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عرفان شكر و
 

الحمد هلل الذي أعاننا عمى انجاز ىذا البحث وسخر لنا من عباده من كان لنا 
عونا وسندا نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير واإلمتنان إلى كل من تفضل ومد يد 

 العون لنا

 السند القوي في ىذا تالذي كانمحمدي نادية . أة  المشرفناتونخص بالذكر أستاذ
رشادنا بنصائحو  لنخطو ا وفكرها وعمموابخل بوقتوت فمم ا اليامة وآرائواالبحث وا 

 خطوة نحو األفضل

 االفاضل بشعبة عمم المكتبات والمعمومات ألساتذتناونتقدم ايضا بعظيم الشكر 
الذين لم يبخموا عمينا باي معمومات او نصائح كانت بمثابة النور الذي اضاء 

 طريقنا الى العمم والمعرفة

  موظفي مكتبة كمية العموم االجتماعية واالنسانيةوفي االخير نتقدم بالشكر الى
 عمى تعاونيم وتفاىميم معنا بكل ما نحتاجو من معمومات ومراجع

............................... 

 هشام 

  

 



 

 

 

 

 إهداء
 

 هلل الحمد نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بو  من شرور أنفسنا وسيئات إن
 أعمالنا وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأن محمدا عبده ورسولو

الحمد هلل الذي أعانني عمى انجاز ىذا البحث وأعطاني القوة والشجاعة ،ونور 
دربي لكي أستطيع بحولو تعالى أن أتم ىذه المذكرة وأخرجيا إلى النور ،أىدي ىذا 

 العمل المتواضع إلى

أبي العزيز ووالدي الكريمين رمز لكل عطاء وعنوان لكل محبة أمي الغالية 
 حفظيما اهلل وجزاىما كل خير

 الى كل افراد عائمتي 

إلى كل من وقف إلى جانبي في أصعب المواقف ووضع ثقتو في وأصر أن 
 يمضي بي قدما إلى طريق النجاح

عبد الرحمن، عبد الوىاب، فيصل، الميدي ، محمد: أصدقائي إلى   

  

                                                          هشام   
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  مقدمة

 

 مقدمة

      تعتبر المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية في مختمف أنحاء الوطن من أىم 
المرافق التي تمجا الييا جميع شرائح المجتمع بمختمف أعمارىم ،وىي تمعب دور كبير في 

تثقيف المجتمع ونشر الوعي الثقافي ، وتربية األجيال الصاعدة عمى حب القراءة  وىي 
.  فضاء مفتوح لتمبية احتياجات ورغبات المستفيدين   

      وما يميز ىذا النوع من المكتبات خدماتيا المتنوعة نظرا الختالف الفئة العمرية 
لمستفيدييا ، وأمام ىذا التنوع تعقدت حاجيات المستفيدين لخدمات المعمومات سواء من حيث 

الكمية او النوعية وحتى الشكل المناسب باإلضافة إلى الوقت المناسب ،  وىذا ما يشكل 
.  موضوع دراستنا   

  فدراستنا ىذه ترتكز عمى واقع خدمات المعمومات في المكتبات الرئيسية لممطالعة 
: العمومية  ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية حاولنا تقسيم موضوعا إلى 

 تناولنا فيو المعالجة المنيجية في الدراسة، فرضيات الدراسة ، مع تحديد :اإلطار المنهجي
المفاىيم المتعمقة بالدراسة والمنيج المتبع لمدراسة، كم تم تحديد حدود الدراسة من بشرية 

ومكانية وزمنية باإلضافة إلى أسباب اختيار الموضوع وأىدافو، مع التطرق إلى الدراسات 
.  السابقة التي ليا عالقة بالموضوع وفي األخير ذكر صعوبات الدراسة

 خصصنا في ىذا الفصل لمتعرف عمى المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية :الفصل األول  
. بشكل عام 

 وفي ىذا الفصل تطرقنا إلى الخدمات المكتبية وخدمات المعمومات  من حيث :الفصل الثاني
المفيوم واألنواع ، األىمية واألىداف باإلضافة الى المتطمبات األساسية والعوامل المؤثرة في 

. خدمات المعمومات 

 تطرقنا في ىذا الفصل إلى تعريف المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية :الفصل الميداني
بنوع من االختصار، ثم بعد ذلك قمنا بتحميل االستبيان، النتائج  يحي بوعزيز والية معسكر

 .عمى ضوء الفرضيات ثم النتائج العامة وفي األخير التوصيات واالقتراحات



إجراءات الدراسة : اإلطار المنهجي 
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I-1 -تحديد الموضوع وأهميته: 

 المختمفة وأنواعيا بأشكاليا والمعمومات المعارف إتاحة إلى المكتبات        تيدف
 أخصائي وتوظيف وتنظيميا مقتنياتيا لتنمية ميزانياتيا تسخر ذلك ومن أجل لممستفيدين،
 خدمات عبر تكون اإلتاحة وىذه ، المعمومات إتاحة تجاه بدورىم المؤىمين لمقيام المعمومات
 .المعمومات من احتياجاتيم لتمبية لممستفيدين المكتبات تقدميا المختمفة التي المعمومات

 وتنظيميا المجموعات عمى تصرف التي النفقات يبرر ما ىناك ال يعود الخدمات تمك وبدون
 . التجييزات أو أو الموظفين المباني عمى أو

 تساىم في خدمة أصبحت      وىذه الدراسة تسمط الضوء عمى المكتبات العامة التي 
المعمومات باإلضافة الى التعميم والتثقيف وىي تخدم فئة واسعة وغير محدودة من المستفيدين 

 :، الذي ينبغي ان يستفيدوا من ما تقدمو من خدمات، وتكمن في العناصر التالية

  معرفة مختمف خدمات المعمومات في المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية. 
 معرفة أىم الصعوبات والعراقيل التي تواجييا المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية . 
 إثراء المعرفة لدينا حول ىذا النوع من المكتبات. 

I-2 -الدراسات السابقة :
تعتبر الدراسات السابقة إحدى الخطوات اليامة في عممية البحث العممي التي ينطمق 

 .منيا الباحث في صياغة البحث
  الدراسة األول: 
 مكتبة جامعة :  تسويق خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية . بن عميرة ، عبد الكريم

قسنطينة، : عمم المكتبات. ماجيستر .-  نموذجا اإلسالميةاالمير عبد القادر لمعموم 
2006.  

  ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن أىمية التسويق في المكتبات الجامعية ودوره 
في تحقيق االحتياجات المتنامية والمتغيرة لممستفيدين ، باإلضافة إلى معرفة العوامل 
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المؤثرة في كفاية الخدمة المكتبية ابتداء من التعرف عمى مدى مساىمة خدمات 
 .المعمومات في تحقيق أىداف المكتبة 

  خمصت الدراسة إلى ترسيم خدمات المعمومات حتى تستطيع المكتبة الجامعية تحقيق 
التمويل الذاتي بما يكفل تحسين خدماتيا لتصل لمستوى الجودة الشاممة ، نستفيد من ىذه 

الدراسة في تدعيم دراستنا في الجانب النظري لمعرفة خدمات المعمومات  بغض النظر عمى 
. مكان الدراسة 

  الدراسة الثانية  :
 دور الخدمات الحديثة في المكتبة العمومية لتمبية احتياجات . عمايرية ، امينة

محمد *المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس: المستفيدين 
 2017مستغانم ، : عمم المكتبات .ماستر .- نموذجا * قباطي

  ىدفت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النقاط أىميا معرفة رضا المستفيدين من
الخدمات التي تقدميا المكتبات العمومية ، كذلك استعراض مختمف الخدمات 

الحديثة التي تقدميا المكتبات العمومية باإلضافة إلى قياس درجة استغالل الرصيد 
المتوفر  

  خمصت الدراسة إلى تكتل الجيود وتكاتفيا بالمكتبة لتقديم خدمات حديثة من اجل
 مستفيدييا بتعزيز رصيد المكتبة بمصادر اخرى وخاصة تخصص الطب إرضاء

 وعمم المكتبات ، باإلضافة إلى تنشيط مصمحة ذوي االحتياجات الخاصة 
I-3 -إشكالية الدراسة :

 لقد كان االنفجار ألمعموماتي مرحمة صعبة لمسيطرة عميو في ظل الطرق التقميدية  
وحتى االستفادة من كل المنشورات وكافة المعمومات بالنسبة لممجتمع المستفيد ، وتعد 

المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية من المكتبات التي تضم مختمف الفئات العمرية مما 
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يحتم عمينا تنويع المصادر والخدمات المعموماتية التي بدورىا تمبي حاجيات ومتطمبات 
: المجتمع المستفيد و من ىنا جاءت فكرة دراستنا ىذه لتجيب عمى  التساؤل التالي

  ما ىو واقع خدمات المعمومات في المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية يحي بوعزيز
 بوالية معسكر؟

  I-4 -تساؤالت الدراسة :

 ىل ىناك بيئة مالئمة لتقديم الخدمات المعموماتية في المكتبة الرئيسية لممطالعة  -1
 العمومية يحي بوعزيز بوالية  معسكر؟

 ىل تمبي الخدمات المعموماتية بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية احتياجات قراءىا؟ -2

 ما ىي الصعوبات التي يوجييا  المستفيدين في االستفادة من الخدمات المعموماتية؟ -3

I-5 -فرضيات الدراسة:  

عبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك :" تعرف الفرضية بأنيا
، وعميو قمنا بوضع 1"بو بشكل مؤقت، فيي أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة

 .جممة من الفرضيات تمثمت في فرضية عامة وثالثة  فرضيات فرعية

 :الفرضية العامة

  يعود نجاح  المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية يحي بوعزيز بوالية معسكر الى
 .تنوع خدماتيا المعموماتية 

: الفرضيات الفرعية
بيئة المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية يحي بوعزيز بوالية معسكر ال تساعد في  -1

 .تقديم خدمات المعمومات
                                                           

دار الياوزري لمتوزيع : عمان. [.ط. د].البحث واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية. قندليجي ، عامر-  1
 78.ص . 2008، والنشر
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الخدمات المعموماتية التي تقدميا مكتبة يحي بوعزيز بوالية معسكر تمبي احتياجات  -2
 .قراءىا 

 .ىناك مشاكل وصعوبات تواجو القراء في االستفادة من الخدمات المعموماتية  -3
I- 6 - (مصطمحات الدراسة)تحديد المفاهيم 

 متعددة وكثيرة  تعريفات والمعمومات المكتبات عمم أدبيات في ورد  :المعمومات خدمات
والتوثيق  المكتبات لعموم الموسوعي المعجم تعريف أبرزىا ، ومن بالمكتبات لمخدمات

تعرف  كما المعمومات، وبث الكتب الستخدام المكتبة تقدميا التي التسييالت " :والمعمومات
 استخدام بأفضل يقوم كي  لمقارئ المكتبة تقدميا التي التسييالت كافة  ":انيا عمى كذلك

 2. التكاليف بأقل تقنياتيا من ممكن ألكبر قدر
 عمى المكتبات والمعمومات عموم لمصطمحات العربية  الموسوعة  عرفت  : العامة المكتبة
 لجميع  رسوم  دون  مكتبية عامة خدمات تقدم  مكتبة اي ىي العامة المكتبة :التالي النحو

 خاصة  او عامة مالية وتساندىا مخصصات  معينة منطقة او معين حي في المواطنين 
 3. محددة منطقة في الذي تخدمو  لممجتمع ومجموعاتيا خدماتيا  توجو  وىي 

I-7 -منهج الدراسة :

 طبيعة دراستنا فرضت عمينا االعتماد عمى أكثر من منيج حيث تم االعتماد عمى 
المنيج الوصفي التحميمي ألنو مناسب لوصف موضوع الدراسة والوصول إلى النتائج 
المطموبة، فالمنيج الوصفي ىو طريقة لمتفسير والتحميمي بشكل عممي منظم من أجل 

الحصول عمى أغراض محددة كما أنو طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتقديرىا كميًا عن 
خضاعيا لدراسة معمقة باإلضافة إلى التعريف  طريق جمع  المعمومات وتصنيفيا وتحميميا وا 

. بالجوانب المتعمقة بالدراسة النظرية

                                                           
 25.ص.2002وشر،لل الصفاء دار :عمان .وماثلالمع راكزوم المكتباث مه المستفيد خدماث .عوض بلغال الىوايست،-  2
3

.- والحاسباث  والمعلوماث المكتباث علوم لمصطلحاث العربيت الموسوعت. حسب هلل، السيد ; محمد الشامي، احمد -

  .18ص،3.مج.2001 ،االكاديميت المكتبت :القاھرة
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أّما المنيج التحميمي فيو متعمق بالجانب الميداني لمدراسة، وذلك لتبويب إجابات 
. االستبيان وتحميمو واستخراج النتائج

I—8-حدود الدراسة: 
 تتمثل الحدود المكانية لمجانب الميداني ليذه الدراسة في المكتبة الرئيسية :  الحدود المكانية

 " .يحي بوعزيز بوالية معسكر" لممطالعة العمومية 
 تتمثل الحدود البشرية في المستفيدين من المكتبة موضع الدراسة :  الحدود البشرية

والمتمثمين في رواد المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية يحي بوعزيز بوالية معسكر من طمبة 
 . وموظفين واساتذة 

 ىي الفترة الزمنية التي ستجرى فييا الدراسة والتي استغرقناىا في جمع :  الحدود الزمنية
 (.2019افريل وماي )البيانات المتعمقة بموضوع البحث والتي دامت حوالي شيرين 

 تتمثل الحدود الموضوعية ليذه الدراسة في واقع خدمات المعمومات :  الحدود الموضوعية
 .بالمكتبة العمومية الرئيسية لممطالعة بمعسكر

I-9 - عينة الدراسة :
تعد العينة الدعامة األساسية في البحث العممي، باعتبارىا مصدرًا أساسيًا في استقاء 

المعمومات والمعطيات الواقعية، ومن أىم األمور الواجب مراعاتيا في اختيار العينة ىو 
حجميا، حيث يقصد بحجم العينة عدد الوحدات التي يجب عمى الباحث دراستيا وجمع 

. 4بيانات منيا، بحيث تكون ممثمة ودقيقة
ولقد اخترنا مجموعة طبقت عمييا الدراسة ومن خالليا يمكن تعميم نتائج البحث عمى 

التي تم استجوابيم  (مستفيد) مفردة 66كافة مجتمع البحث ولقد كانت حجم العينة المقصودة 
. مباشرة 

                                                           
الدار المصرية المبنانية، : القاىرة. 1.ط.البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات. عبد اليادي، محمد فتحي-  4

 112.ص.2002
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I-10 -أدوات جمع البيانات :
كأي دراسة ميدانية تحتاج إلى أدوات لجمع البيانات حول الظاىرة المدروسة، وفي ىذه 

: الدراسة تم االعتماد عمى األداة المنيجية التالية
ىو أداة لجمع البيانات يعتمد عمى مجموعة من األسئمة سواء كانت مغمقة أو :"االستبيان

 . 5"مفتوحة، أو مغمقة ومفتوحة معا والتي تفيد باإلجابة عمى مشكمة من المشكالت
: حيث تضمن ىذا االستبيان عمى أربعة محاور وىي كالتالي

 البيانات الشخصية: المحور األول
.  المكتبة في تقديميا لخدماتيا المعموماتية إمكانيات: المحور الثاني

 المكتبة في تقديم خدماتيا وخاصة المعموماتية إمكانياتىذا المحور يركز عمى دراسة 
 .من عدة جوانب
  خدمات المعمومات واستخداماتيا: المحور الثالث

الغرض من أسئمة المحور ىو التعرف عمى خدمات المعمومات و استخداميا من طرف 
. المستفيدين 

 .تقييم خدمات المعمومات : المحور الرابع
. نحاول من خالل أسئمة ىذا المحور إلى تقييم خدمات المعمومات بالمكتبة 

I-11 - أسباب اختيار الموضوع

I- 11-1 - أسباب ذاتية :

  ميولنا الشخصي ليذا الموضوع باعتباره أداة فعالة في مختمف المكتبات 
 ارتباط الموضوع بالتخصص 
I-11-2- أسباب موضوعية :
 معرفة مواطن القوة والضعف لخدمات المعمومات في مكتبات المطالعة العمومية  

                                                           
 .132.ص. 2007دار دجمة ، : عمان. مقدمة في منيج البحث العممي . العزاوي، كيم يونس كور-  5
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 معرفة مقتنيات مكتبة المطالعة يحي بوعزيز من المصادر. 
 التدريب عمى البحث األكاديمي. 
  معرفة مدى التطور التكنولوجي لخدمات المعمومات بمكتبة المطالعة يحي بوعزيز بوالية

 .معسكر
I-12 - أهداف الدراسة :

  التعرف عمى الخدمات المعموماتية  في المكتبات العمومية  وخاصة الخدمات
 . الحديثة

  التعرف عمى ما كتب في ىذا الموضوع  من دراسات سابقة واالستفادة من توصياتيا
 .لمنيوض بالخدمات المكتبية بالمكتبات العمومية الرئيسية 

  الخدمات المعموماتية واالىتمام بدورىا في تمبية احتياجات أىميةالتأكيد عمى 
 . المستفيدين 

  التعريف بالخدمات المعموماتية بالمكتبات العمومية لممطالعة الرئيسية
 I- 13 -صعوبات الدراسة :

لكل دراسة عممية ىناك صعوبات تواجو الباحث، لذا والبد أننا تعرضنا لصعوبات  
:    كان أىميا ما يمي

  قمة مصادر المعمومات حول موضوع المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية. 
 اإلقامة مكان عن لبعده نظرا  الدارسة مكان إلى التنقل صعوبة. 
  الدراسة الميدانية كون ان المكتبة كانت في فترة بعض النشاطات إجراءاتالعرقمة في 

 .الثقافية 
 



 

 

 

اإلطار النظري  

:  الفصل األول 

ماهية المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية  
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I- 1 - تعريف المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

I- 2 - أنواع المكتبات العمومية الجزائرية

I- 3 - خدمات المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

I- 4 - مميزات المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

I- 5 - دور المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

I-6 - اهداف المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية
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: تمهيد

 الطرق انتشار لمتعمم وزيادة العموم والمعارف، األكثر القراءة ىي أنمما ال شك فيو 
فيي تزيد من حجم المعمومات التي يحفظيا الشخص، وتعتبر مكتبات المطالعة العمومية من 
اىم المكتبات التي تقدم خدمة القراءة لمجميع دون استثناء مجانا فيي توفر الكتب المناسبة 

، وىي تابعة لمحكومة التي تشرف عمييا وتخصص ميزانيتيا الخاصة التي األعمارلجميع 
. تساعدىا في تقديم خدماتيا لممواطنين دون تقصير 

 المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية بشكل عام من إلىوفي ىذا الفصل سوف نتطرق 
.  وأنواعيا وأىدافياحيث التعريف والمميزات وخدماتيا 
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I- 1 - تعريف المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

 :الجزائر في العمومية المطالعة لمكتبات القانوني التعريف

 أثرىا التمست و العامة المكتبة أىمية أدركت قد األخرى، الدول من كغيرىا الجزائر ان
 من النوع ىذا تأسيس الى جاىدة سعت لذلك العمم، و المعرفة نشر في دورىا االيجابي و

 .العمومية لممطالعة الرئيسية المكتبات تسمية ذلك تحت و المكتبات

 في جديد من األمني االستقرار بعد و الجزائر، عاشتيا التي السوداء العشرية فبعد
 لظيور تتييأ الظروف بدأت األخرى، الوزرات عن مستقمة وزارة الثقافة الى ارتقاء و الجزائر

 خميدة" السابقة الوزيرة الجزائر بإشراف في العمومية لمكتبات المطالعة تشريعي نص أول
 لقانون يؤسس مرسوم أول ىو و  07/275رقم التنفيذي المرسوم مع البداية فكانت "تومي

 يعرفيا الذي و 234-12 رقم بمرسوم ذلك بعد تعديمو تم الذي و العمومية المطالعة مكتبات
  :يمي كما

 " المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع
و يتم إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بمرسوم " بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي

تنفيذي باقتراح من الوزير المكمف بالثقافة، كما يمكن ليا ان تتوفر عمى ممحقات عبر كامل 
.التراب الوطني  

 ، تحديد المعايير التي يجب أخذىا 02و جاء ضمن ىذا القانون و ذلك في المادة رقم 
بعين االعتبار عند إنشاء المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية و التي يمكن إجماليا في ما 

: يمي   

  التواجد بمركز الوالية أو إذا تعذر ذلك في مدينة من مدن الوالية ذات إمكانيات
عالية من حيث  المقروئية أو تضم مؤسسات ثقافية أو تربوية أو جامعية 
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  التوفر عمى مقر يقدم خدمات اإلعارة و فضاءات لممطالعة بقدرة استقبال توافد
 . شخص يوميا500 إلىيصل عمى األقل 

  التوفر عمى أرصدة وثائقية متعددة االختصاصات، و التوجو لجميع فئات
الجميور 

 1التوفر عمى فضاءات متخصصة لممطالعة توجو لمختمف فئات المستعممين 

ىي التي تقدم خدماتيا بالمجان لجميع فئات : و يعرفها الدكتور حشمت قاسم 
جامعة لمشعب تيب "المجتمع بدون تفرقة عمى اإلطالق، و من ثمة فانو يقول عمى أنيا 

  2العمم حرا لكل من يقصدىا و تيتم بجميع مجاالت المعرفة 

 عمى أن مكتبات المطالعة العمومية  قوة حيوية  لمتربية  والثقافة اليونسكووقد أكدت 
والعموم، كما أكدت عمى أن مسؤولية تأسيسيا وتمويميا ورعايتيا من واجبات الحكومة أو 

  3.السمطات المحمية

I-2 - أنواع المكتبات العمومية الجزائرية

 المكتبات العمومية تقدم خدماتيا لجميع شرائح المجتمع وتستطيع الوصول الى إن     
 مكتبات فرعية ليا، واستخدام نظام أو المجتمع من خالل فتح فروع جديدة أفرادجميع 

نشاءالمكتبات المتنقمة    .األطفال مكتبات وا 

-I2-1 - الفرعية ىو   المكتبات إنشاءالغرض الرئيسي من : " المكتبات الفرعية
 المكتبة العمومية إلى الخدمة المكتبية لممواطنين الذين يصعب عمييم الوصول إيصال

                                                           
1
ٌحذد انماَىٌ االعاعً نهًكرثاخ انشئٍغٍح نهًطانؼح  , 2012 ياي 24 انًىافك ل 1433 سجة ػاو 3 يؤسخ فً 234-12يشعىو ذُفٍزي سلى  -  

  10.ص34.ع, انؼًىيٍح 
 102 .ص . 1990 غشٌة, يكرثح: انماهشج. انًؼهىياخ ػهى و نذساعح انًكرثاخ يذخم. حشًد لاعى, - 

2
  

 18,17.ص.2011, .وانرىصٌغ نهُشش انًٍغشج داس: ػًاٌ. 1 ط. انًكرثاخ أَىاع. َافغ أحًذ انًذادحح, - 
3
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 توفير الوقت والجيد عمى المستفيدين من إلى وىذا ما يؤدي األسبابالمركزية ألي سبب من 
4 "المكتبة  

-I2-2- عربة مصممة بشكل مناسب أووىي عبارة عن سيارة : المكتبات المتنقمة 
 ، فيي نمط متطور إليصال الخدمة األخرىتضم مجموعة من الكتب والمواد الثقافية 

 المسالك الجبمية أوالمكتبية ، ونشر الثقافة وىي مخصصة لممناطق النائية والمنعزلة 
 وفق برنامج زمني معين وقد تطورت خدمات المكتبة األخرىوالبوادي وسواىا من المناطق 

 مكتباتيا بضرورة نشر وتوسيع ارتياد أحست أنالمتنقمة في العديد من الدول المتقدمة بعد 
 وىذه الخدمة تعتبر من التطورات التي تم ابتكارىا ، لمتغمب 5المكتبات العمومية باستمرار 

 6عمى ظروف البيئة في بعض المجتمعات التي لم تكن تتاح ليا فرصة وجود مكتبة قريبة 
 الخدمة المكتبية لمتجمعات السكانية والقرى إيصال أدوات من أداةتعتبر المكتبة المتنقمة 

 انتشارا األكثرالبعيدة عن المكتبة الرئيسية وتعتمد في تنقميا عمى عدة وسائل ولكن الوسيمة 
  .ىي السيارة 

-I2-3- لكن جميعيا مشتركة األطفالىناك تعريفات عديدة لمكتبة : مكتبات األطفال 
 تنشئة عممية األطفالتنشئة "  وىي األطفال سمات مكتبة أىمفي سمة واحدة وىي تعتبر من 

  7" وثقافية سميمة 

  : إلى األطفال  تيدف مكتبة 

 ذىفٍش انكرة وانًىاد انًرُىػح وانًُاعثح نألطفال ألجم انًطانؼح وانرغهٍح وانرشفٍه 

  خهك جى يُاعة نهًطانؼح وانرغهٍح وانرشفٍه وانرثمٍف وذشجٍؼه ػهى اسذٍادها

 .واالعرفادج يٍ كافح خذياذها 

                                                           
356.ص, 2002, داس صفاء نهُشش وانرىصٌغ : ػًاٌ . اداسج وذُظٍى ويشاكض يصادس انرؼهٍى . ستحً يصطفى , ػهٍاٌ - 

4
  

102.ص,2006,يؤعغح انىساق نهُشش وانرىصٌغ : ػًاٌ . انًؼهىياخ وانًجرًغ . يجٍم الصو , انًانكً  ;صكً حغٍٍ , انىسدي -  5
  

41.ص, 2005,يشكض االعكُذسٌح  نهكراب : االعكُذسٌح . َظى انًؼهىياخ وانًجرًغ . ػثذ انشحٍى اتشاهٍى , هاَى - 
6
  

17.ص,2014,داس انفكش:ػًاٌ.2.ط.يكرثاخ ويراحف االطفال يٍ انرمهٍذي انى انشلًً .ونٍذ عانى يحًذ ,انخهفاوي- 
7
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  رشادىم عمى تنمية قدراتيم الشخصية األطفالمساعدة  وتوجيييم الختيار المواد وا 
 المكتبية المناسبة ليم ، وتطوير قدراتيم المغوية والفنية واالجتماعية 

  األطفال المعنية برعاية األخرىالتعاون والتنسيق بين المؤسسات .  

   مساندة المنيج الدراسي من خالل تقديم مصادر معمومات من غير الكتب المقررة
   8 عند الحاجة  إلييا عمى استخداميا والعودة األطفالوتشجيع 

-I2-4- تتواجد عمى مستوى المدن الصغرى داخل الوالية ، وتشرف : 9المكتبات المركزية
. عمى المكتبات الفرعية التابعة ليا 

-I2-5- وتوجد في المناطق النائية والقرى ذات الكثافة السكانية ، تنشا :مكتبات البمديات 
 بإشراف المسئولين األماكنفي دار البمدية ، وىي عبارة عن مجموعات كتب توضع في ىذه 

 ، وتودي وظائف بسيطة واإلىداء اإلعارةعنيا ، وتتزود بالكتب بصورة دورية عن طريق 
  10كإعارة الكتب لممطالعة الخارجية 

-I2-6- ىي المكتبات التي تنشا من قبل مراكز دور الثقافة تقدم : مكتبات دور الثقافة
 تعطي أنيا تبعا لحجم المراكز التابعة ليا ، كما أحجاميا وتختمف األفرادخدمات لجميع 

اىتماما خاصا لألطفال حيث تخصص ليم قاعات خاصة مجيزة بالتجييزات والكتب التي 
  11 أعمارىمتتناسب مع 

-I2-7 - ىي المكتبة التي تقتني مواد متنوعة ، وتوضع في احد :مكتبات المساجد 
 . واألعمارالمساجد بغية استقطاب شرائح مختمفة من المواطنين من مختمف المستويات 

-I2-8 - إلدارة السجون تسعى الى إلى ىي عبارة عن مكتبات تابعة :مكتبات السجون 
توفير مصادر المعمومات كتب ، دوريات ، نشرات ، في شتى الميادين الثقافية الحرفية 

                                                           
17.ص.يشجغ عاتك . ونٍذ عانى يحًذ , انخهفاوي - 

8
  

22.ص,2014, داس انصفاء نهُشش وانرىصٌغ: ػًاٌ .انًكرثاخ انًرخصصح ويشاكض انًؼهىياخ .ستحً يصطفى , ػهٍاٌ- 
9
  

99.ص,2001, يُشىساخ جايؼح يُرىسي لغُطٍُح : لغُطٍُح . يذخم انى ػهىو انًكرثاخ وانًؼهىياخ .ػثذ انهطٍف , صىفً - 
10

  
185.ص,2004,يطثىػاخ جايؼح يُرىسي : لغُطٍُح .يحاضشاخ فً ذكُىنىجٍا انًؼهىياخ .ػثذ انًانك , تٍ انغثرً - 

11
  



الفصل األول                                                            ماهية المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ودورها في المجتمع   

 

17 
 

 تمفزيونية مناسبة ال تتعارض مع سياسة السجن ، وتعمل وأفالموالمينية وكذا عرض برامج 
 تعميميم ، وتقديم مختمف إتمامىذه المكتبات ايضا عمى متابعة السجناء الراغبين في 

   12المعونات لدعميم ثقافيا ، وفكريا واجتماعيا

I-3 - خدمات المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

      ان اليدف الرئيسي من إنشاء مكتبات المطالعة العمومية ىو تقديم خدمات 
:المعمومات، ومن الخدمات التي يمكن أن تقّدميا المكتبة نذكر ما يمي  

I-3-1 - والتوجيهاإلرشادخدمة  

 أول خدمة يستفيد منيا المستفيدين ىي خدمة اإلرشاد و التوجيو، فيذه األخيرة ىي بمثابة إن
 القسم الذي يريد، و ألداء إلىالتعريف بالمكتبة و معرفة طمب المستفيد و مساعدتو لموصول 

:ىذه الخدمة يمكن االعتماد عمى األدوات التالية   

إصدار أدلة لمتوجيو بالمكتبة، و استخدام الفتات و لوحات إعالنية بالمكتبة، و إتاحة 
 الزيارات االفتراضية من خالل مواقع الويب

و تبقى ىذه األدوات تساعد عمى أداء خدمة التوجيو و اإلرشاد، لكن أىم ىذه األدوات و 
13.أكثرىا أىمية ىو االستقبال الجّيد الن تأثيره أقوى مقارنة بالوسائل األخرى  

I-3-2 - الخدمة المرجعية 

تعتبر الخدمة المرجعية من الخدمات األساسية في مكتبات المطالعة العمومية، حيث تتراوح 
بين تقديم ردود سريعة و فورية عمى أسئمة و استفسارات الباحث و القارئ و بين الردود 
األكثر عمقا وشموال و التي تتطمب البحث في عدد كبير من المراجع، و لكي تستطيع 

:مكتبات المطالعة العمومية تقديم خدمة مرجعية فعالة ينبغي عمييا مراعاة  اآلتي   
                                                           

139.ص, 1997, داس انفكش : ػًاٌ .1.ط.خذياخ انًؼهىياخ وذًٍُح انًمرٍُاخ انًكرثٍح . يحًذ ػثذ انحافع , عاليح - 
12

  
نهًكرثاخ انؼشتً االذحاد:  جّذج.انًؼهىياخ و نهًكرثاخ انًىحذ انؼشتً انًؼٍاس كراب. تىخانفح خذٌجح, انضاحً؛ عًٍح, لًىح؛ َاجٍح,- 

13
 

  112.ص.2013 انًؼهىياخ, و
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 اقتناء مجموعة مناسبة و كافية و متوازنة من كتب الم ا رجع األساسية  

  التعرف عمى مصادر المعمومات المرجعية المتوفرة بالمكتبة و تحديد مجاالت
  االستفادة منيا

  التعرف عمى االحتياجات الحالية و المستقبمية لممستفيدين و رصد التغيرات التي
.  عمييا، و توقع قدر اإلمكان احتياجاتيم المستقبمية من المعموماتتطرأيمكن أن 

I-3-3 - الجارية  اإلحاطةخدمة  

اإلحاطة الجارية ىي إعالم القراء و الباحثين بشكل مستمر بالمواد و مصادر المعمومات 
 المكتبة و التي تمبي احتياجاتيم القرائية و البحثية، و يتم إعالم القراء إلىالحديثة التي وردت 

و الباحثين أثناء ترددىم عمى المكتبة أو من خالل البريد العادي أو االلكتروني لكل قارئ، و 
قبل أن يقوم أخصائي مكتبات المطالعة العمومية بإحاطة المستفيدين بالمعمومات التي 

يحتاجونيا ينبغي عميو أن يتعرف عمى رغباتيم أو اىتماماتيم، حتى يتسنى لو اختيار ما 
.يناسبيم من المعمومات  

I-3-4 -خدمة التصوير واالستنساخ  

توفر مكتبات المطالعة العمومية أجيزة تصوير المستندات لكي تقدم خدمة التصوير لمقراء 
والباحثين، الن ىذه الخدمة تساىم في حل مشكمة المراجع التي ال تعار خارج المكتبة و 
كذلك الدوريات، و يمكن االستغناء عن إعارة ىذه المصادر بتصوير أجزاء منيا لتمبية 

.احتياجات القراء و الباحثين   

I-3-5 -الداخمية والخارجية  اإلعارة   

تعتبر خدمة اإلعارة بنوعييا الداخمية و الخارجية من أىم الخدمات التي تقدميا مكتبات 
المطالعة العمومية، وقد ظيرت خدمة اإلعارة الخارجية بسبب عدة عوامل لعل من أىميا 
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ضيق الحّيز داخل المكتبة و ىو الذي لن يستوعب كل المستفيدين لإلطالع الداخمي، فيناك 
بعض المستفيدين الذين يرغبون باصطحاب المواد المكتبية خارج المكتبة، سواء بسبب عدم 

مناسبة أوقات فتح المكتبة مع ظروفيم الخاصة أو بسبب الحاجة الى قراءة ىادئة في المنزل 
بعيدا عن حركة المستفيدين، وحتى تستطيع مكتبات المطالعة العمومية أن تقدم ىذه الخدمة 

احتياجاتيمو عمى مستوى جيد ينبغي أن توفر النسخ الكافية لتمبية رغبات المستفيدين   

I-3-6 - األطفالخدمات  

تحتاج خدمات األطفال بمكتبات المطالعة العمومية ألشخاص مدربين مينيا مع الخبرة في 
قراءة القصة و العمل مع األطفال المعوقين، و عقد : األنشطة المخصصة لألطفال مثل

المسابقات لقراءة الشعر و الرسم، و تنمية ميارات األطفال في األشغال اليدوية و تعمم 
استخدام الكمبيوتر، و تمثيل المسرحيات و المشاركة في مسرح العرائس ، و ينبغي أن يتم 

التنسيق بين نظام مكتبات المطالعة العمومية و بين المتخصصين و استشارتيم فيما يختص 
.بتنمية و توسيع أنشطة األطفال   

I-3-7 -  خدمة المكتبة المتنقمة  

يعتبر ىذا النوع من الخدمات الضرورية والميمة لمسكان الذين يعيشون في قرى منعزلة ، 
 تكون ىذه أن ، كما يمكن األميةوىي تقدم خدماتيا مباشرة لممستفيدين بغيت القضاء عمى 

. الخدمة عمى الشواطئ في فصل الصيف نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة في بعض المناطق 

I-3-8 - خدمة ذوي االحتياجات الخاصة  

لمكتبات المطالعة العمومية دور كبير و بارز في تقديم الخدمات المكتبية و المعموماتية 
:لممعاقين حركيا و جسديا و عقميا، حيث يتمثل ىذا الدور في النقاط التالية   
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توفير مجموعات من المواد المكتبية و العممية و الترفييية و التثقيفية لتطوير مياراتيم و 
قدراتيم و تعميق الثقة بالنفس لدييم، و الحرص عمى أن تكون ىذه المجموعات سيمة و 

.بسيطة و صفحاتيا قميمة و سطورىا متباعدة  

عند تصميم مكتبات المطالعة العمومية يجب مراعاة ىذه الفئة من المجتمع من حيث 
تخصيص مداخل خاصة لتسييل دخوليم و خروجيم، و كذلك توفير أماكن خاصة لسياراتيم 
 و يجب أن يكون األثاث المكتبي مناسب و مالئم لطبيعة ىذه الفئة خاصة المعاقين جسديا

 المعاقون سمعيا فالمكتبة توفر ليم وسائل مرئية و التي تعتني باستخدام الصور و أما
المناظر لتقديم المعمومات المرئية ليؤالء الفئة و التحاور معيم عن طريق استخدام لغة 

.اإلشارة  

فدور المكتبة يتمثل في تقديم خدماتيا ليذه الفئة عن طريق  (المكفوفين) المعاقون بصريا أما
 تقديم األدوات و الوسائل المالئمة، فيذكر ريتشارد جاردينر ان المواد المخصصة لممكفوفين 
و المعاقين بصريا تتضمن الكتب و المجالت المطبوعة بطريقة برايل والكتب الناطقة عمى 

  14 . واألشرطةاالسطوانات 

I-3-9 - خدمات الشباب والبالغين 

ان الغرض الرئيسي من وراء تقديم الخدمة المكتبية العامة لمكبار و الشباب، ىو إعطاؤىم 
 المواد التي ال يستطيعون الحصول عمييا و ليذا السبب ينبغي إلىالفرصة لموصول 

التخطيط لخدمات الكبار و الشباب في مكتبات المطالعة العمومية في مجال خدمات 
 يكون قسم الشباب و الكبار في المكتبة أنالمجتمع و الخدمات الثقافية األخرى، لذلك يجب 

يمبي احتياجاتيم و اىتماماتيم عن طريق اقتناء مجموعة مكثفة من كتب القراءة المنزلية و 
األعمال المرجعية و المطبوعات الحكومية و الدوريات، و من الضروري لقسم الشباب 

                                                           
 273.ص.يشجغ عاتك. ػىض غانة, انُىاٌغح  - 

14
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بالمكتبة ان يشبع احتياجات القراءة لدى المراىقين ، مثل تمك التي تتناول تنمية الشخصية و 
 المين و اليوايات و العالقات األسرية و المواد األخرى التي تيم مرحمة الشباب قبل العشرين

I-3-10 - خدمة االنترنت 

ىناك مجموعة من الخدمات والموارد التي تقدميا االنترنت بشكل عام يمكن تمخيصيا فيما 
:يمي   

 وىي أكثر خدمات االنترنت شيوعا واستخداما، يستطيع : خدمات البريد االلكتروني
 .الكثيرون تبادل الرسائل اإللكترونية ببعضيم البعض

 الممفات  نقل بروتوكول عبر الممفات ونقل تبادلFTP   

 االتصال الشبكي عن بعد . 

 الشبكة العنكبوتية العالمية . 

 المجموعات االختيارية . 

 التجول في مئات قواعد بيانات المتاحة عمى االنترنت . 

 عرض األبحاث العممية واالستفادة من أبحاث الغير . 

 التجارة وتسويق السمع . 

 15.االشتراك في إحدى جماعات النقاش أو جماعات االىتمام  

 

 

                                                           
15

 .2 ع ,.2 يج .وانُشش وانًكرثاخ انًؼهىياخ يجهح.االَرشَد شثكح ػهى انًكرثاخ يصادس دنٍم .يحًىد َايٍظ لُذٌم, -  

 216.ص.2001, داس انششوق  :  انماهشج
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I-4 - مميزات المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

 تقّدم خدماتيا لجميع فئات المجتمع دون تميز بسبب الجنس أو الدين أو المون أوأنيا  
 .غير ذلك، و لجميع األعمار و لجميع المستويات الثقافية و التعميمية�

 تقّدم خدماتيا بالمجان بصفة عامة، بصرف النظر عن مخصصاتيا أنيا 
مصادرىا سواء كانت عامة أو خاصة  المالية و

 وىي تتوفر عمى أرصدة عممية ثقافية تربوية، لكنيا ليست متخصصة الى حد كبير 
أنيا ترتبط بالبيئة التي توجد فييا، سواء كانت مقاطعة كبيرة أو مدينة أو حي، مما يقتضي �

 ضرورة االىتمام باحتياجات تمك البيئة و خصوصياتيا

  تمتاز كذلك بخدماتيا الغير محدودة في اإلفادة من أرصدتيا فقط، و إنما تتصل
  16المحمي لممجتمع و تفعيمو و تحقيق االنسجام االجتماعي كذلك بتنشيط الجو

 المكتبات العامة تعتبر معمما من معالم التثقيف و التنوير و أنو من خالل ىذا يمكن القول 
ىي حاضنة العمم و المعرفة، فيي تتيح فرصا أساسية لمتعمم مدى الحياة و تعتبر من أىم 

 و الجماعات في المجتمع و رادالوسائل التي تعين عمى نشر المعرفة و التطور الثقافي لألف
 مساواة التعميم بين جميع الطبقات االجتماعية

I-5 - دور المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

تمعب المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية دور كبير وميم في تثقيف روادىا ، حيث      
 الثقافة إيصال الخبرات والميارات المختمفة كما تمعب دور متميز في إكسابيمتعمل عمى 

: العامة لجميع شرائح المجتمع ويمكن ذكر ما يمي 

  وذلك من خالل البرامج التعميمية وتوفير مجموعات الكتب األميةالمساىمة في محو 
 .المبسطة والمواد السمعية البصرية 

                                                           
 يزكشج.ًَىرجا عكٍكذج نىالٌح انثهذٌح انؼايح انًكرثاخ: انىالغ يؼطٍاخ و انؼهًٍح انُظشٌاخ تٍٍ انجضائش فً انؼايح انًكرثاخ. انضاحً  عًٍح,- 

 16
 

  30.ص.2006انًكرثاخ,  ػهى لغى: االجرًاػٍح انؼهىو و اإلَغاٍَح انؼهىو كهٍح: لغُطٍُح جايؼح. ياجٍغرش 
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  التعميم المستمر وىذا من خالل وضع البرامج والفعاليات الخاصة وفتح الدورات
المكتبية لغرض تنمية الميارات وحل المشكالت الذاتية ومواكبة التطور الحاصل في 

 17جميع مجاالت الحياة 

  تقديم االستشارات العممية والثقافية لممستفيدين. 

  تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماعات لتبادل الخبرات والمعمومات. 

  المساىمة في نشر الكتب وغيرىا من مصادر المعمومات التي تمبي احتياجات جميع
 .روادىا 

  البحوث والدراسات التي إجراءمشاركة الجمعيات والمؤسسات العممية والثقافية في 
 . تنمية الرواد ثقافياإلىتيدف 

  تنظيم الندوات العممية وعرض افالم داخل المكتبة بيدف تنمية الوعي الثقافي. 

  ظيار واألدبياحياء التراث العممي  فضل العمماء عمى الحضارات وذلك من خالل وا 
  18 .اإلعالم التي تقوم المكتبة باإلعالن عنيا في مختمف وسائل اإلعالميةالبرامج 

I-6 -المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية أهداف 

  إذ تيدف مكتبة المطالعة العمومية  بشكل أساسي إلى إتاحة فرصة الثقافة :هدف ثقافي 
المستمرة إلفراد المجتمع في جو حر ودون مقابل 

  إذ تسعى مكتبة المطالعة العمومية من خالل تشجيع أفراد المجتمع عمى : هدف تنموي
ارتيادىا واإلفادة منيا لرفع مستواىم العممي والثقافي والفني والسياسي، مما يجعميم أكثر 

. فعالية في المجتمع

  إذ تسعى مكتبة المطالعة العمومية إلى دعم العالقات االجتماعية بين : هدف اجتماعي
أفراد المجتمع المحمي عن طريق المساىمة في إيجاد فرص المقاء والنقاش من خالل 

                                                           
39,37ص.2005,انًشكض االصٍم : انماهشج . يغرمثم انًكرثاخ انًذسعٍح وانؼايح فً ظم انؼىنًح االنكرشوٍَح . طاسق يحًىد , ػثاط - 

17
  

. 93ص . 2006, داس انكراب انحذٌث : انماهشج . انًكرثح انؼايح فً خذيح انًجرًغ . احًذ ػثذ هللا , انؼهً - 
18
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قامة  األنشطة المختمفة التي تنظميا مثل عقد الندوات وعرض المسرحيات واألفالم وا 
 19.المعارض

  من خالل ما توفره من مصادر معمومات لالرتقاء بمستولى الوظيفة : هدف مهني
والمينة اإلنتاجية لدى أفراد المجتمع عمى اختالف وظائفين ولمساىمة في إنجاح 

خطط لمتنمية القومية الشاممة 

 إذ تسعى مكتبة المطالعة العمومية إلى حل مشاكل الفراغ لدى أفراد  : هدف ترويحي
المجتمع المحمي واستغالل ىذا الوقت في االستمتاع بالقراءة والمطالعة واألنشطة 

  20. المفيدة، كما تتيح إمكانية البحث في شبكة االنترنت وغيرىا من األنشطة

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
                                                           

19
 11-10.ص.انًشجغ َفغه .هللا ػثذ أحًذ انؼهً, - 

 
 20

 73-72.ص.2008, انصفاء داس :ػًاٌ .وانًؼهىياخ انًكرثاخ ػهى إنى يذخم .أحًذ ػًش انهًششي,- 
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خالصة  

      نستنتج مما سبق أن مكتبات المطالعة العمومية موجية لكافة فئات الشعب ولجميع 
فميما اختمفت وتنوعت وتفرعت مكتبات المطالعة العمومية إال أن ىدفيا . المستويات الثقافية

األساسي ىو نشر الثقافة الشعبية االجتماعية والمينية إضافة إلى ذلك أىدافيا الترويحية      
  ولتحقيق ىذه األىداف اعتمدت مكتبات المطالعة العمومية عمى جممة من الدعائم 

والمقومات لموصول إلى المجتمع وخدمتو بأفضل وأحسن الطرق وكسب أكبر عدد ممكن من 
.المستفيدين   

 



 

 

 

: الفصل الثاني 

المعمومات خدمات الخدمات المكتبية و
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II-1 - الخدمات المكتبية

II-1-1 -  تعريف الخدمة

II-1-2 - ماهية الخدمات المكتبية

II-1-3 -الخدمات المكتبية  أنواع 

II-1-4 -الخدمات المكتبية أهداف 

II-1-5 -الخدمات المكتبية أهمية 

II-2 - خدمات المعمومات

II-2-1 - تعريف المعمومات

II-2-2 -  خصائص المعمومات

II-2-3 -   مفهوم خدمات المعمومات

II-2-4 -خدمات المعمومات  أنواع 

II-2-5 - لخدمات المعمومات األساسيةالمتطمبات 

II-2-6 - العوامل المؤثر في خدمات المعمومات
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تمهيد    

 تعتبر خدمات المعمومات من الوظائف الرئيسية في المكتبات العامة، فالتخطيط الجيد       
 المكتبة في تمبية حاجيات المستفيدين وتحسين الخدمة أىدافالستغالليا واستعماليا يحقق 

 منيا أسبابلجميع فئات المجتمع، وان مصطمح خدمات المعمومات ظير وتطور لعدة 
 الفكري وتعقد احتياجات الباحثين وكثرة التخصصات اإلنتاجالزيادة اليائمة في حجم 

  الفكري اإلنتاج ظيور مصادر المعمومات  االلكترونية وتعدد لغات إلىباإلضافة 

       لذا فإننا سنتطرق في ىذا الفصل إلى مبحثين المبحث األول الحديث عن الخدمة 
المكتبية والمبحث الثاني خدمات المعمومات من حيث المفيوم واالنواع والخصائص 

 . واألىميةوالمتطمبات 
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II-1 - الخدمات المكتبية

II-1-1 -  تعريف الخدمة

 التعاريف تعددت عمى ذلك وبناءا، الخدمة مفيوم تحديد في الكتاب نظر وجيات اختمفت
 : إلى يعود ذلك والجانب ىذا تناولت التي

 المادية السمع مع جزئي أو كامل بشكل ترتبط خدمات وجود  

 الصيانة مثل المباعة السمع تسويق لعممية مكممة أجزاء أخرى خدمات تمثل   

 الخدمات مثل ما بسمعة ارتباطيا تتطمب ال مباشرة تقدم الخدمات من أنواع وىناك 
 المعمومات  ومراكز المكتبات في الجارية اإلحاطة خدمة، الترجمة خدمات، الطبية

 . مختمفة تعريفات إلى وبالتالي تفسيرات عدة إلى الخدمة مفيوم أخضع ىذا كل

 المنافع أو األنشطة عن عبارة: الخدمة بأنيا " جمعية التسويق األمريكية"     وقد عرفت 
 1المباعة  السمع مع مرتبطة تقدم أو لمبيع تعرض التي

 تحقق التي الممموسة غير النشاطات" : عمى انيا الخدمة تعريف أوجز فقد ستانتون أما    
 2أخرى  خدمة أو ما سمعة ببيع أساسا ترتبط ال ،والتي الرغبات  إشباع

II-1-2 - ماهية الخدمات المكتبية

يقصد  المكتبية الخدمات عمى أن " المكتبة والبحث" في كتابو  قاسم حشمت         يعرفيا
 أدوات المكتبات من توفره ما وكل جيد من بالمكتبات العاممون يبذلو ما كل» : بيا

مكانيات  وجدت أينما المعمومات مصادر من اإلفادة فعالية بمستوى االرتفاع شانيا  منوا 
كسابيم عمى والرد القراء استقبال الخدمات وتشمل ىذه  األساسية الميارات استفساراتيما وا 

 3« المكتبة  رواد مع الفعال التعامل الالزمة لتحقيق
                                                           

1
 - G. Tocquer , M.Langlois , « Le marketing des services :le défirelationne ». paris:éd dunod , 

1992 , p.21 

 214.ص.2000,زْراٌ دار: عًاٌ. انًخمذو انخطٌٕك يذاخم .داضى يذًٕد , انصًٍذعً- 
2
  

17.ص . 1990, يكخبت غرٌب : انماْرة . يذخم نذراضت انًكخباث ٔعهى انًعهٕياث .لاضى , دشًج  - 
3
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 كافة التسييالت التي تقدميا المكتبة لمقارئ كي يقوم بأنيا»       ويعرفها ربحي عميان 
 «   التكاليفوبأقلبأفضل استخدام ألكبر قدر ممكن من مقتنياتيا 

 قراءة أحسن»  مفيوم الخدمة المكتبية ىو أن إلى ميميفيل ديوي أشار فقد أخروفي تعريف  
 4« .  التكاليف بأقلألكبر عدد 

II-1-3 -الخدمات المكتبية  أنواعٲ 

 :ىما  نوعين إلى عام بشكل المكتبية الخدمات تنقسم    

II-1-3-1 - الخدمات المكتبية الغير مباشرة :

 واستالم بطمب يتعمق ما كل المكتبات في المكتبية الغير مباشرة بالخدمات المقصود      و
 ىذه فان أخرى وبعبارة القارئ  خدمة في ووضعيا، األخرى والموارد الكتب إعداد وتييئة

 تييئتيا واألخرى المكتبية والموارد الكتب القتناء المطموبة  اإلجراءاتبكافة  تتعمق الخدمات
 إلى الكتاب وصول قبل األخرى الضرورية األعمال بكافة القيام وعمل المكتبة متطمبات وفق
 وال وروادىا المكتبة يراىا قراء ال بشكل العادة في تجري األعمالىذه  ومثل المكتبة رف
 التكشيف والتجميد والتصنيف والفيرسة  التزويد مثل لمقارئ مواجية مباشرة وتماسال ليا يكون

 . غيرىاو

II-1-3-2 - الخدمات المكتبية المباشرة :

 مباشر والتماس عالقة ليا التي المكتبية الخدمات واألعمال كافة بيا  يقصد و

 : يمي ما الخدمات ىذه من والقارئ مع

  الخدمة المرجعية. 

  الخدمة البيبميوغرافية. 

  اإلعالميةالخدمات.  

                                                           
 21.ص.يرجع ضابك .عٕض غانب ٌضت, انُٕا- 

4
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 خدمات التصوير واالستنساخ. 

  5. إلخ...الخدمات الخاصة بالمواد السمعية والبصرية 

II-1-4 -هداف الخدمات المكتبية ٲ

 المستفيدين      طبيعة والمكتبة نوع باختالف المكتبية الخدمات أىداف تختمف           
النقاط  في المكتبية  الخدمات أىداف إدراج يمكن والعممية  والتخصصية مستوياتيمو

 : التالية 

 السريعة الرواد استفسارات وأسئمة عمى الرد . 

 كثير عمى يصعب قد التي والمتوافرة الببميوغرافية األدوات استخدام في المساعدة 
 . معيا التعامل الرواد معرفة من

 التعامل لتحقيق المكتبة الستخدام األساسية ارات المو اكتسابيم والرواد استقبال 
 . مواد المكتبة مع الفعال

 المكتبة استخدام عمى المستفيدين تدريب . 

 تقييم في اإلسيام ومتطورة ومتوازنة مجموعة بناء عممية في المساىمة 
            6 .المكتبية المجموعات

II- 1-5 -همية الخدمات المكتبية ٲ

الخدمات  فيذه موقعيا كان أيا والمعمومات خدمات تقديم عن المسؤولة الجية كانت ميما    
 : عمى تعمل أن ينبغي

 المستفيدين احتياجات تناسب التي المعمومات مصادر توفير. 

                                                           
35.ص. يرجع ضابك .عٕض غانب ٌضت, انُٕا - 

5
  

جايعت يُخٕري. اطرٔدت دكخٕراِ فً عهى انًكخباث. يجخًع انًعهٕياث ٔاثرِ فً انًكخباث انجايعٍت يذٌُت لطُطٍُت ًَٕرجا .كرٌى,يراد-
 6

 
  105.ص.2008,
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 متابعة وفيم احتياجات المستفيدين التي تتغير .المعمومات بمصادر السريعة اإلحاطة 
 تبعا لتغير ظروف الحاجة إلى المعمومات

 الدقة في تقديم المعموماتمراعاة . 

  النشر أوعيةتالقي النقص في المعمومات الناتج عن تشتت اإلنتاج الفكري في 
 المتعدد

  مساعدة المستفيدين عمى تخطي الحواجز المغوية من خالل تقديم المعمومات في شكل
 .  واحتياجات المستفيدينيتالءم

  توفير وقت المستفيدين وذلك بتعميميم الميارات األساسية التي تساعد في استخدام
  المعمومات والحصول عمى المعمومات منياأوعية

  توفير المستفيد لمالو وذلك بتوفير أوعية المعمومات التي ال يستطيع المستفيد اقتنائيا
 .بإمكانياتو المحددة

  تعمل عمى متابعة التطورات الحديثة في اإلنتاج الفكري المتخصص لمباحثين .
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II-2 - خدمات المعمومات

II-2-1 - تعريف المعمومات

      يتجو تعريف مصطمح المعمومات إلى عدة تعاريف، ولكل وجية نظره وحسب 
، ونحن سوف األخرتخصصو فيو مقبول عند بعض التخصصات ومرفوض عند البعض 

. نعطي بعض التعاريف وفقا لتخصصا وموضوعا 

 تمت التي البيانات  ىي"والمعمومات  المكتبات لمصطمحات الموسوعي       يعرفها المعجم
 التي البيانات أي القرارات، إتحاد ألغراض محدد الستعمال أو معين ىدف لتحقيق معالجتيا
 تداوليا يمكن والتي ذي معنى شكل في تجميعيا ،أو تفسيرىا أو تحميميا بعد قيمة ليا أصبح

 7 "أي شكل وفي رسمية غير أو رسمية صورة في وتوزيعيا ونشرىا وتسجيميا

تجييز  نتيجة  ىيالمعمومات أن والمعمومات المكتبات عمم في المختصين أوضح لقد    و
أىمية  تبرز وعميو البيانات، من مركب تقرير شكل تأخذ ما عادة وىي البيانات معالجة أو

 8 .السميمة القرارات واتخاذ المعرفة صنع في المعمومات

II-2-2 - خصائص المعمومات

 تكون المعمومات مفيدة، البد من توافر عدد من الخصائص نوجزىا فيما أن     بغرض 
   9:  يمي

  الصياغة إعادة أوالقدرة عمى تشكيل  

 نقميا عبر مسارات محددة، او بثيا لمجميع إمكانية . 

  القدرة عمى دمج كم ىائل من المعمومات معا. 
                                                           

 إَجهٍسي : ٔانًعهٕياث انًكخباث نًصطهذاث انًٕضٕعً انًعجى. حسب هلل، السيد ; محمد الشامي،احمد  -
7
 

365 .ص .[.ت.د]، انًرٌخ دار , انرٌاض .عربً-   

 دراضت يٍذاٍَت :انجايعٍت انًكخباث فً انًعهٕياث خذياث حمذٌى فً ٔأثرِ انبشرٌت انًٕارد حمٍٍى. إبراٍْى أدًذ,- 
8
 

50.ص.2006,جايعت االيٍر عبذ انمادر :لطُطٍُت .رضانت ياجٍطخر فً عهى انًكخباث بًكخبت ادًذ عرٔة   

: متاح على الرابط التالي . 2019-04-11: زيارة بتاريخ  . [ على الخط ].انًعهٕياث . ضُاء , انذٌٔكاث -  9  
https://mawdoo3.com 
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  الوفرة، ولذلك اخذ منتجوىا يضعون القيود عمى انسيابيا لجعميا سمعة تخضع لقوانين
 .العرض والطمب 

  استيالكياعدم تأثرىا باالستيالك، بل عمى العكس فيي عادة ما تنمو مع زيادة. 

  سيولة النسخ بوسائل يسيرة وبسيطة، وتوجد في متناول يد الجميع، باستثناء
 .المعمومات التي توضع عمييا قيود كحقوق الممكية 

  القدرة عمى تصحيح المعمومات الخاطئة من خالل تتبع المسارات التي مرت بيا قبل
 .الوصول إلى النتائج النيائية، وتصحيح الخاطئ منيا 

  عدم القدرة عمى الحكم القاطع بصحة الكثير منيا، فيشوبيا عد اليقين، والقابمية
 .لمتغيير والنقض 

 II-2-3 -   مفهوم خدمات المعمومات

 كافة التسييالت التي تقدميا المكتبات ومراكز بأنيا "خدمات المعمومات       تعرف 
 والعمميات التي تقوم بيا بغرض تسييل وصول المستفيد إلى المعمومات واألنشطةالمعمومات 

 حاجاتو المعموماتية، ويظير إشباع منيا، وبالتالي واإلفادة وأيسرىاالمطموبة بأسرع الطرق 
الخدمات المكتبية، وخدمات القراء، :  المنشور مرادفات متعددة ليذا المصطمح مثلاألدبفي 

 ألنو يرتبط واألحدث مصطمح خدمات المعمومات ىو االشمل أن إالوخدمات المستفيدين، 
 منيا، وألنو يعكس دور واإلفادة المعمومات المطموبة إلىبتسييل وصول المستفيدين 

 10" تكنولوجية المعمومات في تقديم الخدمات المقصودة 

 

 

 

 
                                                           

 36.ص.2010,دار صفاء نهُشر ٔانخٕزٌع : عًاٌ  . 1.ط.خذياث انًعهٕياث. عهٍاٌ , ربذً يصطفى- 
10
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  II-2-4 -خدمات المعمومات  أنواع 

 خدمات المعمومات تنقسم إلى نوعين خدمات المعمومات المباشرة والنوع الثاني خدمات إن  
:  المعمومات الغير مباشرة

II- 2 -4– 1-   خدمات المعمومات المباشرة

II-2 -4– 1-1 اإلعارة   خدمة Service Circulation:  

واحة  تعتبر وعام، بشكل المعمومات والمكتبات لخدمات الحيوي العصب اإلعارة     تشكل
اليامة  المؤشرات أحد والمعمومات مراكز والمكتبات تقدميا التي العامة الخدمات أىم من
 مدى فاعمية جيد لقياس معيار كذلك ىي والمستفيدين، بمجتمع عالقتيا والمكتبة فعالية عمى

 عممية اإلعارة بأنيا وتعرف أىدافيا، تحقيق وخدماتيا تقديم في المعمومات مراكز والمكتبات
 . خارجيا أو داخمياً  سواء استخداميا أجل من المعمومات مصادر تسجيل

 :يمي  ما اإلعارة خدمات        وتشمل

 مضبوطة غير أو مضبوطة كانت سواء القراءة أو المطالعة.  

 الخارجية اإلعارة.  

 اإلعارة تجديد.  

 ليا ماسة بحاجة ىم الذين المستفيدين لبعض استرجاعيا عند الكتب حجز.  

 لكنيا المكتبة، تمتمكيا ال التي والمطموبة لممصادر المكتبات بين المتبادلة اإلعارة 
 .العممية حول مسبقة اتفاقية خالل من أخرى مكتبة متوفرة في

 بشكل بيم االتصال طريق عن بذلك المستعيرين تذكير والمتأخرة المواد متابعة 
 11.اإللكتروني البريد أو الياتف خالل من أو مباشر،

 
                                                           

 287-286.ص.1997,دار انشرٔق : عًاٌ .ٔانًعهٕياث انًكخباث عهى فً انًرجع. يصطفى ربذً عهٍاٌ, ;أدًذ عًر انًٓشري,- 
11
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II -2 -4– 1 -2 -الجاريةاإلحاطة    : 

 مجال في خاصة أىمية تحتل ىي ونسبيا الحديثة المكتبية الخدمات من الخدمة ىذه    تعتبر
 الوثائق إستعراض نظام" نيا بأ تعرف ومعين موضوع في ينشر ما بأحدث إعالم المستفيدين

 يمكن حتى، تسجيميا والجماعة والفرد الحتياجات المالئمة المواد اختيارحديثا و المتاحة
  12 " اإلىتمام محل الجماعات وإختصارات لألفراد إرسال

 خدمة تيدف" عموما  وىاتو الخدمة تحققيا التي الخبرية واإلعالمية الوظيفة يفسر ما وىو   
 بالنسبة خصوصا عممومجال  في الحديثة بالمعمومات الباحث تعريف إلى الجارية اإلحاطة

 13" حديثا  المنشورة لتمك

II -2 -4– 1-3 - البث االنتقائي لممعمومات: 

 عبارة أي الجارية لإلحاطة المتطور الوجو" أنو  عمى لممعمومات االنتقائي البث    يعرف
 مطابقة عمى بالحرص يتسم نمط وىو، حدى عمى مستفيد لكل مصممة جارية عن إحاطة

 14 "بعينو  باحث كل الحتياجات المعمومات المقدمة

ىو خدمة مستمرة لبث الوثائق "       اما ما ورد في المعجم الموسوعي لعموم المكتبات 
والمراجع  والمستخمصات والبيانات التي يجرى اختيارىا وفقا التجاىات واىتمامات 

 15" المستفيدين 

 مستفيدين أو مستفيد إلى موجية أنيا إال الجارية اإلحاطةوتعتبر ىذه الخدمة جزء من خدمة 
 إلي ىذه الخدمة فيي تتطمب نظام لخصوصيةمعينين ومصممة وفق الحتياجاتيم، ونظرا 

 . لتحديد المواضيع 

 

                                                           
 220.ص.1993,نهُشر غرٌب دار: انماْرة . انًعهٕياث عهى فً يمذيت. فخذً انٓادي , يذًذ عبذ- 

12
  

ْٔراٌ,  بجايعاث يٍذاٍَت دراضت:انجسائرٌت انجايعٍت انًكخباث داخم انخمٍُت ٔ انعهًٍت انًعهٕياث دٍال انبادثٍٍ ضهٕن . كًال , بطٕظ- 
13

 

121.ص.2003, لطُطٍُت : عهى انًكخباث : اطرٔدت دكخٕراِ  دٔنت . ٔلطُطٍُت   

انجايعٍت بانًكخباث يٍذاٍَت دراضت:بانجسائر انعهًً انبذث دعى فً دٔرْا ٔ انخمٍُت ٔ انعهًٍت نهًعهٕياث انٕطٍُت انطٍاضت . َاجٍت , لًٕح- 
14

 

232.ص.2004,لطُطٍُت : عهى انًكخباث : اطرٔدت دكخٕراِ دٔنت .بانشرق انجسائري   

 250.ص.2012, دار انبذاٌت : عًاٌ .1.ط.خذياث انًعهٕياث فً انًكخباث انخمهٍذٌت . انذباش , رٌا ادًذ -- 
15
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II -2 -4– 1-4 - خدمات تدريب المستفيدين :

تقدميا  التي المختمفة والخدمات المصادر كيفية استخدام عمى المستفيدين  تدريبإن     
 عدد في وتدريبيم المستفيدين تعريف وتوعية من نشطةاأل  مختمفإلىباإلضافة ، المكتبات

 ومصادر ومجموعات وقاعات مباني من المكتبة إمكانات عمى والتعرف من المجاالت
 االلكترونية كالحاسبات وآالت وتجييزات وأدلة وكشافات فيارس من اتولممعمومات، وأدوا

 وسبل وغيرىا المصغرات واالستماع وقارئات العرض وأجيزة واالستنساخ التصوير وآالت
، منيا االستفادة وسبل المكتبة تقدميا التي المعمومات خدمات عمى والتعرف منيا، االستفادة

 فريق إعداد المحاضرات والندوات، إقامةومن بين الطرق التي يتم تدريب المستفيدين 
 استخدام الوسائل السمعية البصرية والتقنيات إلىمتخصص ومؤىل وفقا لبرنامج باإلضافة 

. الخ ...الحديثة، شاشات العرض 

ىو كل ما يبذلو العاممون في المكتبات ومراكز المعمومات والتوثيق الكتساب المستفيد     " 
ميارات أساسية الزمة لمتعامل مع ما تقدم لو من خدمات حتى يتم الحصول عمى حاجتو 

16" بنفسو   

II -2 -4– 1-5  - خدمات الترجمة: 

 لممكتبات ويمكن ونشرىا، المعمومات مصادر تداول معوقات أكبر من المغوية      الحواجز
 : اآلتي  خالل المشكمة من ىذه حل في تساىم أن

 .المستفيدين من كبير لعدد األىمية ذات المصادر لبعض الترجمة خدمة تقديم 1 .

 .المحمية بالمغة الميمة المعمومات لمصادر مستخمصات إعداد 2 .

 .والمنشورة المترجمة األجنبية المصادر توفير 3 .

 17 .الترجمة خدمة تقدم التي والمؤسسات المترجمين إيجاد في المستفيدين مساعدة 4 .

                                                           
2006,انٕراق يؤضطت: عًاٌ. انعايت,انًذرضٍت انجايعٍت, انًخخصصت, انٕطٍُت,: انُٕعٍت انًكخباث. يجبم انًانكً, ;عٕدة  يذًذ عهٍٕي,- 

16
 

145.ص  

 240.ص.2005,صفاء دار: عًاٌ. انًعهٕياث ٔيراكس انًكخباث إدارة يبادئ. ربذً يصطفى, عهٍاٌ - 
17
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II -2 -4– 1-6 - خدمات التصوير واالستنساخ: 

 ال معمومات أوعية وجود حالة في وبخاصة، والضرورية األساسية الخدمات من       وتعتبر
 المتوفرة المعمومات مصادر من االستفادة من الخدمة المستفيد ىذه وتمكن  .اتوبإعار يسمح
 أو والتصوير الورقي االستنساخ طريق عن وذلك واإللكتروني، الورقي بنوعييا المكتبة في

 مجال في الخدمة ىذه من المكتبات وتستفيد .الضوئي المسح بواسطة اإللكتروني التخزين
وتوفير صور لموثائق النادرة ووضعيا بين أيدي المستفيدين  تصويرىا، من الوثائق تبادل

 .لممحافظة عمى األصل

II -2 -4– 1-7 - خدمات البحث باالتصال المباشر: 

 استخدام طريق عن فوري  ومباشر بشكل المعمومات السترجاع نظام عن عبارة     " 
 وبنوك نظم في المخزنة بالمعمومات المستفيد تزود التي الطرفية، والمحطات الحاسوب
 18" المقروءة اليا  المعمومات وقواعد

 عمى الفيارس المباشرة ومصادر المعمومات األحيانوىذه الخدمة تتمثل في اغمب 
 . المشترك فييا أوااللكترونية وقواعد المعمومات سواء المنشاة 

II -2 -4– 1-8  - خدمة البيبميوغرافية: 

الكتب  من المعمومات جمع وأقدميا ابسطيا ومن ليا حصر ال وغرافية تعريفاتي      لمبيبل
 أن البيبموغرافي فيمكن النشاط أما معينة قواعد وفق ووصفيا وتنظيميا المصادر من وغيرىا
 مؤسسة او لمؤلف معين أو معينة بمغة او معين موضوع في صدر ما حصر ليشمل يتسع
. معين جغرافي إقميم أو معين بمد في كتب ما لتضم تتسع القراء وقد من معينة لفئة أو معينة

19 

  وخاصة لمباحثين وطمبةاألىمية من كبيرة درجة عمى البيبميوغرافية الخدمات      وتعد
 بسبب مختمف المكتبات في  وضروريةأساسية الخدمة ىذه تعتبر العميا، وليذا الدراسات

                                                           
  236.ص.يرجع ضابك . ربذً يصطفى , عهٍاٌ- 

18
  

 210.ص.2012,انجايعٍت انًعرفت  دار: االضكُذرٌت .انًعهٕياث ٔ انًكخباث حكُٕنٕجٍا فً انذذٌثت  االحجاْاث.اضًاعٍم ٍَٓال, فؤاد- 
19
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 أشكالو  الفكري وتعدداإلنتاج تضخم من الخدمة ىذه اىمية جميورىا واحتياجاتو وتأتي طبيعة
 وصف حياتيم،     ويمكن الوقت في أىميةالمستفدين و احتياجات وموضوعاتو ولغاتو وتعقد

 . مصادر المعمومات إلىلموصول  مفاتيح أدلة بأنيا البيبموغرافيات

II -2 -4– 1-9 - اإلعالميةالخدمات:  

  بيا تقوم التي والبرامج واألنشطة األساليب مجموعة ىي: اإلعالميةتعريف الخدمات 
 وبرامجيا المكتبة بسياسة التعريف والقراء الجتذاب ومراكز المعمومات المكتبات
 20. المختمفة  وأنشطتيا

 اإلعالمية  الخدمات أهمية: 

 :التالية  األىداف لتحقيق العامة المكتبات في أىميتيا تنبع

 .المكتبة تقدميا التي المعمومات خدمات من المستفيدين من عدد أكبر جذب  -

 .وأنشطتيا وخدماتيا وبرامجيا وسياستيا بالمكتبة التعريف  -

 األصمي مجتمعيا إلى إضافي مجتمع لكسب أخرى مكتبات والمكتبة بين التعاون خمق - 

 21 .خدماتيا  تطويرإلى باإلضافة

II -2 -4– 1-10 - خدمة االنترنت :

 المتخصصين في مع االتصال إمكانية تتيح حيث عنيا غنى ال اتصال وسيمة      تعتبر
أشكال  وأنماط من لمعديد بتوفيرىا األنترنت شبكة وتتميز العممية، التخصصات جميع

إتاحة البحث  عممية تسييل والمكتبات بين التعاون عالقات تطوير في تساىم التي الخدمات
 . المعمومات من خالل المصادر االلكترونية المتطورة  عن 

 جية مستفيد، ومن لكل ساعي حجم بمنح توفرىا حالة في الخدمة ىذه من االستفادة تتم    و
.  توفير األجيزة وتقوية سرعة التدفق  والقاعات الالزمة لذلك  أخرى

                                                           
108.ص.2010,دار انفكر نهُشر: عًاٌ  .  3. ط. انًعهٕياث ٔيراكس انًكخباث فً انًكخبٍت انًجًٕعاث حًٍُت. عٕض غانب انُٕاٌطت,- 

20
  

108.ص. انًرجع َفطّ - 
21
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، األجيزة في المتكررة األعطال أىميا سمبيات عدة من تعاني الخدمة ىذه تبقى      وعموما
 المستقبمية، اتوتطمعا والمكتبة بأىداف مقارنةانخفاض سرعة التدفق  األجيزة عدم كفاية
 دون المستفيدين من الفئات بعض عمى إقتصارىا والخدمة ىذه من اإلستفادة محدودية
 .غيرىم

II -2 -4– 1-11 -22: الخدمة المرجعية 

يٌحتاج القراء اليو في  ما كثيرا والذي الميمة، االقسام من المراجع في المكتبة قسم يٌعتبر     
 القراء بمختمف أسئمة يجيب  عمى أنجميٌع مستوياتيم، وموظف  قسم المراجع، يٌجب 

التي  تمخيٌص الخدمات المراجع التي يحتاجونيا ويٌمكن إلى بإرشادىم يٌقوم وأيضا  أنواعيا
 :يقوم بيا قسم المراجع فيما يمي 

  ٌلمقراء ٌاتيا مستو بكل المعمومات تقديم.  

 مصادر المعمومات  من يطمبون ما إلى إرشادىم. 

  ٌالمكتبة استخدام لكيفية القراء توجيو. 

 المراجع التي يحتاجيا القسم  اختيار عمميةٌ  في المشاركة .

  ٌدارة تنظيم   .األخرى األقسام مع العمل وتنسيقٌ  وا 

 القسم محتويات معرفة في القراء لتساعد والكشافات البيبميوغرافيات تييئة. 

 

 

 

 

                                                           
دراضت يٍذاٍَت بانًكخبت انرئٍطٍت: اضخراحٍجٍت حطٌٕك خذياث انًعهٕياث فً انًكخباث انعايت . صفٍت ,  عذٔظ ;ادالو , ضاٌخ - 

 22
 

51.ص.2018, خًٍص يهٍاَت : عهى انًكخباث : ياضخر . نٕالٌت عٍٍ انذفهى " دًذاٌ دجاجً"  نهًطانعت انعًٕيٍت  
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II- 2 -4– 2 -   خدمات المعمومات الغير المباشرة

II- 2 -4– 2-1 - خدمة التزويد :

كتب، دوريات، مقاالت،  )ىو توفير ما تحتاجو المكتبة من مواد مكتبية مختمفة     
، بواسطة مصادر التزويد المختمفة (مخطوطات، مواد سمعية بصرية مختمفة 

 23 (. اإليداع، والتبادل، اإلىداءالشراء، )

II -2 -4 – 2-2 - خدمة الفهرسة والتصنيف: 

: خدمة الفهرسة  . ٲ

 تكون أنالخ بيدف ... المعمومات من الكتب والدوريات ألوعية الفني اإلعدادىي عممية     
 24.  الطرق واقل وقت ممكن بأيسرفي متناول المستفيد 

: خدمة التصنيف . ب 

 المتشابية، لمصفات تبعا أقسام في المتشابية األشياء وترتيب جمع ىو فالتصنيف       " 
 تصنيف منيج وفق وذلك موضوعاتيا بحسب بعض عن بعضيا تميز ىو وتصنيف الكتب

 الطمب عند عمييا الحصول لتسييل الرفوف عمى المنيج ىذا وفق الكتب حيث ترتب معين،
 25 ." جيد  وبأقل وقت أسرع أماكنيا في ومعرفة

II -2 -4– 2-3 -خدمة التكشيف واالستخالص: 

 ظيرت ىذه الخدمات لتساىم بشكل فعال في عمميات استرجاع المعمومات من المصادر

المختمفة من خالل إعداد كشافات ومستخمصات، وىي وسائل بحث تساعد عمى الوصول 
. ت  جيد وأسرع وقبأقلإلى المعمومات   

 

                                                           
246.ص.يرجع ضابك. عبذ انذافظ , ضاليت  يذًذ - 

23
  

 327.ص. يرجع ضابك. عبذ انذافظ , ضاليت  يذًذ - 
24

  
 13.ص.2009انعربً, انفكر دار: انماْرة. انعايت ٔانًكخباث انًذرضٍت انًكخباث فً انكخب حصٍُف. فٍٓى يصطفى,- 

25
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وىي التحميل الموضوعي لمصادر المعمومات ينتج عنيا الكشاف : خدمة التكشيف- ٲ     
 المعمومات أوعية المصطمحات المحتواة في أووىو عبارة عن دليل منيجي منظم لألفكار 

المختمفة، وتمثل في شكل مداخل رئيسية وفرعية، ترتب وفق نظام معين تسييال لوصول 
  26.  وقت وأسرع جيد بأقلالمستفيد لممعمومة المطموبة 

عبارة عن أعمال تقدم ممخصة مكثفة شاممة، ذات داللة :  خدمة االستخالص-     ب
وأىمية، ومصاغة بطريقة معينة لتعريف المستفيد بمحتويات وعاء معمومات معين دون 

الرجوع إليو، كما تقدم لو معمومات ببميوغرافية كاممة عن ىذا الوعاء ليستطيع الوصول إليو 
ويمكن أن يظير المستخمص مع الوعاء، أو منفصل عنو في شكل دورية . عند الحاجة

 27. متخصصة في ىذا المجال 

II-2-5 - لخدمات المعمومات األساسيةالمتطمبات 

 توفير مصادر معمومات تتناسب واحتياجات المستفيدين 

  موظفون مؤىمون ومدربون عمى تقديم ىذه الخدمات  

  الميزانية الكافية واالشتراك مع قواعد البيانات بنوك المعمومات من خالل تطبيقات نظم 
 .االتصال المباشر وشبكات المعمومات وخاصة االنترنت 

  الخ ...واألجيزة تسييالت مادية مناسبة كتوفير قاعات لممطالعة. 

  لممكتبة األمثل تدريب المستفيدين عمى كيفية االستفادة من ىذه الخدمات واالستعمال . 

  نجاحيا المكتبة إدارة ناجحة وقادرة عمى إدارة واالىم توفر  28 .أىدافيا وتحقيق وا 

 

 

                                                           
 52.ص.يرجع ضابك . انذافظ عبذ,ضاليت  يذًذ - 

26
  

 232.ص. يرجع ضابك.ربذً يصطفى, عهٍاٌ - 
27

  
 66.ص.يرجع ضابك. انذباش , رٌا ادًذ - 

28
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II-2-6 - العوامل المؤثر في خدمات المعمومات

    تتأثر خدمات المعمومات من حيث العدد والنوعية بمجموعة من العوامل يمكن حصرىا 
 29: بما يمي

 تخصص ونوع المكتبة يؤثر في خدمات إن: نوع المكتبة ومؤسسة المعمومات 
المعمومات، فيناك مكتبات خدماتيا محدودة وتنحصر في خدمات معينة ألنيا تساند 

 .المناىج الدراسية او نظرا الحتياجات المستفيدين فييا او لمستواه العالي 

  معينة وال يمكن تحقيق أىدافا لكل مكتبة :  المكتبات ومؤسسة المعموماتأهداف 
 والمتمثمة أدائيا من خالل العمميات والنشاطات والبرامج التي يتم إال األىدافتمك 

 او ربما د، وتتحداألىداففي الخدمات المكتبية التي تقدميا من اجل خدمة تمك 
تتقولب خدمات المستفيدين باألىداف المحددة لكل مكتبة، فالمكتبات التقميدية تختمف 

 . عن المكتبات االلكتروني أىدافيا

 حيث يختمف مجتمع المستفيدين من مكتبة ألخرى، من حيث : مجتمع المستفيدين
 تتالئم وتتناسب مع أنثقافتيم ومستواىم العممي، وبالتالي فان الخدمة المكتبية يجب 

كل فئة من فئات المجتمع المستفيد، فمثال مجتمع المكتبة الجامعية يختمف عن 
ويشكل المستفيدون عامال ىاما في تحديد نوعية وعدد . مجتمع المكتبة العامة 

 .خدماتيم 

 تتأثر خدمات المستفيدين بنوعية العنصر : العنصر البشري والعاممون في المكتبة
فالعنصر البشري المتخصص والمؤىل .  وتشغيميا إدارتياالبشري الذي يعمل عمى 
 يقدم خدمات لممستفيدين بأكثر عدد وبأعمى مستوى والذي أنعمميا وعمميا يستطيع 

 يوظف معرفتو وخبرتو أنيمتمك كذلك المعرفة والخبرة في المجال المكتبي يستطيع 
 في تقديم خدمات لممستفيدين، والعكس صحيح بالنسبة لمعنصر البشري الغير مؤىل 

 

                                                           
51.ص.يرجع ضابك . ربذً يصطفى , عهٍاٌ - 

29
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 تكنولوجية تستطيع تقديم إمكانات المكتبات التي تمتمك أن:  التكنولوجيةاإلمكانات 
خدمات لممستفيدين ال تستطيع ان تقدميا المكتبات التي ال تتوفر فييا التكنولوجية، 

فعمى سبيل المثال ان المكتبات التي تستخدم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
تستطيع ان تقدم خدمات البث االنتقائي لممعمومات وخدمات البحث باالتصال 

 التكنولوجية من تقديم إلى تفتقر أخرىالمباشر في الوقت التي ال تستطيع مكتبات 
 .مثل ىذه الخدمات 

 حيث تتأثر خدمات المستفيدين في المكتبات بالموارد المالية المتاحة : الموارد المالية
لكل مكتبة، فبعض المكتبات تتمتع بموارد مالية كبيرة تستطيع ان تقدم خدمات اكثر 

من مكتبات تتوفر عمى امكانات مالية محدودة، فكمما زادت الموارد المالية كمما 
 .زادت وتطورت الخدمات والعكس بالعكس 
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خالصة 

      خدمات المعمومات بمختمف أنواعيا الفنية والتقنية أو خدمات المستفيدين تعتبر من
التسييالت التي يقدميا العاممون في المكتبة الستخدام االوعية المعموماتية الموجودة فييا، 

والمالحظ من خالل ىذا الفصل  أن من أىم متطمبات خدمات المعمومات األساسية، 
والعوامل القوية  المؤثرة عمى نجاح تقديميا، ىي توفير الموارد البشرية المؤىمة والكافية لتمبية 

. حاجيات المستفيدين من المعمومات وىذا ما سنتطرق اليو في الدراسة الميدانية   
 



 

 

 

 

 

 

:  اإلطار التطبيقي 

 الدراسة الميدانية
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I- 1 - یحي بوعزیز"المكتبة الرئیسیة لممطالعة العمومیة  : 1التعريف بمكان الدراسة "
 معسكر

 و تثمینا 05/07/2008 دشنت مكتبة المطالعة العمومیة بمعسكر في :النشأة و التأسيس 
سمیت  (م2007- م1929)لألعمال التاریخیة لممؤرخ و األستاذ المرحوم یحي بوعزیز 

. باسمو حتى یخمد ىذا الرجل كتراث وطني إنساني لألمة الجزائریة   

ه الموافق 1429 رجب عام 07أنشأت المكتبة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ بتاریخ 
م و المتضمن إنشاء ممحقة بوالیة معسكر لممكتبة الوطنیة الحامة، و 2006 أوت 02ل

 المؤرخ في 08/236بعدىا تحصمت المكتبة عمى استقاللیتيا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 والمتضمن إنشاء مكتبة المطالعة 2008 یولیو 26ه الموافق ل1429 رجب عام 23

.العمومیة بوالیة معسكر   

المنطقة الثامنة و –  مكتبتین لممطالعة واحدة ببمدیة معسكر 2011ألحقت بيا في سنة 
.الثانیة ببمدیة المحمدیة  

 المؤرخ في 81و عن التنظیم الداخمي لممكتبة فيو یتماشى و القرار الوازري المشترك رقم 
  الذي یحدد التنظیم الداخمي لممكتبات الرئیسیة لممطالعة العمومیة2009 فبرایر26

  عدد الموظفين :

 عامل 22و  ( مساعد مكتبي 04+ مكتبیین وثائقیین7منيم ) عامل دائم 25تضم المكتبة 
.مؤقت ضمن عقود ما قبل التشغیل   

 

                                                           
دىُو اىَنحبة  -  

1
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  المبنى و فضاءات المكتبة :

تقع مكتبة یحي بوعزیز في وسط المدینة في بنایة من طابقین تتمیز بسيولة الوصول إلیيا 
بفضل توفر المواصالت و ذلك حسب ما ىو مبین في المالحق إال أنيا ال توافق المعاییر 

  الدولیة المتعارف عمیيا لتصمیم المكتبات العمومیة

:فضاءات المكتبة   

  في الطابق األرضي :

بتجيیزات تتناسب و طبیعة الفئة االجتماعیة التي تتردد عمى ىذا الفضاء: فضاء الصغار   

كما یحتوي ىذا الجناح عمى سمسمة من الحولیات و مجموعات متكاممة من  (األطفال) 
  الكتب التعمیمیة و التربویة

:الطابق األول   

أین یضم قاعة لممطالعة بمساحة غیر مناسبة مقارنة بعدد المستفیدین و بنك : فضاء الكبار 
لإلعارة الخارجیة حیث یمكن لممستفید من استعارة المواد المكتبیة في ظل غیاب سیاسة 

 الرفوف المفتوحة لعدم توفر القاعات و ضیق المساحة

 حاسب إلي أین یمكن لممستفیدین من االستفادة من 15یحتوي عمى : فضاء االنترنيت 
 خدمات البحث اآللي و البحث في الویب

 مخزن لمرصيد الوثائقي

  مكتب المدير
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و دوره ىو توفیر الظروف المالئمة الستراحة القراء و كذلك كما تضم المكتبة مقهى أدبي 
  ممتقى لمفنانین و المثقفین لتبادل المعارف الثقافیة و الفنیة فیما بینيم

:المجموعات المكتبية    

 تحتوي المكتبة عمى رصید معرفي ميم في شتى حقول المعرفة العممیة بتخصصاتيا

   نسخة66160 عنوان و اكثر من  26170 من  أكثرحیث بمغ عدد الرصید 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010السنة 

الرصيد 
الوثائقي 

14975 4177 874 787 968 674 22455 21250 

 2017-2010 مجموع الرصید الوثائقي بمكتبة یحي بوعزیز من سنة  :1جدول رقم 

 : المقدمة  المكتبة خدمات

 الجدول في موضح ىو كما االجتماعیة الفئات لمختمف خدماتيا بوعزیز یحي مكتبة تقدم
 :  أدناه

عدد 
المنخرطين 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 2016 2017 2018 

 03 02 01 11 01 06 02 05باحثين 

جميع )طمبة 
 (المستويات

490 745 754 954 1132 3696 600 780 
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 35 15 12 56 40 28 14 17موظفين 

 7 6 03 50 02 07 03 17احرار 

 65 99 103 61 102 94 97 141اطفال 

 890 722 3815 1310 1100 889 861 670المجموع 

 2018-2011 یبین عدد المنخرطین في مكتبة یحي بوعزیز من سنة  :2جدول رقم 

وضع مختمف أوعیة المعمومات تحت تصرف المستعممین حیث تعرف : حيث تقوم ب 
: كما ىو مبین في الجدول 2011اإلعارة تطورا منذ  سنة   

 2018-2011 تطور اإلعارة الخارجیة في مكتبة یحي بوعزیز من سنة  :3جدول رقم    

 :العمل  أوقات

 12:00 الساعة غایة إلى 08:00 الساعة من :الصباحیة الفترة

 أما الشتاء، فصل في مساءا 16:30 الساعة غایة إلى 13:00 الساعة من :المسائیة الفترة
 .مساءا 18:00 الساعة غایة إلى فتدوم فصل الصیف في

 

 

 

 اإلعارة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 المجموع 3200 4879 18419 25201 27328 10306 16350 24560
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: تحميل البيانات وعرض النتائج - 2-  I  

     یتناول ىذا الجزء من الدراسة تحمیل البیانات التي تم التوصل إلیيا من خالل المسح 
المیداني لمجتمع الدراسة باستخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات و قمنا بتحمیل النتائج 

:حسب المحاور التالیة   

بيانات شخصية: المحور األول   

 :   الجنس   .1
 
 

 
 

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 04جدول رقم                    
 من% 70بنسبة  الذكور عدد یفوق اإلناث عدد أن الجدول ىذا خالل من      نالحظ

الجزائري  المجتمع في النسوي العنصر طغیان إلى راجع  ىذا و أفراد العینة عدد مجموع
 . وخاصة في مجال التعمیم

 
 

أفراد العينة حسب الجنس :01الشكل رقم   

 الجنس التكرار النسبة المئویة
%30  ذكر 20 
%70  انثى 46 

 المجموع 66 100%
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 :  المستوى العممي  .2
 
 

 

 

 

 

 

يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى العممي  :05جدول رقم 
   نالحظ من خالل ىذا الجدول ان اغمب المبحوثین من مستوى التعمیم المتوسط والثانوي ومستوى 

%، 24%،26%،18)لیسانس وماستر مع وجود نسبة تفاوت قمیمة فیما بینيما 
، وىما االكثر نسبة تردد عمى المكتبة النيم یمثمون العدد االكبر في مؤسساتيم التعمیمیة ،  (17%

وىما اقل نسبة والسبب راجع الى محدودیة  (%3%،5)اما طمبة الدكتوراه والماجیستر تمثل نسبتيم 
. مقاعد الدراسة في ىذین المستویین 

 
أفراد العينة حسب المستوى العممي :02الشكل رقم   

 المستوى العممي التكرار النسبة المئویة
%6       تعمیم ابتدائي 4 
%21  مستوى تعمیم متوسط 14 
%26   ثانويیممستوى تعل 17 
%24  لیسانس 16 
%17   ماستر 11 
%0  ماجیستر 0 
%6  دكتوراه 4 

 المجموع 66 100%
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    :النشاط المهني   .3
 

 

 

 

 

يمثل توزيع أفراد العينة حسب النشاط المهني  : 06جدول رقم 

ثم % 51     من خالل نتائج الجدول یتبین ان ما یفوق النصف من رواد المكتبة ىم طمبة بنسبة 
وذلك نظرا لبرامجيم الدراسیة المكثفة مما یحتم عمیيم استعمال المكتبة % 27یمیيا االساتذة بنسبة 

ثم ، % 14اما نسبة العمال والموظفین تشكل نسبة ، الرئیسیة لممطالعة العمومیة لتنوع مصادرىا 
%( .  3%،5)یمیيا فئة المتقاعدین واالفراد الذین بدون عمل بنسب منخفضة 

 
أفراد العينة حسب النشاط المهني :03الشكل رقم   

 

 النشاط الميني  التكرار النسبة المئویة
%27  استاذ 18 
%51  طالب 34 
%14  عامل 9 
%5  متقاعد 3 
%3  بدون عامل 2 

 المجموع 66 100%
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 المكتبة في تقديمها لخدماتها المعموماتية  إمكانيات: المحور الثاني 
 التردد عمى المكتبة  .4

 

 

 

 

التتردد عمى المكتبة يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 07جدول رقم 
 عمى المكتبة كان بنسبة عالیة جیدا حیث قدرة أحیانا تردد المستفیدین أن     ما الحظ في الجدول 

المكتبة ال تمبي كافة احتیاجات مستفیدیيا ،  منيا عدم توفر الوقت أسبابوذلك ربما لعدة % 60ب
وفي المقابل ، لبعض المستفیدین الذین یترددون عمى المكتبة دائما % 26وكانت نسبة ، الخ ...

نادرا ما یترددون عمى المكتبة نظرا لبعض الظروف كبعد المكتبة عمى السكن او % 14نجد نسبة 
. وجود مكتبات بدیمة لذلك 

 

 التتردد عمى المكتبةأفراد العينة حسب  : 04الشكل رقم 
 

 التردد عمى المكتبة التكرار النسبة المئویة
%26  دائما 17 
%60  احیانا   40 
%14  نادرا 9 

 المجموع 66 100%
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  المتوفرة بالمكتبة  اإلمكانيات .5
 

 

 

 

 

 

 المتوفرة بالمكتبة اإلمكانياتيمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 08جدول رقم 
   
وفي المقابل نجد ،  المتوفرة بالمكتبة غیر كافیة اإلمكانیات أنترى % 44 ىناك فئة بنسبة أننالحظ 

 المكتبة وىي تمثل إمكانیات اقل نسبة ىي راضیة عمى أما% ، 39كذلك فئة نوع ما تمثل نسبة 
17 %
 

 

 االمكانيات المتوفرة بالمكتبةأفراد العينة حسب  :05الشكل رقم 

االمكانيات المتوفرة  التكرار النسبة المئویة
 بالمكتبة

 
%17  كافیة 11 
%44  غیر كافیة             29 
%39  نوع ما 26 

 المجموع 66 %100
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   مساعدة مبنى المكتبة في االستفادة من الخدمات المعموماتية  .6

مساعدة مبنى المكتبة في االستفادة من يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 09جدول رقم 
الخدمات المعموماتية 

وترى ، ما نالحظو من خالل االجابات والتي اغمبیتيا كانت غیر راضیة عن مبنى المكتبة   
اما الفئة الباقیة % 70انيا ال یساعدىا في االستفادة من الخدمات المعموماتیة وىذا بنسبة 

من القیمة االجمالیة لمعینة المدروسة  % 30راضیة عمى مبنى المكتبة وىي تشكل 
 

 

مساعدة مبنى المكتبة في االستفادة من الخدمات أفراد العينة حسب  :06الشكل رقم 
 المعموماتية

 
 

مساعدة مبنى المكتبة في االستفادة من  التكرار النسبة المئویة
   الخدمات المعموماتية 

 
%30  نعم 20 
%70  ال 46 

 المجموع 66 100%
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 النقائص الموجودة بمبنى المكتبة  .7

 

                               

 

 

 

 
 

يمثل توزيع أفراد العينة حسب النقائص الموجودة بمبنى المكتبة  : 10جدول رقم 

    نالحظ من خالل الجدول الذي من خاللو نحاول تبیان النقائص الموجودة بمبنى المكتبة 
مما یدل عمى ان ىذه  (%23%،21%،21%،17%،18)فنجد ان نسب ىذه النقائص متقاربة 

. النقائص تمس كل فئات العینة 

 
 أفراد العينة حسب النقائص الموجودة بمبنى المكتبة :07الشكل رقم 

 

 النقائص الموجودة بمبنى المكتبة  التكرار النسبة المئویة

%18 من ناحیة الموقع   12 

%17  من الناحیة الجمالیة  11 

%21  من ناحیة المساحة 14 
%21  االضاءة والتدفئة والتبرید 14 
%23  من ناحیة تقسیم القاعات   15 

 المجموع 66 %100
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 مستوى  تقديم الخدمات المعموماتية من طرف موظفي المكتبة   .8

مستوى  تقديم الخدمات المعموماتية من طرف يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 11جدول رقم 
موظفي المكتبة 

 نرى من خالل الجدول ان مستوى تقدیم الخدمات المعموماتیة متوسط وىي تشكل النسبة     
وىذا ممكن راجع الى % 36ثم یمیيا المستوى الضعیف بنسبة ، % 43 التي تقدر ب األكبر

اما الفئة ، نقص خبرة الموظفین او عدم تدریب المستفیدین عمى استخدام الخدمات المعموماتیة 
 %.21التي ترى ان مستوى الخدمات جید تشكل 

 

 

مستوى  تقديم الخدمات المعموماتية من طرف موظفي أفراد العينة حسب  :08الشكل رقم 
 المكتبة

 

مستوى  تقدیم الخدمات المعموماتیة من طرف  التكرار النسبة المئویة
 موظفي المكتبة

%21  جیدة 14 
%43  متوسطة 28 
%36  ضعیفة 24 

 المجموع 66 100%
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 اسباب نقص او ضعف  تقديم الخدمات المعموماتية من طرف موظفي المكتبة   .9

اسباب نقص او ضعف تقديم الخدمات يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 12جدول رقم 
 المعموماتية من طرف موظفي المكتبة

عدم الوعي بالمسؤولیة المينیة لدى الموظفین في تقدیم الخدمات المعموماتیة ىذا السموك     
كان طاغیا بالمكتبة وىذا ما عبر عنو فئة كبیرة من مجتمع العینة حیث قدرة نسبة ذلك 

وخارج اطار التخصص % 26تقاسميا كل من نقص الخبرة  بنسبة % 61ونسبة ، %39ب
 % .20واسباب اخرى بنسبة ، % 15بنسبة 

 
اسباب نقص او ضعف تقديم الخدمات المعموماتية من طرف أفراد العينة حسب  :09الشكل رقم 

 موظفي المكتبة

 ضعف تقدیم الخدمات أو نقص أسباب التكرار النسبة المئویة
 المعموماتیة من طرف موظفي المكتبة

%15  خارج اطار التخصص   10 

%39 عدم الوعي بمسؤولیة المينة   26 

%26 نقص الخبرة   17 

%20  اخرى  13 
 المجموع 66 100%
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خدمات المعمومات واستخداماتها     : المحور الثالث
الصعوبات التي تواجهها في استخدام خدمات المعمومات   .10

الصعوبات التي تواجهها في استخدام يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 13جدول رقم 
 خدمات المعمومات

من خالل بیانات الجدول یتضح ان المستفیدین یواجيون صعوبات في      
وفي المقابل نجد فئة اخرى ال تواجو ، % 55استخدام خدمات المعمومات وكانت النسبة 

 % .45صعوبات ربما لدیيا خبرة في ذلك وكانت النسبة 

 
الصعوبات التي تواجهها في استخدام خدمات أفراد العينة حسب  :10الشكل رقم 

 المعمومات
 

الصعوبات التي تواجهها في استخدام  التكرار النسبة المئویة
 خدمات المعمومات

 
%55  نعم 36 
%45  ال 30 

 المجموع 66 100%
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  الصعوبات في استخدام خدمات المعمومات أهم .11

الصعوبات في استخدام خدمات يمثل توزيع أفراد العينة حسب اهم  : 14جدول رقم 
 المعمومات

استخدام خدمات المعمومات  في المستفیدین تواجو التي الصعوبات أىم من        نرى
 والتدریب عمى استعماليا ىذا ما عبر عنو غالبیة المستجوبین وقدرة النسبة اإلرشادنقص 
وىناك فئة اخرى ترى بان عدم التحكم في استخدام التقنیات الحدیثة ، عمى ذلك % 61ب 

وىناك ، % 23كالحاسوب من اىم الصعوبات في استخدام المعمومات وقدرة نسبتيا ب 
 % . 6 مثل نقص المتخصصین في المكتبة عبرة عنيا فئة قمیمة بنسبة أخرىصعوبات 

 

 خدمات المعموماتفي استخدام صعوبات الاهم أفراد العينة حسب  :11الشكل رقم 
 

 اهم الصعوبات في استخدام خدمات المعمومات  التكرار النسبة المئویة
%61   و التدریب عمى استعماليااإلرشادنقص  40 

%23 عدم التحكم في استخدام التقنیات الحدیثة كالحاسوب  15 

%6 نقص المتخصصین في المكتبة  4 

%10   أخرى 7 
 المجموع 66 100%
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 الوسيمة التي تمجا اليها في البحث عن المعمومة التي تريدها  .12

الوسيمة التي تمجا اليها في البحث عن يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 15جدول رقم 
المعمومة التي تريدها 

من خالل نتائج الجدول یتضح ان المستفیدین یمجؤون في البحث عن المعمومة عن طریق       
الطریقة االلكترونیة ربما لوجود ادوات بحث الكترونیة لربح الوقت والتعمق في البحث عن طریق 

وفئة اخرى كانت تمجا الى المكتبي باعتباره اخصائي ، %51الكممات الدالة وكانت النسبة ب
  .%20اما الفئة التي اختارت عممیة البحث التقمیدي تقدر نسبتيا ب ، % 29المعمومات بنسبة 

 

 

الوسيمة التي تمجا اليها في البحث عن المعمومة التي أفراد العينة حسب  :12الشكل رقم 
 تريدها

  في البحث عن المعمومة التي تریدىاإلیياالوسیمة التي تمجا  التكرار النسبة المئویة
%20  وسیمة تقمیدیة   13 

%51 وسیمة الكترونیة  34 

%29 عن طریق المكتبي  19 

 المجموع 66 100%
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 تحسسية  لمتعرف عمى استعمال الخدمات المعموماتية أيام دراسية او أياموجود  .13
 لممكتبة 

 
وجود ايام دراسية او ايام تحسسية  لمتعرف يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 16جدول رقم 

عمى استعمال الخدمات المعموماتية لممكتبة 
 

   یتضح من الجدول ان المكتبة غائبة تماما عن تقدیم ایام دراسیة او تحسیسیة لمتعرف عمى 
 %100حیث كانت النسبة ب ال ، استعمال خدماتيا المعموماتیة 

 

 
 تحسسية  لمتعرف عمى استعمال أيام دراسية او أياموجود أفراد العينة حسب  :13الشكل رقم 

 الخدمات المعموماتية لممكتبة

وجود ایام دراسیة او ایام تحسسیة  لمتعرف عمى استعمال  التكرار النسبة المئویة
 الخدمات المعموماتیة لممكتبة

%00  نعم 00 

%100 ال  66 

 المجموع 66 100%
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 الخدمات المعموماتية التي تستفيد منها عند استخدامك لممكتبة   .14

الخدمات المعموماتية التي تستفيد منها حسب يمثل توزيع أفراد العينة  : 17جدول رقم 
 عند استخدامك لممكتبة

 مثل خدمات أخرى خدمات معینة وتيمل خدمات توفر ىذه المكتبة أننالحظو         ما 
بالمقابل  ، %00خدمات التصویر فنسبيا كانت ، خدمات الترجمة ، تدریب المستفیدین 

 ، اإلعالمیة لدى المستفیدین مثل الخدمات أىمیتيالدیيا خدمات ضعیفة التفاعل رغم 
والمكتبة تعتمد بشكل كبیر عمى ، الخدمات البیبمیوغرافیة وخدمة البث االنتقائي لممعمومات 

 الى خدمة البحث باإلضافة %12 وخدمة االنترنت بنسبة %10 بنسبة اإلعارةخدمات 
  .%9باالتصال المباشر بنسبة 

 اىْسبة

 اىَئىَة

 الخدمات المعموماتية التي تستفيد منها عند استخدامك لممكتبة اىحنشاس

%15  خدمة االعارة 10 
%14  االحاطة الجاریة 9 
%11  البث االنتقائي لممعمومات 7 
%00  خدمات تدریب المستفیدین 00 
%00  خدمات الترجمة 00 
%00  خدمات التصویر واالستنساخ 00 
%14  خدمات البحث باالتصال المباشر 9 
%09  خدمة البیبمیوغرافیة 6 
%07  الخدمات االعالمیة 5 
%18  خدمة االنترنت 12 

% 12  الخدمة المرجعیة 8 
 المجموع 66 100%



 اإلطار التطبيقي                                                                                                              الدراسة الميدانية

 

65 

 

 

 
الخدمات المعموماتية التي تستفيد منها عند أفراد العينة حسب  :14الشكل رقم 

 استخدامك لممكتبة
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 تمبية خدمات المعمومات  الحتياجات المستفيدين  .15

 
تمبية خدمات المعمومات  الحتياجات تمبية يمثل توزيع أفراد العينة حسب  : 18جدول رقم 

 المستفيدين
 

وما الحظ انو ال یمبي ، یبین الجدول عمى عدم  تمبیة خدمات المعمومات الحتیاجات المستفیدین   
وىذا ما یبرر عدم الرضا التام عمى خدمات المعمومات  بالمكتبة من % 38نوع ما وكانت النسبة 

اما ، %12ونجد فئة راضیة بخدمات المعمومات وىي تمثل ، حیث تمبیة احتیاجات المستفیدین 
%  50عن الفئة الغیر راضیة تماما تتمثل في اكبر نسبة وىي 

 

 تمبية خدمات المعمومات  الحتياجات المستفيدينأفراد العينة حسب  :15الشكل رقم 
 

 تمبیة خدمات المعمومات  الحتیاجات المستفیدین التكرار النسبة المئویة
%12  نعم 8 
%50  ال 33 
%38  نوع ما 25 

 المجموع 66 100%
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 استخدام خدمات المعمومات بالمكتبة لألغراض التالية  .16

حسب استخدام خدمات المعمومات بالمكتبة يمثل توزيع أفراد العينة  : 19جدول رقم 
      ما نالحظو أن أغمبیة المترددین عمى المكتبة الستخدام خدمات المعمومات من اجل تدعیم 

 ، %45مناىجيم الدراسیة وخاصة المقبمین عمى التخرج بجمیع مستویاتيم حیث بمغت نسبتيما 
ونجد كذلك فئة تتردد عمى المكتبة ألغراض استخدام خدمات المعمومات ألجل المطالعة بنسبة 

. ویبقى العمل والترفیو من األغراض الثانویة لدى المجتمع المستفید إال فئة قمیمة  ، 38%

 

 استخدام خدمات المعمومات بالمكتبةأفراد العينة حسب  :16الشكل رقم 

 استخدام خدمات المعمومات بالمكتبة  التكرار النسبة المئویة
 العمل 04 06%

الدراسة  30 45%

 المطالعة 25 38%

الترفیو  07 11%

 المجموع 66 100%
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مساهمة  المكتبة بشكل عام وخدماتها المعموماتية بشكل خاص في رفع المستوى  .17
الثقافي والمعرفي  

حسب مساهمة  المكتبة بشكل عام وخدماتها يمثل توزيع أفراد العينة  : 20جدول رقم 
 المعموماتية بشكل خاص في رفع المستوى الثقافي والمعرفي

من المالحظ في ىذا الجدول أن المستفیدین غیر راضین نوع ما عمى مساىمة خدمات المكتبة 
أما فئة أخرى غیر راضین تماما ممكن ألنيم لم یمقوا ضالتيم فیيا  ، %53حیث كانت النسبة 

أما الفئة الثالثة التي بمغت نسبتيا  ، %20من مصادر أو تسيیالت أخرى حیث بمغت النسبة 
 ىي راضیة عمى مساىمة المكتبة وخدماتيا في رفع المستوى الثقافي والمعرفي 27%
 

 

مساهمة  المكتبة بشكل عام وخدماتها المعموماتية بشكل أفراد العينة حسب  :17الشكل رقم 
 خاص في رفع المستوى الثقافي والمعرفي

مساىمة  المكتبة بشكل عام وخدماتيا المعموماتیة بشكل خاص في  التكرار النسبة المئویة
 رفع المستوى الثقافي والمعرفي 

 نعم 18 27%

ال  13 20%

نوع ما  35 53%

 المجموع 66 %100
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   تقييم خدمات المعمومات: المحور الرابع 
 مدى الرضى عن خدمات المعمومات المقدمة من طرف المكتبة   .18

حسب الرضى عن خدمات المعمومات المقدمة من يمثل توزيع أفراد العينة  : 21جدول رقم 
 طرف المكتبة

نالحظ أن رواد المكتبة ومستفیدیيا راضین نوع ما عن خدمات المعمومات المقدمة حیث    
إال أن ىناك فئة غیر راضیة ربما لعدة أسباب منيا جودة ىذه الخدمات أو  ، %52كانت النسبة 

وفي المقابل نجد فئة راضیة عن ىذه  ، %15الخ وبمغت النسبة ...تمبیة لحجاتيم العممیة 
 . %33الخدمات وقدرة نسبة ذلك ب 

 
 الرضى عن خدمات المعمومات المقدمة من طرف المكتبةأفراد العينة حسب  :18الشكل رقم 

 
 

 مدى الرضى عن خدمات المعمومات المقدمة من طرف المكتبة   التكرار النسبة المئویة
 راضي 22 33%

غیر راضي                                   10 15%

نوع ما  34 52%

 المجموع 66 100%
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االهتمام واالستقبال الجيد من طرف العاممين    .19

 حسب االهتمام واالستقبال الجيد من طرف العاممينيمثل توزيع أفراد العينة  : 22جدول رقم 
       یبقى االىتمام واالستقبال الجید لمرواد المكتبة من اىم الخدمات التي یقدميا العاممین عمى 

وما یتضح من الجدول ان ىذه الخدمة تكون احیانا وبنسبة قدرة ، تشیعيم عمى المطالعة 
وفي المقابل ، وىذا یمكن یرجع الى ظروف العاممین او حسب معاممة كل موظف ، % 55ب

اما الفئة التي ترى ان ، وىي فئة قمیمة % 15نجد فئة تنفي ىذا االىتمام الجید وكانت النسبة 
% 30عمال او موظفي المكتبة ليم اىتمام واستقبال جید وىذه النسبة كانت 

 

 

 االهتمام واالستقبال الجيد من طرف العاممينأفراد العينة حسب  :19الشكل رقم 
 

 االىتمام واالستقبال الجید من طرف العاممین   التكرار النسبة المئویة
%30  نعم 20 

%15 ال  10 

%55 احیانا  36 

 المجموع 66 100%
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   رأيك خدمات المعمومات في المكتبة حسب أهداف .20

حسب اهداف خدمات المعمومات في المكتبة يمثل توزيع أفراد العينة  : 23   جدول رقم 
فكانت النسب كاالتي لتحقیق اىداف ،  لقد تقاربة اراء المستفیدین  حول اىداف خدمات المكتبة 

اما تطویر ، % 24تطویر خدمات المعمومات و تحقیق رضا المستفیدین ، % 23المكتبة 
كانت ألىداف اخرى مثل % 8ونسبة ، % 21وتسيیل عممیات البحث العممي كانت النسبة 

 .الخ ...الترفیو والمطالعة 

 
 اهداف خدمات المعمومات في المكتبةأفراد العينة حسب  :20الشكل رقم 

 

  خدمات المعمومات في المكتبة أىداف التكرار النسبة المئویة
%23   المكتبةأىدافتحقیق  15 

%24 تطویر خدمات المعمومات  16 

%24 تحقیق رضا المستفیدین  16 

%21 تطویر وتسيیل عممیات البحث العممي  14 

%08  أخرى  أىداف 05 

 المجموع 66 100%
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I-3 -التحقق من الفرضيات :
    بعد تفریغ البیانات المتعمقة باستمارة االستبیان وتحمیميا وتفسیرىا بما یتناسق مع 
معطیات الدراسة وذلك لمعرفة واقع خدمات المعمومات في المكتبة الرئیسیة لممطالعة 

 .العمومیة یحي بوعزیز بوالیة معسكر 

  یعود نجاح  المكتبة الرئیسیة لممطالعة العمومیة یحي بوعزیز بوالیة :الفرضية العامة 
 . إمكانیاتيا المتوفرة وتنوع خدماتيا المعموماتیة إلىمعسكر 

من خالل تفریغ بیانات الجداول المتعمقة بيذه الفرضیة الحظنا انيا لم تتحقق وذلك من     
: خالل المؤشرات التالیة  

 ان واقع خدمات المعمومات في المكتبة الرئیسیة لممطالعة العمومیة یحي بوعزیز بوالیة 
 . وتنوع خدماتيا إمكانیاتيامعسكر یتسم بالنجاح عند توفر 

  المستفیدین محرومون من أن انو ما الحظ في بیانات االستبیان عكس ذلك إال 
بعض الخدمات مثل خدمات تدریبيم و خدمات التصویر واالستنساخ باإلضافة الى 

واالعتماد % 7 التي نسبتيا اإلعالمیةخدمات الترجمة وكذلك ضعف الخدمات 
وخدمة االنترنت بنسبة % 15 التي كانت نسبتيا اإلعارةبشكل كبیر عمى خدمة 

  ( 14االستجواب ، الثالث: المحور)من خالل % 18

 ( 5االستجواب ، المحور الثاني ) فيي غیر كافیة ویتجمى ذلك في إمكانیاتيا عن أما
% . 44وكانت نسبة ذلك عند استجواب مجتمع العینة 

 بیئة المكتبة الرئیسیة لممطالعة العمومیة یحي بوعزیز بوالیة معسكر ال :الفرضية األول 
تساعد في تقدیم خدمات المعمومات   
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  من خالل تفریغ بیانات الجداول المتعمقة بالفرضیة األول الحظنا أنيا قد تحققت نسبیا 
:  وذلك من خالل المؤشرات التالیة ، ولیس كمیا 

  ویتضح ذلك من خالل عنصر االىتمام واالستقبال الجید من طرف العاممین لرواد 
" بأحیاننا"وكانت نسبة االستجواب  ( 19االستجواب ، الرابع : المحور  )المكتبة في 

 وىذا ما یدل عمى نقص االىتمام واالستقبال لرواد المكتبة% 55

  ضعف أو نقص أسبابوتتجمى بیئة المكتبة من حیث تقدیم خدمات المعمومات في 
، الثاني : المحور  )الخدمات المعموماتیة من طرف موظفي المكتبة  في 

 النقص ىي عدم الوعي بالمسؤولیة المينیة أسبابحیث كانت ،  (9االستجواب 
 %  26ونقص الخبرة بنسبة ، % 39بنسبة 

وىذا مما جعل بیئة المكتبة الرئیسیة لممطالعة العمومیة یحي بوعزیز بوالیة معسكر 
. ال تساعد في تقدیم خدمات المعمومات  لممستفیدیيا 

الخدمات المعموماتیة التي تقدميا مكتبة یحي بوعزیز بوالیة معسكر تمبي : الفرضية الثانية 
. احتیاجات قراءىا 

   من خالل تفریغ بیانات الجداول المتعمقة بالفرضیة الثانیة واستجوابات رواد المكتبة من 
:  وذلك من خالل المؤشرات التالیة ،  االستبیان الحظنا أنيا لم تتحقق أسئمةخالل 

  ان عدم تمبیة خدمات المعمومات الحتیاجات المستفیدین یؤكدىا المستجوبین في 
 كمیاتيا فميذا أوویرجع ذلك لنوعیة الخدمات  (15االستجواب ، الثالث : المحور )

 الباقیة والتي أما، " بنوع ما "عبروا %  38 نسبة أما% ، 50كانت النسبة تقدر ب 
 %12وتقدر نسبتيم " بنعم "تشكل نسبة قمیمة من مجموع المستجوبین عبروا 
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  المحور )یتجمى كذلك عدم تمبیة خدمات المعمومات الحتیاجات المستفیدین في :
في مستوى تقدیم الخدمات المعموماتیة من طرف موظفي  ( 8االستجواب ، الثاني

 %36وضعیف بنسبة % 43حیث كان ىذا المستوى متوسط بنسبة ، المكتبة 

 ىناك مشاكل وصعوبات تواجو القراء في االستفادة من خدمات :الفرضية الثالثة 
المعمومات  

وذلك من ،    من خالل تفریغ بیانات الجداول المتعمقة بالفرضیة الحظنا أنيا تحققت 
:  خالل المؤشرات التالیة 

  تحسسیة  لمتعرف عمى استعمال الخدمات المعموماتیة أیام أو  عدم وجود ایام دراسیة 
 یصعب من ميام المستفید في األخیروبالتالي ىذا ، %00لممكتبة  حیث كانت النسبة 

: المحور الثالث )استعمال واستخدام خدمات المعمومات وىذا ما اكده المستجوبین في 
 (13االستجواب 

 والتدریب عمى استخدام خدمات المعمومات وعدم التحكم في استخدام اإلرشاد نقص إن 
 الصعوبات التي یواجييا المستفیدین في أىمالتقنیات الحدیثة كالحاسوب كان من 

ما وىذا ، % 23و % 61استخدام خدمات المعمومات حیث كانت النسب عمى التوالي 
  .(11االستجواب : المحور الثالث ) المستجوبین في  أكده
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I-4 -  النتائج العامة لمدراسة

    إن اليدف األساسي من وراء دراستنا ىو الوقوف عمى أىم النقاط المستنتجة والتي تبرز 
فبعد جممة من اإلجراءات ، وتزید من قیمة العمل البحثي في إطار تحمیل جوانب الدراسة 

: والتحالیل السابقة یمكن إبراز ىذه النتائج فیما یمي 

  عدم وجود بیئة مالئمة لممستفیدین ىدفيا استغالل كل اإلمكانیات الموجودة   
بالمكتبة من حیث االستقبال والتوجیو الحسن والوعي بالمسؤولیة المينیة لدى 
موظفي المكتبة وكل ىذا یزید من فعالیة نشاط الخدمات المكتبیة بصفة عامة 

 .والخدمات المعموماتیة بصفة خاصة 

  مما ،   االقتصار عمى تقدیم بعض الخدمات المعموماتیة واىمال البعض االخر
 .یجعل تذبذب في التردد عمى المكتبة 

  عداد   أغمبیة المستفیدین یترددون عمى المكتبة ألغراض تحضیر مذكرات التخرج وا 
 .البحوث 

  نقص اإلرشاد والتدریب .  إمكانیات غیر كافیة الستغالل خدمات المعمومات بالمكتبة
 وعدم وجود أیام تحسیسیة لمتعرف عمى خدمات المعمومات واستخداماتيا ، 

  عدم تمبیة حاجات المستفیدین یصنع فراغ من اجل تحقیق أىداف المكتبة . 
  محاولة إعطاء األىمیة لجمیع شرائح  ومختمف فئات المجتمع في تقدیم خدمات

 . المعمومات بالمكتبة 
  وجود مبنى یتالئم مع خدمات المعمومات ویساعد عمى استغالليا واستخداميا من

 جمیع النواحي 
  مساىمة المكتبة بشكل عام وخدمات المعمومات بشكل خاص في رفع المستوى

  .الثقافي والمعرفي لممستفیدین 
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I-5 - التوصيات والمقترحات :

    من خالل ما توصمنا إلیو في الدراسة المیدانیة والمتمثمة في مدى استخدام طمبة التعمیم 
حاولنا التطرق إلى بعض االقتراحات ، االلكتروني عن بعد لمصادر المعمومات االلكترونیة 

:   نجد أذانا صاغیة ليا والمتمثمة فیما یمي أن نأملوالتي 

  لمتطمع لنماذج مشابية أخر بمدان أو أخرى  زیارة مكتبات مماثمة في والیات  ،
 .ومحاولة االستفادة منيا وجعل شراكة تعاونیة معيا 

  محاولة خمق شبكات إعالمیة وعممیة عمى المستوى الوطني لكي تعم الفائدة من  
 .خدمات المعمومات 

  وجعيهب فٍ ,   ٍحبوىة صشف اىَُزاُّة عيً مو اىخذٍبت اىَعيىٍبجُة بذوُ اسحثْبء

 .ّشبط دائٌ ىصبىح اىَسحفُذ 

    ّشبطبت اىَنحبة وخذٍبجهب ىيَسحفُذَِ ٍِ حىهوأَبً جحسُسُة إقبٍة دوسات جنىَُْة 

اجو اىحىعُة واإلعالً عيً اسحخذاً جقُْبت اىبحث واالسحغاله اىنيٍ ىخذٍبت 

.  اىَعيىٍبت 

  ببعحببسهٌ  ,   اىحطىَش اىنٍَ واىْىعٍ ىَىظفٍ اىَنحببت اىشئُسُة ىيَطبىعة اىعَىٍُة

اىَحشك األسبسٍ اىزٌ َعَو عيً جْظٌُ اىَعيىٍبت وإداسجهب وجقذٌَ خذٍبت فٍ 

. اىَسحىي

  ٌاالهحَبً ببىبُْة اىحححُة ىخذٍبت اىَعيىٍبت سىاء ٍِ ّبحُة اىْىعُة أو اىن   .

  ّسعً ٍِ خالىه إىً ,   إّشبء ٍىقع واة عيً شبنة االّحشّث خبص ببىَنحبة

. اىحعشَف واىحقذٌَ إُ أٍنِ األٍش رىل ىخذٍبت اىَعيىٍبت جنىُ بطشَقة فعبىة 

  إصذاس اىْششات واىَطبىعبت اإلعالٍُة واىعيَُة اىخبصة بخذٍبت اىَعيىٍبت  . 



 

 

 

 



 الخاتمة
 

78 
 

 خاتمة
لقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة بتسميط الضوء عمى معرفة واقع خدمات المعمومات          

بالمكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية ، وخصوصا في تمبية حاجيات المستفيدين حيث كانت 
. نموذجا " يحي بوعزيز " المكتبة الرئيسية بوالية معسكر 

     كم تزخر المكتبات العامة بخدمات معمومات متنوعة وعديدة إال أنيا غير فعالة بشكل 
ولعل سبب ذلك يعود إلى اىتماميا باألعمال التقميدية والروتينية دون االىتمام ، جيد 

وعمى ذلك يجب النظر في ، بمتطمبات المستفيدين الذين يمثمون اليدف الحقيقي لوجودىا 
كل الخدمات التقميدية والحديثة وتنشيطيا داخل المكتبة والعمل كذلك عمى تقديم ىذه 

.  الخدمات بشكل جيد وبجودة عالية 

     ولقد توصمنا إلى نتيجة أن ىذا الواقع البد أن تكون لو بنية تحتية يرتكز عمييا لوضع 
كل معطيات العمل باإلضافة إلى بيئة مالئمة لتفعيل خدمات المعمومات وجميع النشاطات 
المكتبية بيدف تمبية اكبر قدر ممكن من المعمومات لممستفيد وفي اقل وقت وبنوعية وجودة 

 .عالية  
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 ٗصاسح اىزعيٌٞ اىعبىٜ ٗ اىجحث اىعيَٜ

- ٍسزغبٌّ –جبٍعخ عجذ اىحَٞذ اثِ ثبدٝس   

 ميٞخ اىعيً٘ االجزَبعٞخ 

 قسٌ اىعيً٘ اإلّسبّٞخ

نظم المؼلىمات الحكنىلىجية والحىثيق: شعجخ عيٌ اىَنزجبد ٗاىَعيٍ٘بد           ٍبسزش رخظض   
 

  

 :اسحبيان لححضير مشروع ماسحر جحث ػنىان 

 واقغ خذمات المؼلىمات  في المكحبات الرئيسية للمطالؼة الؼمىمية

 " دراسة حالة المكحبة الرئيسية للمطالؼة الؼمىمية يحي بىػزيز مؼسكر أنمىرًجا"

 

 

 

  ٗاقع خذٍبد اىَعيٍ٘بد  فٜ اىَنزجبد اىشئٞسٞخ ىيَطبىعخ «ّحِ ثظذد إعذاد ٍزمشح ٍبسزش ثعْ٘اُ  

 »اىعٍَ٘ٞخ 

 ّٖٗذف ٍِ خاله ٕزٓ اىذساسخ إىٚ ٍعشفخ ٍذٙ ريجٞخ احزٞبجبد اىَسزفٞذِٝ ٍِ اىخذٍبد اىَعيٍ٘برٞخ  

 .ثبىَنزجخ اىشئٞسٞخ ىيَطبىعخ اىعٍَ٘ٞخ  ٝحٜ ث٘عضٝض ٍعسنش 

مَب ّحٞطنٌ عيَب أُ اىَعيٍ٘بد اىَسزشجعخ رسزخذً ,          ّٗشج٘ ٍْنٌ اإلجبثخ عيٚ أسئيخ االسزجٞبُ 

 .ألغشاع اىجحث اىعيَٜ دُٗ س٘آ 

 

   أٍبً اإلجبثخ اىزٜ رشّٖٗب ٍْبسجخ(×)ٝشجٚ ٗضع عالٍخ   :مالحظة 

 

 : جحث إشراف :                                                                        إػذاد الطالب 

محمدي نادية . أصوان هاشمي                                              

 
 2018/2019: اىسْخ اىجبٍعٞخ 
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  بيانات شخصية:المحىر األول 

 
 رمش          :   -   اىجْس   -1

    اّثٚ      -

 
 

 ٍسز٘ٙ رعيٌٞ اثزذائٜ     :  - اىَسز٘ٙ اىعيَٜ  -2

 ٍسز٘ٙ رعيٌٞ ٍز٘سظ-  

 ٍسز٘ٙ رعيٌٞ ثبّ٘ٛ-  

 ىٞسبّس-  

 ٍبسزش -  

 ٍبجٞسزش-  

 دمز٘سآ-  

  
 اسزبر    - :اىْشبط اىَْٖٜ   -3

 طبىت - 

 عبٍو  - 

 ٍزقبعذ  - 

 ثذُٗ عبٍو  - 
 

 امكانيات المكحبة في جقذيمها لخذماجها المؼلىماجية  : المحىر الثاني
 

 ٕو رزشدد عيٚ اىَنزجخ ؟ -4
 

 ّبدسا  -  احٞبّب                                 - دائَب                            -
 

 ؟مٞف رشٙ االٍنبّٞبد اىَز٘فشح ثبىَنزجخ   -5

 

 مبفٞخ ّ٘ع ٍب   -  ,غٞش مبفٞخ                           - ,مبفٞخ                         -
 

 ٕو ٍجْٚ اىَنزجخ ٝسبعذك فٜ االسزفبدح ٍِ خذٍبرٖب اىَعيٍ٘برٞخ ؟ -6

 

 ال             -  ,  ّعٌ                                       -
 

 ٍِ اىْبحٞخ اىجَبىٞخ :  - ٍب ٕٜ اىْقبئض " ال"ارا مبّذ االجبثخ ة  -7

 ٍِ ّبحٞخ اىَسبحخ                                    - 

 االضبءح ٗاىزذفئخ ٗاىزجشٝذ                                 - 

 ٍِ ّبحٞخ رقسٌٞ اىقبعبد                                    - 

 ٍب ساٝل ثَسز٘ٙ ٍ٘ظفٜ اىَنزجخ ٍِ حٞث رقذٌٝ اىخذٍبد اىَعيٍ٘برٞخ  ؟ -8
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 ضعٞفخ   -  ,ٍز٘سطخ                           - ,جٞذح                         -

 

 :ارا مبّذ اىخذٍبد ٍز٘سطخ اٗ ضعٞفخ عيو رىل  -9

 خبسج اطبس اىزخظض   -

 عذً اى٘عٜ ثَسؤٗىٞخ اىَْٖخ  -

 ّقض اىخجشح  -

: اخشٙ حذدٕب  -

.............................................................................. 

                  .............................................................................. 

    ؟اخذمات المؼلىمات واسحخذاماجه : المحىر الثالث

 

 ٕو ْٕبك طع٘ثبد ر٘اجٖٖب فٜ اسزخذاً خذٍبد اىَعيٍ٘بد ؟ -10
 

 ال             -  ,  ّعٌ                                       -
 

 ٍب ٕٜ ٕزٓ اىظع٘ثبد" ّعٌ"ارا مبّذ االجبثخ ة  -11

 .................................ّقض االسشبد ٗ اىزذسٝت عيٚ اسزعَبىٖب  -

 ....................ةعذً اىزحنٌ فٜ اسزخذاً اىزقْٞبد اىحذٝثخ مبىحبس٘ -

 .............................................ّقض اىَزخظظِٞ فٜ اىَنزجخ -

 : ............................................................... اخشٙ حذدٕب  -

 

 ٍب ٕٜ اى٘سٞيخ اىزٜ ريجب اىٖٞب فٜ اىجحث عِ اىَعيٍ٘خ اىزٜ رشٝذٕب ؟ -12

 
 ...............................ٗسٞيخ رقيٞذٝخ   -

 .............................ٗسٞيخ اىنزشّٗٞخ  -

 ..........................عِ طشٝق اىَنزجٜ  -

-  

 ٕو ْٕبك اٝبً دساسٞخ اٗ اٝبً رحسسٞخ السزعَبه اىخذٍبد اىَعيٍ٘برٞخ ىيَنزجخ ؟ -13

 

 ال            -  ,  ّعٌ                                                -
 ٍب ٕٜ اىخذٍبد اىَعيٍ٘برٞخ االرٞخ اىزٜ رسزفٞذ ٍْٖب عْذ اسزخذاٍل ىيَنزجخ  ؟ -14
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 ........................................خذٍخ االعبسح -

 .............................خذٍخ االحبطخ اىجبسٝخ -

 ................................خذٍخ اىجث االّزقبئٜ -

 ...........................خذٍخ رذسٝت اىَسزفٞذِٝ -

 .....................................خذٍبد اىزشجَخ -

 .......................خذٍخ اىزظ٘ٝش ٗاالسزْسبخ -

 ...................خذٍخ اىجحث ثبالرظبه اىَجبشش -

 ................................خذٍخ اىجٞجيٞ٘غشافٞخ  -

 ....................................اىخذٍخ االعالٍٞخ -

 ......................................خذٍخ االّزشّذ -

 ....................................اىخذٍخ اىَشجعٞخ -

 

 

 ?ٕو خذٍبد اىَعيٍ٘بد ريجٜ احزٞبجبد اىَسزفٞذِٝ  -15

 
 ّ٘ع ٍب- , ال                             -  ,  ّعٌ                                        -

 

 

 ٍِ اجو ٍبرا رسزخذً خذٍبد اىَعيٍ٘بد ثبىَنزجخ  ؟ -16

 
 .............................................اىعَو  -

 ..........................................اىذساسخ  -

  ........................................اىَطبىعخ  -

 ............................................اىزشفٞٔ -

 

ٕو سبَٕذ اىَنزجخ ثشنو عبً ٗخذٍبرٖب اىَعيٍ٘برٞخ ثشنو خبص فٜ سفع ٍسز٘اك  -17

 اىثقبفٜ ٗاىَعشفٜ ؟

 

 ّ٘ع ٍب-  , ال                                - ,  ّعٌ                          -

 

 

 

 

  جقييم خذمات المؼلىمات :المحىر الرابغ
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 ٕو اّذ ساضٜ عِ خذٍبد اىَعيٍ٘بد اىَقذٍخ ٍِ طشف اىَنزجخ  ؟ -18
 

 ّ٘ع ٍب-  غٞش ساضٜ                    - ساضٜ                            -
 

 ٕو ريقٚ االٕزَبً ٗاالسزقجبه اىجٞذ ٍِ طشف اىعبٍيِٞ  ؟ -19

 

 احٞبّب-  ال                                 - ّعٌ                            -

 

 ٍب ٕٜ إذاف خذٍبد اىَعيٍ٘بد فٜ اىَنزجخ حست ساٝل  ؟ -20

 

 .............................................رحقٞق إذاف اىَنزجخ  -

 .......................................رط٘ٝش خذٍبد اىَعيٍ٘بد  -

 ..........................................رحقٞق سضب اىَسزفٞذِٝ  -

 .........................رط٘ٝش ٗرسٖٞو عَيٞبد اىجحث اىعيَٜ  -

حذدٕب ٍِ فضيل : دٗافع اخشٙ  -

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

...................................................... 
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 :  الممخص بالمغة العربية 

 في المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية خدمات المعمومات كان موضوع الدراسةلقد       
باعتبارها مكتبة تثقيفية وترفيهية وتعميمية وفي نفس الوقت هي مكتبة بحثية تكمل المكتبات االخرى 

 بحث لممجتمع ال والمعموماتية في عممية البحث العممي و من واجبها تمبية االحتياجات الوثائقية
 . خدمات المعمومات  تقديمعن طريق

بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية بحي بوعزيز خدمات المعمومات تم التعرف عمى واقع       و 
خدمات بوالية معسكر، من حيث المفهوم والخصائص والخدمات واالهداف ثم تطرقنا الى 

 .انواعهم  تقديم مفهومهم والمعمومات الذي كان في البداية يسمى بالخدمات المكتبية ، مع

المكتبة الرئيسية لممطالعة ة العامة،  ، المكتبخدمات المعمومات :الكممات المفتاحية       
 بوالية معسكرالعمومية 

: الممخص بالمغة الفرنسية   

 

Résumé   

  L'étude était l'objet pour les services d'informations dans les bibliothèques 

principales de lecture publique en tant que bibliothèque pédagogique et 

éducative, tout en complétant les autres bibliothèques dans le processus de la 

recherche scientifique et en répondant aux besoins documentaire pour les 

chercheurs en fournissant des services d'informations. 

      Puis on a déjà connu la situation des services d'informations de cité Bouaziz 

de la wilaya de Mascara autour de caractères et les services et les buts puis on 

a pris directement vers les services d'information qui nommés tout d'abord les 

services bibliothèques en présentant leurs définitions et leurs types. 

Les mots clés : les services d'informations -- la bibliothèque publique --  la 

bibliothèque principale de la lecture publique de la wilaya de Mascara 
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