أو التأمين الذؼ يدفعو ال ينقص أ .1
. عمى المساىمة المالية

. ن تكون ميزانيتيا من األموال العامة لمدولةأ .2
ن تكون عامة في محتوياتيا بمعنى أن تمبي حاجات شرائح المجتمع كمو وليست أ .3

. متخصصة
. أن تكون خدماتيا مفتوحة لجميع أفراد المجتمع دون التميز بين المواطنين .4

: أهدافها

 اليدف األساسي ىو نشر الثقافة في المجتمع ومعرفة كيفية تحقيق ىذا اليدف .
  المكتبة العامة تنوب عن أفراد المجتمع في توفير ما ال يستطيع أن يتوافر في مصادر

. المعمومات
 الفراغ من أجل نشر القراءة وحب الكتابةأوقات المكتبة من أجل نشر واستثمار إنشاء  .
  تقوية العالقات االجتماعية بين األفراد المجتمع بإقامة المحاضرات والندوات وعرض

  1. الموجية والمعارضاألفالم
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: خالصة

من خالل فصمنا ىذا استنتجنا أن التكوين الجامعي في مواجية تطورات وتغيرات سريعة    
متالحقة في مجاالت تقنيات المعمومات وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا وبثيا األمر جعل 

 المكتبات مضطرة إلعادة النظر دوريا في منطمقاتيا وأىدافيا وبرامجيا ووسائميا وطرق أقسام
التدريس فييا حتى تواكب ىذه التطورات وحتى يتمكن خرجوىا من رفع التحديات التي تواجو 

مينتيم بحيث لم يعد أحد يعرف بدقة محتوػ التكوين الحقيقي المطموب لمواكبة ىذه التغييرات 
. األقدمعمى خالف ما كان عميو الحال بالنسبة التكوين 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

الفصل التطبيقي 



دراسة ميدانية لشعبة علم المكتبات والمعلومات بجامعة : الفصل الثاني
 خروبة -عبد الحميد ابن باديس مستغانم

: تمهيد

 تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم .
 تعريف كليات جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم .
 تعريف كلية العلوم االجتماعية .
 تعريف كلية العلوم اإلنسانية .
 تعريف شعبة علم المكتبات والمعلومات .
 المقابلة .
 عرض وتحليل المقابلة .
 النتائج العامة للدراسة .
 تحليل نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات .
 اقتراحات الدراسة. 

 خالصة
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 :تمهيد

من خالل الدراسة الميدانية سنقوم بطرح ودراسة األفكار والمعمومات التي تم التطرق إلييا    
، إذ تعتبر ىذه األخير األساسي والقاعدة التي يبنى عمييا الجزء الواقعي في الدراسة النظرية

 .لمدراسة، إذ يعتبر أن وجيين لعممة واحدة

   ومن خالل ىذه الدراسة الميدانية سنحاول معرفة ودراسة كل ما يتعمق وما يميد لمتكوين في 
طارات في ىذا  شعبة عمم المكتبات والمعمومات لوالية مستغانم وكيف يتم إنتاج كوادر وا 

 .التخصص

   حيث قمنا في ىذا الجانب بتعريف جامعة مستغانم عامة وكمياتيا وشعبة عمم المكتبات 
 .والمعمومات خاصة، بحيث سنتطرق إلى أىم ما يتعمق بيذا التخصص

: التعريف بمكان الدراسة: المبحث األول

 موقع جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. 

 المؤرخ في  22-98تقع ىذه الجامعة في غرب مدينة مستغانم أنشأت بموجب المرسوم رقم    
 وىي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تخضع   07/07/1998

لوصاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، وقد مرت الجامعة بعدة مراحل إلى أن وصمت 
 :عمى ما ىي عميو اآلن، ونذكر فيما يمي فروعيا

  المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضة، أحدثت بموجب المرسوم
 1988مارس   22 المؤرخ في  64-88رقم 
  27/07/1992المؤرخ في  92المركز الجامعي الذي أحدث بموجب المرسوم رقم  ،

وقد أصبحت جامعة مستغانم بالمعنى المتعارف عميو من خالل إدماج كل ما كان 
. موجود من قبل
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: ميام الجامعة وىي كالتالي  23/08/2003المؤرخ في   249-03عدد المرسوم رقم 

o  الضرورية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمبالداإلطاراتتكوين  .

o تطوير مناىج البحث وترقية التكوين بالبحث العممي .

o المساىمة في إنتاج ونشر معجم لمعمم والمعارف وتحصيميا وتطويرىا .

o 1المشاركة في التكوين المتواصل.  

 :كميات جامعة عبد الحميد بن باديس

 األقسام الكميات
 قسم الرياضيات واإلعالم اآللي كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي

 قسم الفيزياء
 قسم الكيمياء

 قسم البيولوجي كمية عموم الطبيعة والحياة
 قسم عمم البحار والمحيطات

 قسم اليندسة المدنية والمعمارية كمية العموم والتكنولوجيا
 قسم ىندسة الطرائق

 قسم اليندسة الكيربائية
 قسم اليندسة الميكانيكية

 قسم المغة الفرنسية كمية المغات األجنبية
 قسم العموم التجارية

 قسم المالية والمحاسبة
                                                             

 . 38المتضمن إنشاء جامعة مستغانم الجريدة الرسمية رقم  07/07/1998المؤرخ في  220-98 :المرسوم رقم  1
المتضمن تحديد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا، الجريدة  23/08/2003المؤرخ في 279-03المرسوم التنفيذي رقم 

 .38الرسمية رقم 
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 قسم األدب العربي كمية األدب العربي والفنون 
 قسم الفنون 

 قسم الحقوق  كمية الحقوق والعموم السياسية
 قسم العموم السياسية

 قسم الطب كمية الطب
 قسم عمم االجتماع كمية العموم االجتماعية

 قسم العموم اإلنسانية
 قسم عمم النفس

 قسم الفمسفة
  معيد التربية البدنية والرياضية

 قسم عموم التسيير كمية العموم التجارية
 قسم العموم التجارية

 قسم المالية والمحاسبة
 

:  تعريف بكمية العموم االجتماعية بجامعة مستغانم

أدرجت كمية العموم االجتماعية في منظومة التكوين لجامعة  1998في شير سبتمبر    
انشأت كمية العموم 1999مستغانم، وكان ذلك من خالل قسم العموم االجتماعية، وفي 

االجتماعية والتربية البدنية والرياضية التي تضم ثالثة أقسام في عمم االجتماع وعمم النفس 
.  واالتصالاإلعالموالتربية البدنية، ثم تدعمت بقسم عموم 

 من بداية السنة د.م.لاستقمت كمية العموم االجتماعية واعتمدت نظام  2004   وفي جويمية 
 .م2006/2007الجامعية 
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: أهداف كمية العموم االجتماعية

  ثرائياالحفاظ عمى المعرفة  وتنميتيا والعمل عمى نشرىا عمى المستوى القومي وا 
. واإلنساني

 نشر العمم وا عداد بكفاءات الشخصية في فروع العمم المختمفة وحفع التراث العممي .
 النيوض بجيل الشباب فكريا وروحيا وخمقيا .
 1الخ...المساىمة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 

 كمية العموم االجتماعية ضمن إلى اإلنسانيةينتمي قسم العموم : تعريف قسم العموم اإلنسانية
 . ييدف إلى توزيع التخصصات والشعب التي تسيل العممية التعميميةإداري تنظيم 

: يضم القسم ثالث شعب وهي

. شعبة اإلعالم واالتصال .1
. شعبة التاريخ .2
. شعبة عمم المكتبات والتوثيق .3

 والذي لم يفتح اآلثار وىو عمم أخر يحتوي في تنظيمو تخصصا اإلنسانية   كما أن قسم العموم 
. بجامعة مستغانم

 جذع مشترك يضم مواد جامعة تتيح لمطالب األولىإن القسم من خالل الدراسة لسنة    
. االختيار ألجل التوجو لمتخصص الذي يريده

 وىو اليوم ينشط 2004 نشأ مع نشأة كمية العموم االجتماعية سنة اإلنسانيةقسم العموم    
. ضمن تخصصو

 

                                                             
 .03.ص.2016،جامعة عبد الحميد بن باديس:مستغانم .م دليل الطالب.كمية العموم االجتماعية  1
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- : جامعة مستغانم- التعريف بشعبة عمم المكتبات والمعمومات

في  12-213 تأسست شعبة عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم بموجب مرسوم    
بمجيودات األساتذة دمحمي نادية كونيا متخصصة في مجال   2012/2013السنة الجامعية

 ومكسبا ميما لمكمية اإلنسانيةالمكتبات والمعمومات لتصبح بذلك الشعبة إضافة إلى قسم العموم 
كانت الشعبة تعاني من نقص في التأثير لنقص األساتذة المتخصصين، لكن تم تزويد الشعبة 

. بطاقم من األساتذة متخصصين من جامعة وىران

بعد ذلك تم مباشرة فتح ماستر توثيق وعمم ، 2014تخرجت أول دفعة ليسانس سنة    
 جديدة من خالل الندوات الوطنية أفقاالمعمومات التكنولوجية الحديثة، وقد بدأت الشعبة تشق 

وبعدىا عرفت الشعبة عدة مشاكل فقد ،  2016 دفعة ماستر سنة أولوالممتقيات مع تخرج 
 . طمبتيا بعدة إضرابات لحل مشاكميا التي كانت تعاني منيااقامو
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: المقابمة

: بدايات عمم المكتبات والمعمومات في والية مستغانم: األولالمحور 

؟ اإلنسانيةمتى كانت سنة افتتاح الشعبة في قسم العموم : 1س

م 2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 1ج

 م2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 2ج

 م2012تم افتتاح شعبة عمم المكتبات في سنة : 3ج

ما ىي ابرز الصعوبات والمشاكل التي واجيت ىذا التخصص؟  :2س

. نقص األساتذة المؤطرين: 1ج

 عدم تطويره والبقاء في دائرة المشاكل .
 إسناد رئاسة الشعبة لغير المتخصصين .

 لم تمقى االىتمام والرعاية من الجية المسؤولة أنياالصعوبات التي عانت منيا الشعبة : 2ج
. (اإلدارة العميا)

نقص األساتذة المتخصصين : 3ج

 نقص الفضاءات .

كيف تم التعامل مع نقص األساتذة المتخصصين في بداية فتح ىذه األخيرة؟ : 3س

 طالب ١٢٥من بين المشاكل التي واجيتو ىي كثرة الطمبة المسجمين، حيث قارب : 1ج
. باإلضافة إلى نقص الفضاءات

. كثرة الطمبة مع نقص الفضاءات: 2ج
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تم التعامل مع ىذا المشكل من خالل إسناد وتوظيف أساتذة مؤقتين وماذا زاد في تأزيم : 3ج
. المشاكل

 المشاكل التي واجيتك عند تسممك ىذه الميام؟ أىمماىي : 4س

دخول في صراعات ىامشية مع إدارة الكمية إضافة إلى عدم احترام الثقافات التي كانت : 1ج
. تسعى ارقي بيذا التخصص

. نقص التأطير والفضاءات مع كثرة الطمبة:2ج

. ، كثرة عدد الطمبةاإلدارية باألمورنقص الفضاءات، االنشغال : 3ج

جراءات قبول الطمبة في ىذا التخصص؟ :  5س ماىي شروط وا 

: من بين الشروط التي وضحت آنذاك ما يمي: 1ج

 عدم اجتياز الطالب االستدراك .
  12/20معدل الطالب يفوق ويكون اكثر من 

. لم تكن ىناك شروط في االلتحاق بالتخصص: 2ج

. عدم اجتياز الطالب االستدراك: 3ج

. البرامج المعتمدة في التكوين: المحور الثاني

ماىي الخطط والبرامج التي تم االعتماد عمييا في ىذا التخصص؟ : 6س

تم االعتماد عمى خطط تم االتفاق عمييا في عرض المشروع الذي فيو ما يقال في : 1ج
. التكوين النوعي لمتخصص

.  والتخصصتتالءمتم االعتماد عمى خطط وبرامج : 2ج
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.  والتخصصتتالءمتم االعتماد عمى خطط وبرامج : 3ج

 التحتية لمتجييزات؟ البنيىل تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 7س

 التحتية لمتجييزات، بحيث عانت الشعبة من نقص البنيال تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 1ج
. كبير في التجييزات التكنولوجية

 التحتية لمتجييزات ذلك أن بعض المقاييس تقنية البنيال تتوافق البرامج الببداغوجية مع : 2ج
. مينية

.  التحتية لمتجييزاتالبنيال يوجد توافق بين البرامج الببداغوجية مع : 3ج

ىل المواد المقدمة لمطمبة عالقة بتكنولوجيا المعمومات؟ : 8س

نعم تم تقديم تقديم مواد ومقاييس لمطمبة خاصة بكل ما ىو تكنولوجي يتطابق مع : 1ج
. التخصص وذات معايير عالمية

. طبعا الدروس ليا عالقة بكل ماىو تكنولوجي: 2ج

معظم الدروس ليا عالقة ومطابقة لتكنولوجيا المعمومات، لكن طريقة طرحيا تفتقد إلى : 3ج
. التكوين النوعي

ىل الدروس النظرية والتطبيقية في التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات ىي : 9س
مواد تكاممية؟ 

. طبعا ىي دروس تكاممية تيدف إلى ارتقاء بمحتوى المقياس : 1ج

. نعم ىي دروس تكاممية: 2ج

. نعم المقاييس النظرية والتطبيقية تكمل بعضيا البعض: 3ج
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ىل يتم التعديل في برامج التكوين الجامعي بما يتماشى والتقدم الحاصل في مجال عمم : 10س
المكتبات؟ 

. نعم يتم تعديل البرامج وفق ما يعرفو التخصص من تطورات تكنولوجية: 1ج

تبقى التعديالت ناقصة مقارنة بالتطور اليائل في مجال التخصص الذي يتماشى مع : 2ج
. التطورات الحاصمة في المجال

نعم مؤخرا كان فيو تغيير شامل لمتخصصات في عمم المكتبات والمعمومات، وىذا في كل : 3ج
. الجامعات الجزائرية في إطار الموائمة الذي انعقد بجامعة وىران

. المشاكل والصعوبات التي عرفتها الشعبة خاصة في السنتين األخيرتين: المحور الثالث

كيف تعامل األساتذة مع الظروف الحاصمة في إدارة الشعبة؟ : 11س

كان األمر صعب ألنو يؤثر عمى المردودية كوننا متخصصين أضرت بنا مشاكل الشعبة : 1ج
.  من مستوى المردوديةوانقضت

: من بين المشاكل التي واجيت األساتذة نذكر مايمي: 2ج

 عدم تفاعل الطمبة مع ىذا العمم كونو تخصص جديد في الوالية .
 كثرة الطمبة ونقص الفضاءات .

. تعامل بكل مروحة وتفاىم باعتبار أن التخصص في بداياتو: 3ج

 ىندسة وتكنولوجيا المعمومات ىل تم توفير الوسائل إلىبما أنو تم تحديث الشعبة : 12س
؟ األخيرالتكنولوجية الحديثة التي تتماشى مع ىذا 

ال لم يتم تزويد الشعبة بوسائل التكنولوجية التي تحتاجيا المقاييس المبرمجة في المنيج : 1ج
. الدراسي
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يتم االعتماد عمى التدريس النظري دون التطبيقي كون أن الشعبة ال تتوفر عمى وسائل : 2ج
. تكنولوجية التي يحتاجيا الطالب

 ليوفق في المقياس، حيث يعتمد عمى األستاذ من طرف إضافينوعا ما، يبقى بذل جيد : 3ج
. مستوى من مستويات التكوين في جامعات أخرى 

 إلييا الشعبة من خالل تأطيرىا من طرف الدارسين خارج ألتماىي المشاكل التي : 13س
التخصص؟ 

.  كل ما تحتاجو ىذه األخيرةإىمالتدىور أوضاع الشعبة وذلك من خالل : 1ج

 أساتذة مؤقتين إلىتحصيل ضعيف من طرف الطمبة ألن معظم المقاييس كانت موكمة : 2ج
. مما أثر مستوى المردودية

. تراجع شعبة التخصص ودخولو عدة متاىات: 3ج

بما أن الشعبة تعاني من نقائص بيداغوجية في نظرك ىل تنتج كوادر ذات قدرات : 14س
مؤىمة؟ 

. يبقى مستوى محدد نظرا لمستوى التكوين: 1ج

ال ىذا ال يؤثر فالنقائص موجودة في كل الشعب ولكن ال تؤثر كثيرا عمى التحصيل : 2ج
. العممي لمطالب

. يبقى المستوى محدود: 3ج

 الالزمة إلنقاذ ىذه الشعبة من خالل األزمات التي طرأت اإلجراءاتىي  في نظرك ما: 15س
عمييا؟ 

: إلنقاذ الشعبة يجب توفير ما يمي: 1ج
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 توفير أساتذة في التخصص .
 توفير تجييزات وقاعات خاصة لتدريس بعض المقاييس .

 متخصص لتسيير أمورىا وفق ما يخطط لو حسب إداري يجب تأطيرىا من طرف : 2ج
. تخصصو

إعادة النظر في رئاسة الشعبة وجمب أساتذة متخصصين عمى مستوى عالي يضمن : 3ج
 .التكوين النوعي الحقيقي
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 :تحميل المقابمة

 من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في جامعة عبد الحميد بن باديس قسم العموم 
اإلنسانية،شعبة عمم المكتبات، حيث اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى أداة البحث المتمثمة في 

 .مقابمة مع األساتذة المتخصصين في المجال

 -مستغانم-بدايات شعبة عمم المكتبات في جامعة عبد الحميد بن باديس: المحور األول

 يعد التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات بجامعة عبد الحميد بن باديس من بين  
 من طرف دستور وزاري تابع لقسم العموم 2012العموم الحديثة التي تم افتتاحيا سنة 

اإلنسانية، وىذا بعد عدة مراسالت وطمبات لإلدارة العميا من طرف األستاذة دمحمي نادية وبعد 
حصوليا عمى الموافقة قامت بتسيير ىذه الشعبة بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي كانت 

تعترض ىذه األخيرة والمتمثمة في نقص األساتذة المتخصصين، نقص الفضاءات مقارنة 
 طالب في تمك الفترة، بالرغم من وجود 125بالعدد الكبير لطمبة الذي كان يقارب حوالي 
 .عدة شروط لقبول الطمب في ىذا التخصص

 البرامج المعتمدة في التكوين: المحور الثاني

  تم وضع خطط وبرامج تتالءم مع التخصص حسب أقوال المبحوثين، فان ىذه األخيرة 
تؤدي إلى عرض مشروع ما يقال عنو انو التكوين النوعي لمتخصص، إال أن البنى التحتية 
لمتجييزات ال تتوافق مع البرامج البيداغوجية، كون أن معظم المقاييس تقنية مينية، إال أن 
ىذا األمر لم يأخذ بعين االعتبار من طرف إدارة الشعبة بالرغم من أن الدروس والمواد  

المبرمجة ليا عالقة بتكنولوجيا المعمومات، ىذا ما أدى إلى االعتماد عمى البرامج النظرية 
دون التطبيقية في معظم األحيان، حيث نتج عن ىذه النقائص تحصيل ضعيف من طرف 

 .الطمبة وتدىور أوضاع الشعبة وتراجع مستوى الشعبة
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 الصعوبات والمشاكل التي عرفتها الشعبة : المحور الثالث

  من خالل أقوال المبحوثين نستنتج أن الشعبة عرفت عدة مشاكل خالل السنوات األخيرة 
 خاصة عمى مستوى اإلدارة، وىذا من خالل تسييرىا من طرف إداريين خارج التخصص

 مما تمما أدى إلى دخول الشعبة في متاىات، باإلضافة لتعرضيا إلى العديد من االضطرابا
اثر ذلك عمى مردودية االستاذ والطالب عمى حد السواء، ومع تفاقم ىذه المشاكل تم تجميد 

الشعبة، وكان من الممكن تفادي كل ىذه المشاكل، فحسب أقوال المبحوثين كان البد من أن 
تسير الشعبة من طرف إداريين متخصصين، وتوفير كل مايمزم ليذا التخصص من 

 .فضاءات وأجيزة تكنولوجية حديثة تتناسب مع المواد والبرامج المقدمة ليذا األخير

 :النتائج العامة لمدراسة

االعتماد عمى البرامج والمقاييس التي تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال -
 .عمم المكتبات والمعمومات، لكن دون توفير التجييزات الالزمة ليا

 .االعتماد عمى البرامج النظرية بصفة كبيرة بسبب غياب وا ىمال البرامج التطبيقية-

 .نقص األساتذة المتخصصين في ىذه الشعبة-

 .إىمال الشعبة وتسييرىا من طرف إداريين خارج الشعبة-

 .غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يحتاجو الطالب-

 .محدودي المستوى لدى التكوين في ىذا التخصص بسبب نقص المواد البيداغوجية-

 :نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات 

المعتمدة في تكوين الطالب خاصة مع التطور  تتناسق الخطط والبرامج: الفرضية األولى
 .التكنولوجي الحاصل



ممستغان باديس ابن الحميد عبد بجامعة والمعمومات المكتبات عمم لشعبة ميدانية دراسة:الفصل الثاني   

 

 
68 

من خالل الدراسة التي أجريت عن طريق المقابمة مع االساتذة المتخصصين إستنتجنا أن 
البرامج النظرية والتطبيقية الموجية لتكوين الطالب في عمم المكتبات والمعمومات متكاممة 
فيما بينيا بحيث يتم معاينة الدروس النظرية وما يقابميا من التطبيقي لكن ىذه األخيرة ال 

تطبق عمى أرض الواقع، حيث تبقى مجرد حبر عمى الورق وىذا راجع إلى نقص الفضاءات 
 .والتجييزات التي يحتاجيا الجانب التطبيقي لممواد ومنو نستنتج أن الفرضية لم تتحقق نوع ما

 .مساىمة البرامج البيداغوجية في رفع مستوى األداء الميني لممكتبيين : الفرضية الثانية

من خالل أجوبة المقابمة خاصة تمك التي تتعمق بالمحور الثاني توصمنا إلى أن ةالبرامج 
البيداغوجية تساىم في رفع مستوى االداء الميني لممكتبيين، بحيث يتم إقتراح أىم الخطط 

والبرامج التي تتالئم مع ىذا التخصص وىذا لتقديم ليم تكوين نوعي يضمن ليم مواجية عالم 
   .الشغل بكل جدارة و إستحقاق خاصة مع التطورات التكنولوجيا الحاصمة في ىذا التخصص
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 اقتراحات الدراسة 

  دعم الشعبة واالهتمام بها بتوفير كل ما يلزمها من الفضاءات والتجهيزات والبرامج

التكنولوجية التي يحتاجها الطالب في مساره العلمي  

  تخصيص رصيد وثائقي شامل ومتكامل مع البرامج والخطط المقترحة للتكوين في

هذا التخصص   

  االعتماد على المقاييس التطبيقي أكثر ليصبح الطالب متمكن أكثر في تخصصه

خاصة فيما يتعلك بكل ما هو تكنولوجي  

  توفير طرق واليات البحث المتطورة في المكتبة للمتكون لتسهيل بحوثه وأعماله

باإلضافة إلى تطوير مهاراته في المستقبل في عالم الشغل  

  تشجيع الطلبة الجدد على التوجه إلى هذا التخصص وإبراز أهميته وخدماته للمجتمع
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 : خالصة 

من خالل ما تم التطرق إليو في إجراءات الدراسة الميدانية وذلك من خالل عرض المقابمة 
والتي أجريت مع أساتذة متخصصين في عمم المكتبات والمعمومات عند تحميمنا لألجوبة 
المتحصل عميو تبين لنا أن ىذا التخصص يعاني من عدة نقائص ومن أىميا اإلىمال 

 .اإلداري ىذا ما جعل الشعبة تدخل في دوامة من المشاكل التي كادت أن تؤدي إلى تجميده 
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: خاتمة

 كان ليا تأثيرا عمى المكتبات الجامعية أخر إلىإن ظيور تكنولوجيا المعمومات من عصر    
من خالل تدفق المعمومات وزيادة البحث العممي، حيث أصبحت المعمومات تواجو عدة 

مشكالت أمام الكثير من الباحثين والمسؤولين من بينيا مشكمة تفجر المعمومات، حيث أصبح 
من الضروري تعميم المستفيدين عمى كيفية استخدام ىذه التكنولوجيا بيدف تسييل التعامل مع 

. المعمومات المختمفة وخاصة تكنولوجيا الحاسوب

إن التكوين الجامعي في عمم المكتبات أصبح من أىم التخصصات الجامعية حيث ساعد    
ىذا األخير عمى تمقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعممية التي ساعدتيم عمى كيفية 
التعامل مع المعمومة في تقديم أحسن الخدمات المكتبية التي تيدف إلى ارتقاء المكتبة والثقافة 

المكتبية وذلك يتم عن طريق حب المينة والخبرة وخمق الرغبة لذلك أصبح تعميم المستفيدين 
. كيفية استخدام أنظمة المعمومات ألنيا أصبحت ضرورية فرضيا عصر المعمومات

   إن فكرة فتح التكوين في عمم المكتبات والمعمومات كان ىدف منيا محاربة الظروف الصعبة 
التي كانت تعيشيا المكتبات الجامعية جراء عدم وجود مسيرين متخصصين، كما أن الحياة 

اإلنسانية أصبحت حاليا من المعمومات والمعرفة مبدأ عاما لتسير أمور الفرد وتنظيم المجتمع 
كمو، وىذه األسباب جعمت االنتقال إلى مجتمع المعمومات يتطمب قدرات اندماجية متطورة، كما 

أن التكوين في عموم المعمومات ال يجوز أن يقتصر عمى المعاىد العميا والجامعات بل يجب أن 
يتسع ليشمل المجتمع بأوسع كالتكوين عمى مستوى االحياء أو المدارس أو النوادي أو 

 غير ذلك، كما أنو يقوم بالتدعيم النوعي لمعاممين بشكل أو بأخر في المكتبات إلىالمؤسسات 
 .العامة

 

 



 خاتمة
 

 

73 

يمكن أن نقول أن ميام التكوين ىو تطوير الخدمات التقميدية إلى خدمات معاصرة متطورة مع 
. تطوير العصر وتطوير التكوين التقميدي إلى تكوين معاصر مواكب لمعدالة

   وأخيرًا نقول ييدف ىذا األخير إلى ارتقاء بالثقافة المكتبية والثقافة المعموماتية األمر الذي 
 وتبادل المعمومات إنتاجيؤدي إلى إعطاء المعمومات آفاق جديدة تسمح بتحضير الطالب لميام 

التي سعينا خالل نشاطو العممي والمين مستقبال وبالتالي سوف يكون تكوينا جامعيا في 
. المستوى ينمي قدراتو ويكسبو الميارات الالزمة لممشاركة في الحياة
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 :الممخص

  جاءت دراستنا ىذه لتعالج التكوين في عمم المكتبات حيث أصبح من المسائل اليامة التي 
ترتكز عمييا الجامعات، وىي تكوين كوادر لمعمل في المكتبات ومراكز المعمومات كما ساىم 
ىذا االخير في تطوير الخدمات المكتبية عمى أسس أكثر حداثة من خالل تحديد معموماتيم 

 .وتطوير كفاءتيم في ظل التطور المتواصل لتكنولوجيا المعمومات 

جاءت ىذه الدراسة لمعرفة التكوين الجامعي في عمم المكتبات والمعمومات بجامعة عبد 
الحميد بن باديس بمستغانم، حيث تمت ىذه الدراسة مع األساتذة المتخصصين في ىذا 
المجال، ومن خالل ىذه الدراسة حاولنا معرفة أىم الظروف التي مرت بيا الشعبة منذ 

بداياتيا إلى ما ىي عميو اآلن، باإلضافة إلى معرفة أىم البرامج التي تم االعتماد عمييا في 
ىذا التخصص مبرزين أىم المشاكل والصعوبات التي عرفتيا ىذه األخيرة خالل السنتين 

 .األخيرتين

يمزم عمى اإلدارة المسؤولة عن الشعبة توفير مختمف التجييزات والبرامج الخاصة بتكنولوجيا 
المعمومات والتي تتوافق مع البرامج البيداغوجية من اجل تكوين كوادر بشرية  مؤىمة ذات 
كفاءات وقدرات عالية لسوق العمل من اجل تطوير البحث العممي وتقديم خدمات أفضل 

 .لمباحثين

 :الكممات المفتاحية

 .الكتب-المعمومات-عمم المكتبات-التكوين

 


