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 شكر وعرفان
 ، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فال تبغضهم"" كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما

ال بد لنا وحنن خنطو خطوتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود إىل أعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة مع أساتذتنا 
 ..يد.الكرام اللذين قدموا لنا الكثري باذلني بذلك جهودا كبرية يف بناء جيل الغد لتبعث األمة من جد

 وقبل أن منضي نقدم أمسى آيات الشكر واالمتنان واحملبة إىل اللذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة...

 إىل اللذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة.......

 إىل مجيع أساتذتنا األفاضل.......

 وأخص بالتقدير والشكر:

 الدكتور" لزرق هواري"

صلى اهلل عليه وسلم:"إن احلوت يف البحر، والطري يف السماء، ليصلون على من الذي نقول له بشراك قول رسول اهلل 
 علم الناس اخلري"

 

 كما أننا نتوجه له خباص الشكر لراعي شعبة " علم املكتبات واملعلومات" ومربيها يف جامعة عبد احلميد بن باديس

ا، إىل من وقف إىل جانبنا عندما ضللنا إىل من علمنا التفاؤل واملضي إىل األمام، إىل من رعانا وحافظ علين
 الطريق.... 

أما الشكر الذي من النوع اخلاص فنحن نتوجه بالشكر أيضا إىل من مل يقف إىل جانبنا، ومن وقف يف طرينا وعرقل 
هم ملا مسرية حبثنا، وزرع الشوك يف طريقنا فلوال وجودهم ملا أحسسنا مبتعة البحث، وال حالوة املنافسة اإلجيابية، ولوال

 وصلنا إىل ما وصلنا إليه فلهم منا ك الشكر.............
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 اإلهداء األول

 قل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون""

 صدق اهلل العظيم

اهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات بذكرك...وال 

 جل جالله اهللطيب اجلنة إال برؤيتك تطيب اآلخرة إال بعفوك...وال ت

 لىمحمد صإىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة... ونصح األمة...إىل نيب الرمحة ونور العلمني..سيدنا 

  وسلم. عليه

من كلله اهلل باهليبة والوقار..إىل من علمين العطاء بدون انتظار..إىل من امحل امسه  بكل بافتخار..ارجو من اهلل إىل 

يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم اهتدي هبا اليوم ويف الغدو إىل  أن ميد

 األبد.."والدي العزيز أحممد"

إىل مالكي يف احلياة ..إىل معىن احلب وإىل معىن احلنان والتفاين..إىل بسمة احلياة وسر الوجود إىل من كان دعائها   

 جراحي إىل أغلى احلبايب أمي الغالية  سر جناحي وحناهنا بلسم

 إىل من عرفت معها معىن احلياة أخيت احلبية والوحيدة"ليلى"

 إىل أخيت اليت مل تنجبها يل أمي واليت أقدرها وأعزها بشكل خاص ابنت عميت  "مكي سعاد"

اهلل" الذي  ال" و " عبدإىل  من أرى يف التفاؤل بعينيهما ..والسعادة يف ضحكتهما إىل شعلة الذكاء وأخي" علي مج

 أهنئه بنجاحه بامتياز يف ختطي مرحلة اإلبتداية 

 إىل كل من حيمل لقب "قازمي" دون استثناء
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 إىل عائليت الكرمية الثانية "خوجة" دون استثناء

 إىل من شاركتين العمل واإلجتهاد يف مشواري الدراسي صديقيت "دليلة"

 كرمية "كيكي""ومجيلة""جيجي" "نادية وأمال وفاطمة وحفصة"إىل األخوات اللوايت مل تلدهن يل أمي"  

 إىل الغالية املقام عندي واليت تشرفت مبعرفتها رغم قصر الوقت "نادية طييب"

 إىل اليت ساندتين يف وقت الشدة والصعاب وحفزتين على الصمود كتكوتيت"شريفة فالح"

 عميت "اهلامشي" إىل الذي أضاء النور يف طريقي وفتح األبواب يف وجهي زوج

 إىل من دعمين وكان مصدر قويت ومل يبخل علي بكل ما ميلك "العريب باللحول"

 إىل الغايل العزيز والقريب واحلبيب والذي هو كل حيايت وال أنساه رغم الظروف"قليب سفيان"

 وإىل كل من أعرفهم من قريب أو بعيد أقول هلم أحبكم وسأظل أحبكم

 قازمي خيرة
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 ثانياإلهداء ال

عرفانا  وتقديرا للعلم وإحياءا للبحث وختليدا للذكرى أقدم مثرة جهدي إىل اللذين قال اهلل فيهما"وبالوالدين إحسانا" 

 سورة اإلسراء

 إىل اليت محلتين وهنا على وهن وأعطتين زهرة شباهبا، إىل أقرهبم إىل قليب أمي احلبيبة " خملوف عائشة" حفظها اهلل

ي بكل ماميلك والذي إن  بقيت أعد فضائله فلن أحصيها ، إىل من أضاء مستقبلي أيب إىل الذي مل يبخل عل

 احلنون"العيد" حفظه اهلل

 إىل الذي اعتربه مبثابة أيب وأدعوا  له بالشفاء العاجل عمي "امليلود" أطال اهلل يف عمره

ويت" غانية، مثلي األعلى يف احلياة إخإىل من علموين أن احلياة كفاح والعلم سالح وحفزوين على اجتياز الصعاب إىل 

 حممد، رشيدة،، عائشة، مجيلة، زهري، احلاجة" حفظهم اهلل

 وإىل كل من حيمل لقب "خدميي"

إىل كل من مجعتين معهم غربة مخس سنوات" مجيلة، كرمية، فاطمة، نادية" وإىل من قامستين هذا العمل املتواضع 

 صديقيت"خرية" 

يف احلياة الدراسية من املرحلة االبيدائية إىل املرحلة اجلامعية وخاصة طلبة هندسة وتكنولوجيا  إىل كل الزمالء والزميالت

 جامعة عبد احلميد بن باديس  9102املعلومات دفعة 

 دليلة" "   وإىل كل من يعرف دليلة من قريب أو من بعيد.
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 بطاقة فهرسية 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قازمي خرية، خدميي دليلة.

مهارات أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدين باملكتبات العامة لواليةمستغامن: 
النموذج / قازمي خرية، خدميي دليلة؛ اش .د لزرق هواري مستغامن جامعة 

 .ص،املالحق. 9102مستغامن،
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 مقدمة

تعترب املكتبة القلب النابض للمجتمع فهي عبارة عن جمموعة منظمة من مصادر املعرفة تكون متاحة للجميع من        

م لبا ما تتجاوز الكتب املطبوعة مبعناها الضيق فهي تضأجل البحث واالطالع و االستعارة، ويف املدلول األوسع غا

معها عدد كبري أو قليل من املواد الورقية األخرى كاجلرائد والدوريات على خمتلف أنواعها، وهي جتمع ملصادر وخدمات 

ة هي باملعلومات منظمة لالستعمال ويتم رعايتها من قبل هيئة سياسية، مؤسسة أو أشخاص، باملعىن التقليدي املكت

جمموعة من الكتب هذه اجملموعة واخلدمات يستخدمها الناس اللذين اليستطيعون شراء جمموعة من الكتب ألنفسهم 

وترتاوح هذه املكتبات باحلجم من بضعة رفوف إىل بنايات كبرية تضم جمموعات هائلة من مصادر املعرفة اليت ال تقتصر 

من خرائط املطبوعات والدوريات وشرائط الفيديو وغريها من على الكتب فقط وإمنا أصبحت تشتمل على جمموعة 

 مصادر املعلومات.

ـ ومن بني اخلدمات اليت تتميز هبا من أجل تطوير مستواها وتردد املستفيدين حوهلا هي اخلدمة املرجعية إذ تعد هذه   

كز ات، واملعروف أن كل مكتبة أو مر اخلدمة من أهم اخلدمات العامة أو املباشرة اليت تقدمها املكتبات ومراكز املعلوم

للمعلومات مهما كان حجمها فهي تضم قسما أو جناحا للمراجعة يشرف عليها أمني املكتب أو أخصائي املراجع 

ومهما كان حجمها أيضا فإن هناك أسئلة واستفسارات توجه إليها من قبل املستفيدين ومن الواجب عليها اإلجابة 

لنظر عن طبيعتها واجلدير بالذكر أن اخلدمات املرجعية ال تقتصر فقط على اإلجابة على على مثل هذه األسئلة بغض ا

 األسئلة املرجعية اليت يطرحها املستفيدين وإمنا تتعداها لتشمل خدمات أخرى كبري. 

وإمنا  ةوال ختتلف مؤسستنا الوطنية كغريها عن املؤسسات األخرى يف تقدمي خدماهتا وحتسني صورهتا يف تقدمي املعرف

تتعداها، وعلى رأس هذه املؤسسات املكبة العامة اليت تسعى إىل توجيه املستفيدين وتدريبهم حىت يتمكنوا من استخدام 

التقنيات احلديثة اخلاصة، وأوعية املعلومات سواء تقليدية أو رقمية والوسائل اخلاصة بالتعامل مع املكتبة ومساعدهتم يف 

 سئلة اليت يطرحوهنا.اإلجابة على استفساراهتم واأل
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وعلى هذا األساس كان املوضوع املختار للدراسة حتت عنوان: مهارات أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدين   

باملكتبات العامة للمطالعة العمومية بوالية مستغامن، حيث اقتضت منهجيتنا ملعاجلة هذه الدراسة على أن تكون يف 

 فصل.ثالثة فصول مع متهيد وخالصة لكل 

إجراءات الدراسة: هي عبارة عن فصل لإلطار املنهجي واملتمثل يف التعريف باإلشكالية والتساؤالت املطروحة مع ذكر 

الفرضيات املقرتحة، وكذلك ابراز أهداف الدراسة ومدى أمهيتها واملنهج املتبع فيها، باإلضافة إىل ذكر األسباب اليت 

 إىل بعض الدراسات السابقة. دفعتنا الختيار املوضوع و أيضا التطرق

الفصل األول: متحور حول حتول املكتيب إىل أخصائي املراجع الذي يتضمن مبحثني وكل مبحث يتفرع إىل أأربع عناصر 

واليت تضمنت ما يلي:التعريف باملهنة املكتبية وتعريف أخصائي املراجع وصفات ومؤهالت أخصائي املراجع و دوره يف 

 توجيه املستفيدين.

فصل الثاين: تناولنا فيه اخلدمات التقنية يف املكتبات ومراكز املعلومات والذي تفرع أيضا  إىل مبحثني وكل مبحث ال

إىل أربعة عناصر حيث تناولنا فيه التعريف باخلدمة املرجعية وأنواعها باإلضافة إىل تعريف املستفيد و أنواعه وكذلك 

 .حتدثنا عن خدمة تدريب املستفيدين و توجيههم
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 الدراسة  إجراءات

 اإلشكالية:

ية تطور اهلائل يف إنتاج أوعية املعلومات سواء من الناحعامال أساسيا للاملراجع باملكتبات العامة تعترب خدمات     

الكمية أو الناحية النوعية املوضوعية أيضا حيث تعد هذه اخلدمات من أهم اخلدمات العامة أ و املباشرة اليت تدمها 

ا و جناحما أات واملعروف أن كل مكتبة أو مركز للمعلومات مهما كان حجمها تضم قساملكتبات ومراكز املعلوم

للمراجعة يشرف عليها أمني املكتبة أو أمني املراجع ،ومهما كان حجمها أيضا فإن هناك أسئلة توجه إليها من قبل 

ذكر أن اخلدمات واجلدير بالاملستفيدين ومن الواجب عليها اإلجابة على مثل هذه األسئلة بغض النظر عن طبيعتها 

مات أخرى  خد ها لتشملااملرجعية ال تقتصر فقط على اإلجابة عن األسئلة املرجعية اليت يطرحها املستفيدين و إمنا تتعد

 سئولمكثرية ومن األمور األساسية يف تقدمي اخلدمة املرجعية باملكتبة العامة أن يفرد هلا قسم مستقل،وأن خيصص هلا 

 اخلدمة املرجعية الكاملة وخدمات املعلومات ويعترب أخصائي املراجع يف املكتبة العامة العنصر األساسي قادر على تقدمي

يف املكتبة الذي يوجه املستفيدين ويرشدهم للوصول إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا كما ميكن له أن يستخدم املصادر 

ن اإلدارة كما ميكن أن يقوم باستعارة بعض املواد املكتبية م  املتاحة داخل مكتبته و أن يوجه املستفيدين ملصادر أخرى

 املركزية اليت تتبعها املكتبة أو حىت من املكتبة املركزية العامة الستشارهتا يف تقدمي اخلدمة املرجعية.

 فيما تتمثل مهارات أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدين باملكتبات العامة؟ 
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 تساؤالت الدراسـة :

 ية :واليت مبجموعها تعرض لنا التساؤالت التال اهبتوي إشكالية الدراسة على العديد من التساؤالت املتعقلة حت

 ـ هل املستفيد راض عن الدور الذي يقوم به أخصائي املراجع داخل املكتبة ؟

 ـ هل مقتنيات املكتبة كافية لتحيق خدمة املستفيد ؟ 

 ستفيد يف املكتبات العامة ؟ـ هل يستطيع أخصائي املراجع توجيه امل

 ـ ما هي اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها أخصائي املراجع داخل املكتبة ؟

 ـ مبا تتأثر املهنة املكتبية أو اخلدمة املرجعية يف توجيه املستفيد ؟

 الفرضيات : 

ؤقت للمشكلة أو م تعرف الفرضية على أهنا ختمني ذكي وتفسري حمتمل بواسطتها ربط األسباب باملسببات كتفسريـ

 1ظاهرة مدروسة، وبالتايل هي عبارة عن حدس أو تكهن يضعه الباحث حلل ممكن ملشكلة الدراسة.

 ولإلجابة على التساؤالت املذكورة يف اإلشكالية أدرجنا الفرضيات التالية :

 ـ انقسام آراء املستفيدين حول دور أخصائي املراجع يف تلبية احتياجاهتم .

 كتبة كافية نوعا لتحقيق رغبة املستفيد .ـ مقتنيات امل

 ـ أخصائي املراجع ميكن أن يوجه املستفيد يف املكتبة .

 .ـ ميكن أن تكون اخلدمات اليت يقدمها أخصائي املراجع مباشرة وغري مباشرة 

                                                           

 01، رحبي مصطفى.البحث العلي، أساسه ومناهجه وأساليبه و إجراءاته. عمان: بيت األفكار الدولية، )د.ت(. ص عليانـ 1 
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 منهج الدراسة :

يقة علمية وموضوعية من ها بطر لقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج التفسريي ، كونه يعتمد على مجع البيانات وتفسري 

خالل أدوات البحث املنهجية ، فإنه يتالءم مع هذه الدراسة اليت استهدفت تسليط الضوء على مهارات أخصائي 

املراجع يف توجيه املستفيدين باملكتبات العامة ، وإتباعا لإلشكالية والتساؤالت و الفرضيات فإننا اعتمدنا على املنهج 

 النظري .   التفسريي يف اإلطار

 أهداف الدراسة :

يفرض هذا النوع نفسه للدراسة والبحث حول أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدين وأهم اإلسهامات اليت يقدمها  

 يف تنمية األرصدة يف املكتبات العامة حيث تتجلى أهداف هذا املوضوع يف :

 العامة بطريقة ناجحة .ـ معرفة درجة اهتمام أخصائي املراجع يف تنمية رصيد املكتبة 

 ـ التعرف على طيعة عمل أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدين داخل املكتبة .

 ـ التعرف على طبيعة املصادر داخل املكتبة . 

                  ـ الوقوف على املكانة اليت حتتلها املكتبة العامة بالنسبة للمستفيد .

 ع يف توجيه املستفيدين داخل املكتبة .ـ تسليط الضوء على دور أخصائي املراج
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 أهمية الدراسة :  

إن هلذا املوضوع أمهية يف الدراسة والبحث مع خمتلف العناصر املتفاعلة يف تنمية رصيد املكتبة العامة وتزداد أمهيته من 

  :يفحيث تركيزه على إسهامات أخصائي املراجع يف تنمية الرصيد بصفة خاصة ، وتتجلى هذه األمهية 

 ـ متكن أخصائي املراجع من حتقيق الغاية األوىل يف تزويد الباحثني و املستفيدين باألرصدة املطلوبة .

 ـ تأهيل املكتبة العامة للخروج وبقوة حنو تطوير نفسها وتوفري جو املنافسة يف اخلدمات وجودهتا .

 ـ معرفة مدى إسهام أخصائي املراجع يف تنمية رصيد املكتبة العامة .

ـ متكن املكتبات من حتقيق الغاية األوىل لتحول املكتيب إىل أخصائي معلومات يف تنمية رصيديها وحتسني النوعية وفق 

 الصفة اليت تتناسب مع طبيعة هذه املؤسسة .

 أسباب اختيار الموضوع :

 ـ األسباب الموضوعية :3

تعود األسباب الختيار هذا املوضوع إىل واقع أخصائي املراجع يف املكتبات العامة وإىل الرغبة يف هذا الفضاء مبا كان 

  دوافع يف :عليه قدميا وما هو عليه يف عصور التكنولوجيا وتتمثل هذه ال

 ـ حب التخصص والطموح إىل تطويره والرفع من مستواه أكثر .

 املراجع. حنو مهنة أخصائي ـ تغيري نظرة اجملتمع 

 ـ الرغبة يف تطوير وتوسيع جمال أخصائي املراجع .

 ـ التعرف على دور أخصائي املراجع يف مسايرة التكنولوجيات واملصادر اإللكرتونية .
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 لحات الدراسة :تحديد مفاهيم ومصط

هي اإلجابة على كل االستفسارات املرجعية اليت يتلقاها قسم املراجع من الرواد والباحثني، والتقتصر  ـ الخدمة المرجعية:

اخلدمة املرجعية على هذا فقط، بل تتعداها لتشمل املهام والوظائف واخلطوات الالزمة كلها اليت تتطلبها عملية اإلجابة 

 أسئلة املراجعني.على االستفسارات و 

هو الشخص املكلف باإلجابة على االستفسارات و األسئلة اخلاصة املراجع أو هو الشخص  أخصائي المراجع :ـ 

املناط به حل املشكالت املرجعية وقد يقوم ببعض حبوث اإلنتاج الفكري واالسرتجاع على اخلط املباشر نظرا الرتباطها 

 بطبيعة عمله . 

ئيسية تنظيم ومعاجلة البيانات أو املعلومات يف فرع معني من فروع املعرفة أكثر من اهتمامه ـ هو شخص وظيفته الر 

 بالتحكم يف الوثائق .

ـ هو شخص يهتم أساسا بإعداد وجتهيز املعلومات يف جمال من جماالت املعرفة أكثر ومن اهتمامه بضبط الوثائق     

 نفسها .

يلة حات املكتبات واملعلومات بأنه الشخص الذي يشغل جهازا أو يستخدم وسيعرفه املعجم املعرب مبصطلالمستفيد :ـ 

 من الوسائل أو يستفيد من خدمة معينة كمن يستعمل املكتبة .

 

 .ـ كما يعرف أنه الشخص الذي يطلع على الوثائق اجلارية أو األرشيفية عادة يف قائمة البحث 

بة ، ن املستفيد من املكتبة هو من يستفيد من مواد املكتـ يعرف بأنه شخص يستخدم أو يستعمل شيئا وعليه فإ

 . تقرئ  أو ترى أو تسمع موادوخدماهتا وهذا املصطلح أفضل من القارئ نظرا ألن جمموعات املكتبة تتضمن 
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 السابقة : الدراسات

 :لـالدراسة األولى : 

 حسني الوردي والدكتور جمبل الزم املالكي.

 تفيدين يف املؤسسات املعلوماتية.مصادر املعلومات وخدمات املس

 ]رسالة دكتوراه[. 9119صدر سنة 

ويرى الدكتور ان مصادر املعلومات تشكل الركيزة األساسية اليت تقوم عليها خدمات املستفيدين ، فبدون مصادر ـ  

 خدمة توجيه ىلمعلومات ال ميكن ألي مؤسسة معلوماتية أن تقدم أية خدمة للمستفيدين منها ، كما تطرق يف كتابه إ

 املستفيدين وكيف يتم إعداد برنامج تدري املستفيدين .

 ل:الدراسة الثانية : 

 مايرية عائشةع

 أخصائي املعلومات والتكوين الذايت باملكتبات اجلامعية باجلزائر.

 ]شهادة ماجسرت[. 9101

 جامعة وهران.

ركائز ا اعتربت أخصائي املعلومات واملكتبات من الركزت هذه الدراسة على مهارات أخصائي املعلومات واملكتبات كمـ  

األساسية للمكتبة ومبا أنه مؤهل للقيام مهنته كمهنة قيمة البد له من التكوين األكادميي الناجح أثناء فرتة الدراسة 

 .  الذايت عند قيامه بعمله والتكوين
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وما مدى  ات أخصائي املعلومات يف املكتباتركزت إشكالية الدراسة على التكوين الذايت ودوره يف تطوير نوعية خدم

 تأثري التكوين املستمر على التكوين الذايت ألخصائي املكتبات واملعلومات يف املكتبات .

 ل: الدراسة الثالثة:

 حممد مصطفى عبد الرمحان.

 اخلدمة املرجعية .

 ]أطروحة ماجسرت[9110 

 جامعة اإلسكندرية.

ات ة املرجعية املقدمة يف املكتبة ومدى أمهية دور أخصائي املراجع يف تلبية احتياجهدفت هذه الدراسة إىل تقييم اخلدم

 املستفيدين.
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 : تحول المكتبي إلى أخصائي المراجعالفصل األول

 تمهيد :

 ممارسات أخصائي المراجع: المبحث األول

 ـ التعريف باملهنة املكتبية

 ـ تعريف أخصائي املراجع

 أخصائي املراجعـ أسباب حتول املكتيب إىل 

 ـ املبادئ اجلديدة لوظائف أخصائي املراجع

 المستفيدين بالمكتبات ومهارات أخصائي المراجع في توجيه الثاني: خصائص المبحث

 ـ صفات ومؤهالت أخصائي املراجع

 ـ أخصائي املراجع واخلدمة املرجعية

 ـ دور أخصائي املراجع يف تقدمي خدمات املعلومات احلديثة

 أخصائي املراجع يف توجيه املستفيدينـ حتديات 

 خالصة:
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  تمهيد:

من الواضح أن اخلدمة املرجعية وأخصائي املراجع يسريان يف سياق واحد ومنظم وذلك من خالل خمتلف اخلدمات    

ة وفتحت عو العمليات اليت تقدمها خلدمة املستفيد باملكتبات العامة، حيث مرت املهنة املكتبية بتطورات كبرية ومتنو 

مراكز التأطري و التأهيل املكتيب. وال تزال املؤسسات التثقيفية وعلى رأسها املكتبات تواجه تغريات جديدة يف كل حني 

حىت الوقت الراهن وذلك من خالل دراستها من مجيع النواحي، وأمام خمتلف الصعوبات والتحديات اليت تواجه وتعيق 

ى طاولة البحث العلمي جمموعة األسئلة و االستفسارات من طرف الباحثني سري اخلدمة املرجعية طرحت للنقاش عل

واملتخصصني حول حتديد ماهية املهنة املكتبية وخمتلف النشطات واألدوار واخلدمات اليت تقدمها وتؤديها، ومع تبلور 

خلالفات اليت تواجه ا الوعي التكنولوجي توصل الباحثني إىل وضع بعض احللول املقرتحة اليت متكن من التصدي هلذه

     عمل األخصائي يف اخلدمة املرجعية.

                    المبحث األول:تحول المكتبي إلى أخصائي المراجع 

 ـ التعريف بالمهنة المكتبية: 1

يد الطلب اشهدت املهنة الكبرية تطورا كبريا وذلك بالنظر إىل االنسجام املكثف للتكنولوجيا احلديثة يف العمل املكتيب وتز 

على املعلومات يف خمتلف اجملاالت الدراسية والعلمية إضافة إىل اجملاالت االقتصادية التنموية... ولكن الوصول إىل 

 املفاهيم احلديثة للعمل املكتيب مر بعدة مراحل.

لتوثيقية اليت يعمل هبا كل ا ـ يرتبط تعريف املهنة املكتبية ارتباطا وثيقا بطبيعة املهام املستندة إىل املكتيب وبنوع املؤسسة

من ينشط يف مكتبة سواء كانت مكتبة عامة، مدرسية أو جامعية ونستعمل تسمية وثائقي لكل من يعمل يف مركز 

 .2للتوثيق وتسمية أرشيفي ملن كان يعمل يف مركز األرشيف

                                                           
 991.،ص0221تقنية املعلومات ومكتبة املستقبل. اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية،،أبوبكر حممود. اهلوش_ 2
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إجراءات االقتناء والتزويد  موعات وما يتبعها منو إذا اعتمدنا على املهام احملورية اليت يقوم هبا املكتيب واملتمثلة يف بناء اجمل

إضافة إىل حتليل املعلومات وما يتبقى عليه من عمليات تقنية )فهرسة، تصنيف، تكشيف و استخالص( و أخريا 

خدمات املعلومات اليت تبىن على اخلدمة املرجعية و اإلحاطة اجلارية و البث االنتقائي للمعلومات وخدمات اإلعارة، 

 تعريف املهنة املكتبية بأهنا الوظيفة اليت هتتم برصد اإلنتاج الفكري ومعاجلته وحفظه و وضع وسائل اسرتجاعه ميكننا

 خدمة للمستعملني من خمتلف األصناف واملستويات.

"إن الوصول إىل املعلومات بطريقة سهلة وفعالة له أمهية متزايدة وكبرية جلميع قطاعات اجملتمع، ومتخصصو املعلومات 

سوف يكونون مطلوبني بصورة كبرية يف هذا اجملتمع، وأن أمهيتهم سوف تزداد ومكانتهم سوف تكون بازدياد ". وهذا 

 ما يدل على األمهية املتزايدة للمهنة املكتبية ولدورها يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية. 

هذا الرتابط  غريت مهام املكتيب و تطورت تزامنا مع تطور وتنوع وسائل عمله وـ عرفت املهنة املكتبية تطورا كبريا، فلقد ت

بني الوسيلة والعمل يف حد ذاته جعل مهنة املكتيب تأخذ أبعادا جديدة حىت يف التسمية ذاهتا فأصبحنا  نتعامل مع 

 خمتلف املؤسسات ة للعاملني يفاملكتيب و الوثائقي و اأّلرشيفي إىل أن وصلنا إىل أخصائي املعلومات و هي أحدث تسمي

التوثيقية يف مجيع املستويات، وبناءا على هذا التطور التسلسلي و املرحلي للمهنة املكتبية والتسميات املختلفة يف 

 3املكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف والبحث نتطرق إىل املهنة املكتبية و ما يتصل هبا من مفاهيم.

على الكتب، حافظ الكتب،األمني، احلارس املكتيب ، وهي تسميات نسبت لكل من   املكتيب : هو القائم:  1ـ 1 

 كان يعمل باملكتبة ومهنة املكتيب من املهن القدمية اليت عرفها اإلنسان وقام هبا عرب خمتلف العصور.

ملصطلح اإلجنليزي ا و يف الوقت احلايل أصبح املكتيب يعرف باسم أمني املكتبة وهو مصطلح مرتجم إىل اللغة العربية من

 و الفرنسي، ولقد أضيفت كلمة أمني مكتبة للداللة على املهام اليت يقوم هبا املكتيب.

                                                           
 .00،ص 0201_ بدر، أمحد.مدخل اىل املعلومات واملكتبات. الرياض: دار املريخ، 0
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ا لقد تغريت الصورة التقليدية اليت عرفت هبا مهنة املكتيب ومل يعد أمني املكتبة جمرد حارس على حمتويات املكتبة أو وسيط

 ه عند احلاجة.نتاج الفكري وينظمه وجيعل أجنح الوسائل حلفظه واسرتجاعبني الكتاب والقارئ بل أصبح املكتيب يعاجل اإل

لقد تطورت مهنة املكتيب بصفة واضحة و أصبحت مهام املكتيب تقوم على أسس علمية وتقنية، و هو أخصائي يف 

لب و اجلمهور ااملعلومات لدرجة التأهيل العلمي و التدريب العلمي يسمح له بإرشاد اجلامعي واملعلم املدرسي و الط

 4العام على اختالف مستوياته التعليمية و الثقافية. 

الوثائقي: يعرف أخصائي الوثائق بأنه الشخص القائم على حفظ الوثائق و تنظيمها اعتمادا على عمليات  :3ـ  1

 إدارية و فنية ويهدف من خالهلا إىل تسيري اسرتجاع الوثيقة عند احلاجة واستعماهلا لغرض ما.

دف من عمل الوثائقي هي تسيري استعمال املعلومات اليت توجد يف الوثيقة اليت أصبحت وعاء حيمل معلومات إن اهل

ذات قيمة علمية مثل الدوريات والنشاطات و التقارير و املواصفات و براءات االخرتاع و ما كان مماثال هلا من املدونات 

 5اخلطية .

رشيف و هو عادة ما يقوم حبفظ خمتلف الوثائق احلافظة للمعلومات قصد األرشيفي: هو املختص يف مهنة األ :2ـ  1

اإلفادة العلمية منها أو القيمة التارخيية اليت متيز تلك احملفوظات و تنشر مهنة األرشيفي على اخلصوص يف اإلدارات اليت 

األرشيف يقوم  أخصائي يف تستعمل الوثائق من ظرف معني لتعود إليها يف مرحة زمنية الحقة و هو ما يستدعي وجود

هبذا العمل املعقد الذي حيتاج إىل التنظيم و الدقة، كما جند األرشيفي يعمل يف املتاحف اليت حتوي وثائق ذات قيمة 

 تارخيية وثائقية مرتبطة بتاريخ الوطن ومثل ذاكرة األمة.
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 :ـ  تعريف أخصائي المراجع  3

عية دمة املرجعية يف املكتبة فإن قدرة املكتبة على تقدمي اخلدمة املرجيعترب أخصائي املراجع من أهم عناصر وجود اخل

تتوقف إىل حد كبري على قدرة أخصائي املراجع و كفاءته، و أخصائي املراجع هو املكلف باإلجابة على االستفسارات. 

اج الفكري و ث اإلنتو األسئلة اخلاصة باملراجع أو الشخص املناط به حل املشكالت املرجعية وقد يقوم ببعض حبو 

االسرتجاع على اخلط املباشر نظرا الرتباطها بطبيعة عمله، ويقوم أخصائي املراجع بالعديد من األنشطة ميكن إجيازها 

 :6فيما يلي

ـ تنظيم وإدارة برنامج اخلدمة املرجعية و ذلك بدأ من تلقي االستفسارات و حتليلها مث تنظيم مقابلة مرجعية بينه وبني  0

فيد للتعرف على احلدود املوضوعية والنوعية و اجلغرافية والزمنية للمشكلة املرجعية مث حتديد ما إذا كانت اإلجابة املست

على االستفسار حتتاج إىل البحث يف قواعد البيانات أم  االكتفاء بالبحث املرجعي اليدوي مث حتديد املصادر املرجعية 

 ستفيد.و أخريا احلصول على اإلجابة وتقدميها للم

ـ اختبار وتكوين جمموعة مرجعية شاملة وقوية و تنميتها وحتديثها بصورة مستمرة فضال عن تنظيمها بيبليوغرافيا  9

 ألغراض استخدامها بسهولة ويسر.

ـ فحص املطبوعات وبطريقة منهجية للحصول على معلومات حمددة أو لتجميع بيبليوغرافيات موضوعية تطلب منه  0

االستخالص وميتد تعامله من الكتب املرجعية ليشمل الدوريات وبراءات االخرتاع واملعايري املوحدة  وقد يقوم بعملية

 وغريها. 

ـ إقامة عالقات تعاونية مع األقسام األخرى يف املكتبة و أقسام املراجع يف املؤسسات و املكتبات يف نفس املنطقة و  0

ة قامة عالقات مع القطاعات األخرى يف املؤسسة األم اليت تقوم املكتباملناطق اجملاورة و تنسيق العمل معها فضال عن إ

 على خدمتها.
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 ـ التعريف باخلدمة املرجعية يف أوسط املستفيدين املتوقعني. 1

ـ تقييم  اخلدمة املرجعية و التعرف على مصادر القوة و مواطن الضعف و ما يستلزم ذلك من إعداد إحصاءات و  1

 7التخطيط املستقبلي و اختاذ القرارات بشأن التطوير. تقارير دورية توطئة 

 وهكذا يقع على عاتق أخصائي املراجع أعباء كثرية وهلذا ينبغي أن يكون متمتعا بالعقل اليقظ وسرعة  البد

جع اوالقدرة على التعامل واالتصال الفعال واملؤثر هبؤالء، اللذين يطالبون معاونتهم و هكذا يقع على عاتق أخصائي املر 

أعباء كثرية و هلذا ينبغي أن ينبغي أن يكون متمتعا بالعقل اليقظ و السرعة البديهة و القدرة على التعامل و االتصال 

 الفعال و املؤثر هبؤالء، اللذين يطالبون معاونتهم بزمالئه العاملني يف املكتبة.            

 التالية يف أخصائي املراجع  واخلدمة املرجعية .و على كل حال فإنه من األمهية مبكان أن تتوافر اخلصائص 

ـ خصائص شخصية كالثقة بالنفس و القدرة على التأليف مع اآلخرين و الذاكرة والصرب و اجلهد والقدرة على اختاذ 

القرارات مع تقدير واحرتام وجهات النظر فضال عن متتعه بقدرة عقلية متكنه من حتليل املوضوعات و املفاهيم وقدرات 

 لغوية متكنه من التعرف على املرتادفات و األشكال املختلفة للكلمات و طرق هجائها .

ـ اإلدراك التام ألهداف املكتبة و املؤسسة األم و الربامج اخلاصة بكل منها فضال عن إملامه مبناهج البحث وأساليبه و 

 8أدواته و دور املكتبة يف النهوض بالبحث خاصة و باجملتمع عامة.

تبة ام التام لألوعية املرجعية يف اجملاالت اليت يهتم هبا، املتاح منها يف املكتبات اجملاورة فضال عن اإلملام مبقتنيات املكاإلمل

 9بصفة عامة فإن أخصائي املراجع املتمرس يستطيع أن يستفيد من مجيع املقتنيات املتاحة للمكتبة يف عمله.
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صص الذي يهتم به مجهور املستفيدين حيث أنه كلما زادت معرفة أخصائي ـ اإلملام الكامل باجملال املوضوعي املتخ

املراجع باجملال املوضوعي املتخصص زاد إدراكه حملتوى األوعية اليت يهتم تناوهلا وبالتايل زادت القدرة على التعرف على 

 عية متميزة.نية أدائه خلدمة مرجفائدة و أمهيته هذه األوعية الفكرية و مقارنتها وتقوميها و بالتايل أيضا زادت إمكا

ـ املعرفة اجليدة بأساسيات العمل املكتيب و إجراءاته وعملياته و القدرة على تطبيق هذه املعرفة يف العمل املرجعي فضال 

 عن توفر اخلربة العلمية يف جمال اخلدمة املرجعية .

ية و تكنولوجيا املعلومات من حاسبات إلكرتون ـ اإلحاطة مبرصد البيانات وسبل التعامل معها و القدرة على استخدام

 10وسائل االتصال وغريها يف خدمات االسرتجاع . 

     : معلومات أخصائي إلى المكتبي تحول ـأسباب 2  

إن التحول حنو جمتمع املعلومات وجمتمع املعرفة يفرض على مهنة املكتبات واملعلومات أن تتطور وتتغري بصفتها املعين 

ل املعلومات إىل من حيتاجها يف الوقت املناسب ،ومن مث برز على الوجود جمموعة من األسباب اليت أدت األول بإيصا

 11إىل االنتقال  من مكتيب إىل أخصائي املعلومات و املعلومات ميكننا إمجاهلا فيما يلي:

دفقا هائال يف ة واإلنتاجية تحيث تواجه اجملتمعات املعاصرة ومؤسساهتا العلمية والثقافي : المعلومات :انفجار أوال

املعلومات اليت أخذت تواجه مبعدالت كبرية نتيجة للتطورات العلمية والتقنية احلديثة ، وظهور ختصصات جديدة وحتول 

 إنتاج املعلومات إىل صناعة املعلومات ، وتتخذ ظاهرة انفجار املعلومات أوجها عديدة منها :

 ي : لقد عرف اإلنتاج الفكري منو وزيادة كبريين ، مل تعرفها البشرية من قبل ،ـ النمو الكبري يف حجم اإلنتاج الفكر 

وحدها فقط العدد اإلمجايل ملا نشر يف الفرتة  0201حيث أن حجم املنشورات واملطبوعات العلمية الصادرة سنة 

 فكري السنوي مقدر بعددكما تشري اإلحصائيات أيضا إىل أن اإلنتاج ال  0201املمتدة ما بني عصر النهضة وبني عام 
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ألف  01مليون وثيقة ويبلغ رصيد الدوريات على املستوى الدويل ما يقرب  00ـ09الوثائق املنشورة ليصل إىل مابني 

 كتاب .  1.111.111دورية جديدة لكل عام  ، أما الكتب فقد بلغ اإلنتاج الدويل حوايل 

الطبية ،  ا مع بعضها ظهرت فروع جديدة مثل : اهلندسةـتشتت اإلنتاج الفكري : نتيجة لتطور التخصصات وتفاعله

الكيمياء احليوية وموضوعات أخرى ختصصا ودقة هذا ما أبطل فائدة اإلنتاج الفكري واملتخصص . مما جعل من 

الصعب املتابعة واإلحاطة به من قبل الباحثني والدارسني ، وحىت املكتيب أصبح غري قادر على تسيري هذا الكم اهلائل 

 ن املعلومات يف املستقبل ناهيك عن املستعمل أو املستفيد من هته املعلومات . م

سان : تعترب املعلومات مورد ال ميكن بدوهنا استثمار اإلن وإستراتيجي حيوي كمورد المعلومات أهمية زيادة : ثانيا

 .12على استثمار املواد املتاحة األخرى رهينة بقدرته على استثمار املعلومات 

كان اإلنسان اآلن يستثمر موارد الطاقة التجارية )السائلة (الطاقة الشمسية وغري ذلك من مصادر الطاقة ، فإن   وإذا

 ذلك كان ال يتحقق إال باالستثمار وما توفر لديه من معلومات  حول مصادر هذه املوارد وسبل اإلفادة من 

 ثالثا :نمو وتعدد فئات المستفيدين وتعقب احتياجاتهم .

ا :بروز تكنولوجيا االتصاالت والتزاوج الحاصل بينها وبين المعلومات باإلضافة إلى أوعية التخزين ذات رابع

 القدرة العالية .

إن استخدام تكنولوجيا املعلومات وهذه احلوامل حتمت على املكتيب  امتالك  : تكنولوجيا المعلومات : خامسا

وسيط معلومات جييب على احتياجات املستفيدين من املعلومات مهارات جديدة ملسايرة هذا التطور، حيث مل يعد 

 بل تعداه ليصبح يلعب دورا هاما يف تصميم نظم البحث واالسرتجاع .

                                                           
 .009املرجع السابق.ص  .لعريط، وسيلة _ 00



 

30 

ويرجع ذلك للزيادة اهلائلة جلهود البحث والتطوير اليت يشهدها العامل ، زيادة عدد الباحثني  : المعلومات ثورة : سادسا

معدل إنتاجية الباحثني نظرا لوفرة الوسائل واملعادن وغريها من األسباب األخرى اليت أدت منتجو التكنولوجيا ، ارتفاع 

إىل ظهور أخصائي املعلومات ، باإلضافة إىل تزايد التخصصات يف أدق العلوم ، لذا على أخصائي املعلومات مواجهة 

 االستفادة منها .هذا الكم اهلائل من املعلومات حبيث يقوم بتنظيميها ومعاجلتها لكي تسهل 

: قد ساهم النشر اإللكرتوين يف ظهور أشكال من مصادر املعلومات كالوسائط املتعددة  اإللكترونية البيئة : سابعا

فأصبح من الصعب الوصول إىل هذه املعلومات من طرف املستفيدين مما يتطلب تدخل أخصائي املعلومات الذي 

 ميتلك مهارات البحث واملعاجلة .

كن القول بأن أهم األسباب اليت أدت إىل التحول من املكتيب إىل أخصائي املعلومات هي التكنولوجيا احلديثة ومينه مي

مثل :االنرتنت ، احلواسيب ...اخل ،اليت ساعدت يف النمو الكبري لإلنتاج الفكري وتنوعه نتيجة تطور التخصصات 

 وظهور فروع جديدة نتج عنه تفاعل التخصصات فيما بينها .

 ـ المبادئ الجديدة لوظيفة أخصائي المراجع: 6

لقد أدى االنفجار املعلومايت من جهة و اإلقبال اهلائل على املؤسسات التوثيقية من جهة أخرى إىل تطوير املفاهيم  و 

 األنشطة بصفة عامة ووظيفة أخصائي املراجع بصورة خاصة وكان ذلك على النوع التايل:

ها ول على الكتاب أو الوثيقة وتقدميها إىل احلصول على املعلومات اليت حتتويها وتقدميـ حتول فلسفة اخلدمة من احلص

 ملح تاجيها أي تطور االهتمام من الكتاب كشكل مادي إىل معلومات تسوق.

 13ـ االهتمام بكيفية احلصول على املعلومة املطلوبة واملناسبة.
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وخدمة  ذاته وإمنا وسيلة لتيسر سبل االستفادة من هذه األوعيةـ مل يعد جتميع أوعية املعلومات وتنظيمها هدف يف حد 

املستفيدين منها، وبناءا على هذه املبادئ أصبحت وظائف املؤسسات الوثائقية باختالف أنواعها تقوم على االعتبارات 

 التالية:

 ـ املعلومات يف أشكاهلا املختلفة ختصص لالستخدام وليس للحفظ مبعىن تسوق.

 معلومات خاصة باهتماماته وختصصاته مبعىن أصبح املستفيد زبونا أو عميال. ـ لكل مستفيد

 ـ توفري املعلومات يف الوقت املناسب عند طلبها.

 ـ املكتبة أو مركز األرشيف أو مركز التوثيق هي مؤسسات متقدمة ومتطورة.

 لمعلومات.حتول إىل استشاري ل ـ املكتيب و األرشيفي والوثائقي مل يعد حارسا للوثائق أو وسيط للمعلومات بل

ـ انطالقا من هذه الفكرة أصبح أخصائي املراجع، شخصا يتميز بدرجة عالية من الكفاءة واليت تتسم بصفة فكرية تقربه 

من عامل البحث العلمي، وتبعده إىل حد ما من عامل اإلدارة والتسيري ولكن من املمكن أن يتكفل مبسؤولية تصميم 

 ات مع إدارهتا.وابتكار نظم معلوم
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 المبحث الثاني:خصائص ومهارات أخصائي المراجع في توجيه المستفيدين

 ـ صفات ومؤهالت أخصائي المراجع:   1

إن طبيعة اخلدمة اليت يقدمها قسم املراجع يف املكتبة حتتم مؤهالت وخصائص يف أخصائي اخلدمة املرجعية، لكي يؤدي 

 واجباته على أكمل وجه ونذكر منها:

 أن يكون مؤهال مكتبيا و إداريا وحاصال على شهادة علم املكتبات واملعلومات .ـ 

 ـ جيب أن يكون أخصائي املراجع متمتعا بالعقل اليقظ والسرعة البديهية.

 ـ القدرة على التعامل واالتصال الفعال واملؤثر باملستفيدين وبزمالئه العاملني معه يف املكتبة.

 يف عالقته معهم. ـ الصدق مع النفس والزمالء

 ـ اإلدراك التام ألهداف املكتبة والربامج اخلاصة هبم.

 ـ التمكن من مناهج البحث و أساليبه و ادواته ودور املكتبة يف النهوض بالبحث.

ـ أن يستفيد أخصائي املراجع من مجيع مقتنيات املكتبة يف عمله، وكذا حتديات الفجوات اهلامة من جمموعات الكتب 

 . 14العامة

 ـ بناء جمموعات املراجع وتنميتها وحتديثها بصورة مستمرة.

هذا ويتحكم على أخصائي املراجع معرفة جيدة بأساسيات العمل املكتيب واملهارة يف تطبيق هذه املعرفة يف هذا اجملال، 

ل مع احلاسبات اآللية موكذا اخلربة الكافية مببادئ التنظيم واإلدارة على تطوير طرق العمل، وفضال عن معرفة كيفية التعا

 وتقدمي اخلدمة من خالل البحث يف قواعد البيانات أو املواقع املرجعية أو غريها. 

                                                           

 .901.ص 0221_ اهلوش،ابراهيم.تقنيات معلومات ومكتبة املستقبل.القاهرة:عصمي للنشر و التوزيع؛14 
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 يتم إعداد أخصائي املراجع من خالل شكلني متمايزين :

 15ـ التكوين األساسي عن طريق دراسة جامعية معرتف هبا.

يدين، وحتليل تتمثل يف عملية االتصال والتفاعل مع املستف ـ التعليم والتدريب املستمر اعتمادا على األساليب املعتمدة

وترمجة األسئلة املرجعية وصياغة اسرتاتيجيات البحث لتقدمي اإلجابات املطلوبة، وقد خلص بعض املتخصصني املهارات 

ا دراسة هوالقابليات املطلوبة يف أمناء املراجع يف العديد من الدراسات، وميكن تقدمي بعض األمثلة على ذلك ،من

"والرتز"،"سوزان بارين" قدما من خالهلا تفاصيل حول هذه املهارات ألخصائي املراجع يف املكتبات املتخصصة ومنها 

: 

 ـ املعرفة باملواد املرجعية الرئيسية يف بعض حقول املعرفة.

 ـ القدرة على إجراء مقابلة مرجعية عديدة.

 كها املكتبة.ـ القدرة على إجياد املواد املكتبية اليت متل

 .16ـ القدرة على إحالة املستفيد الستخدام املكتبات األخرى وتسهيل اخلدمات 

 ومن صفاته كذلك نذكر :

 ـ التأقلم بسرعة مع المتطلبات الجديدة: 1

ذلك يعين عدم اخلوف من كل ما هو جديد، وعدم الرتدد على اإلقبال لفهم الوصفيات اجلديدة ولالستجابة إىل كل 

 فبفضل تغري الذهنيات ملسايرة التطورات تتغري السلوكيات للتأقلم مع املستجدات. املتطلبات

 

                                                           

 .10ص [. د.ت؛]ت.االسكندرية:االسكندرية للكتابأمحد.خدمات املعلومات يف املكتبا ، حمروس ؛_ مهران،ميساء15 

 .00.ص 0200ر ؛ لقاهرة:العريب للنشيف املكتبات.ا_ البنهاوي،حممد.ادارة العاملني 16 
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 ـ القدرة على العمل في إطار التشاور: 3

لقد أصبح العمل التعاوين والتشاور مسة من مسات النجاحات يف جمال البحث واالكتشاف، ميكن اآلن ألحد أن يلم 

 بب تشعب التخصصات وتعددها.وحده بكل ما ينجز يف جمال املعرفة، وذلك بس

إن أحسن اإلجنازات هي اليت تأخذ طابع املشروعات املسرية يف إطار تشاوري وتنسيقي من طرف فرق من املتخصصني 

 ذوي اخلربات املختلفة واملتنوعة.

 ـ روح التعليم الذاتي: 2

على أشخاص آخرين  17وعدم االعتمادكل املفاهيم الرتبوية احلديثة حتت الفرد على اكتساب االستقاللية يف التعليم 

لتلقينه املعرفة والقدرات، فاالعتماد على النفس يف كسب املعارف وحتسني األداء أصبح شيء جوهري حىت ينجح الفرد 

عمله، وتكون املهنة املكتبية تعرف تطورات عديدة نتيجة االستخدام املتواصل للتكنولوجيا احلديثة يف خمتلف مناحي 

وجب على أخصائي املعلومات التوجه أكثر حنو التعلم الذايت، وجعل هذا املفهوم أمر جيب أن يتوسع  العمل املكتيب،

 لدى كل شرائح اجملتمع وخاصة املستفيدين من أنظمة املعلومات.  

 ـأخصائي المراجع والخدمة المرجعية: 3

دمة مرجعية قدرة املكتبة  على تقدمي خ ة يف املكتبة، فإنمن أهم عناصر وجود اخلدمة املرجعيعترب اخصائي املراجع 

تتوقف إىل حد كبري على قدرة أخصائي املراجع وكفاءته، وأخصائي املراجع هو الشخص املكلف باإلجابة على 

باملراجع أو الشخص املناط به حل املشكالت املرجعية و قد يقوم ببعض حبوث اإلنتاج اخلاصة االستفسارات واألسئلة 

                                                           

 .019.ص  0911؛ لسعودية:وزارة الرتبية والتعليم. ا اهيم.املكتبة والبحث األول ثانوي_ بن عبد اهلل،ابر 17 
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ع على اخلط املباشر نظرا الرتباطها بطبيعة عملها، ويقوم أخصائي املراجع بالعديد من األنشطة الفكري  و االسرتجا 

 :18ميكن إجيازها فيما يلي

ـ تنظيم وإدارة برنامج اخلدمة املرجعية وذلك بدأ من تلقي االستفسارات وحتليلها مث تنظيم مقابلة مرجعية بينه وبني 0

جابة على ية والنوعية واجلغرافية والزمنية للمشكلة املرجعية مث حتديدها إذا كانت اإلاملستفيد للتعرف على احلدود املوضوع

االستفسار حتتاج إىل البحث يف قواعد البيانات أم االكتفاء بالبحث املرجعي اليدوي مث حتديد املصادر املرجعية وأخريا 

 احلصول على اإلجابة وتقدميها للمستفيد.

ا ألغراض رجعية شاملة وقوية وتنميتها وحتديثها بصورة مستمرة فضال عن تنظيمها بيبليوغرافيـ اختيار وتكوين جمموعة م 9

 استخدامها بسهولة ويسر. 

ـ فصل املطبوعات وبطريقة منهجية للحصول على معلومات حمددة أو لتجميع بيبليوغرافيات موضوعية تطلب منه  0

من  ة ليشمل دوريات وبراءة االخرتاع واملعايري املوحدة وغريهاوقد يقوم االستخالص وميتد تعامله من الكتب املرجعي

 األوعية الفكرية.

ـإقامة عالقات تعاونية مع األقسام األخرى يف املكتبة وأقسام ملراجع يف املؤسسات واملكتبات بنفس املنطقة واملناطق  0

ة على املؤسسة األم اليت تقوم املكتب اجملاورة وتنسيق العمل معها فضال عن إقامة عالقات مع القطاعات األخرى يف

 خدماهتا .

 ـ تعريف باخلدمة املرجعية يف أوسط ملستفيدين املتوقعني. 1

ـ تقييم اخلدمة املرجعية والتعرف على مصادر القوة وموطن الضعف وما يستلزم ذلك من إعداد إحصاءات وتقارير  1

 لتطوير. دورية توطئة التخطيط املستقبلي واختاذ القرارات بشأن ا

                                                           

حلديثة يف املكتبات ا _ معتوق،خالد بن سليمان.متطلبات أخصائي املعلومات يف املكتبات اجلامعية يف ظل البيئة الرقمية.اجتاهات18 
 .10ص. 9110؛ علوماتوامل
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 :الحديثة ـ دور أخصائي المراجع في تقديم خدمات المعلومات 2

 هناك وظائف أساسية يقوم هبا أخصائي املراجع يقوم هبا القسم وهي :

ـ متابعة املصادر املرجعية احلديثة بشكل دائم واختيار ما يصلح منها والتعاون مع قسم التزويد يف ذلك وكذلك متابعة 

 .19ادر املرجعية الدوريةجتدد اشرتاكات املص

 ـ تقييم املصادر املوجودة بالفعل واستبعاد غري احلديث أو التالف أو قليل االستخدام وتوفري نقاط احلفظ والصيانة.

 ـ تنظيم املصادر املرجعية املوجودة سواء كانت يف مكان منفصل أو موزعة.

 دمة املرجعية.ـ تلقي استفسارات املستفيدين و اإلجابة عليها وهذا هو لب اخل

 ـاالحتفاظ بتسجيالت إحصائية عن نشاط القسم.

 ـ حتديد احتياجات القسم املالية والتجهيزية سنويا ضمن خطة املكتبة.

 ـ إعداد األدلة اإلرشادية اليت تساعد املستفيدين.

 ـ تدريب املستفيدين على املصادر املوجودة.

 فيدين.ـ إعداد قوائم ببليوجرافية بناءا على طلب املست

ـ اإلشراف على تنظيم واستخدام وصيانة بعض اجملموعات ذات الطبيعة اخلاصة مثل املصادر اإللكرتونية أو املطبوعات 

 احلكومية أو الكتب النادرة.

                                                           

؛  عمؤسسة الوراق للنشر والتوزيعمار عبد اهلل،جالمنة.مدخل اىل علم املكتبات واملعلومات.عمان:؛ _ غامن،حسن صاحل19 
 .099ص.9100
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هتدف اخلدمة املرجعية إىل مساعدة رواد املكتبة يف إجياد األجوبة على أسئلتهم، والتعرف على مصادر املعلومات ومكان 

 يف املكتبة، وتطوير إسرتاتيجية البحث.وجودها 

 التحديات التي تواجه المكتبات العمومية في تقديم خدمات حديثة:ـ  0

يشهد العامل يف وقتنا احلاضر تطورات سريعة و متالحقة حبيث مل يعد  الفرد يدور يف نطاق األسرة أو املدرسة بل بتعامله 

 ة تعدى ذلك.مع احلاسوب املرتبط بشبكات املعلومات العاملي

وهذا التطور املذهل حتم على أمناء املكتبات التغري جتاه هذه التغريات ألن جناح أو فشل املكتبة يتوقف على مقدرة 

 أمني املكتبة ف تسيري املكتبة و هذا بدوره يؤثر تأثريا على اجتاهات املستفيدين.

تب و لك املوظف التقليدي الذي ينكب على الكو حني يطرق إىل مسامعنا مصطلح أمني املكتبة يتبادر إىل الذهن ذ

 املخطوطات، فقدميا كان يعهد مبسؤولية املكتبة إىل العلماء والباحثني أو املثقفني اللذين هلم دراية بالكتب.

و أن التغري الواضح يف مهنة املكتبيني يف عصر املعلومات مل يسمح ألمني املكتبة أن يكون جمرد حارس للكتاب أو 

ومل يعد من مهام اختيار املواد وتنظيمها مث تقدميها فقط أما النظرة احلديثة يف عصر السرعة الفائقة يف انتقال املكتبة 

املعلومات جعلتنا يف حاجة ماسة جدا إىل ما يسمى بأخصائي مكتبة املستقبل الذي يتعامل مع أجهزة احلاسوب، وهو 

جميع ختلف شبكات االتصال اإللكرتونية يف كافة أحناء العامل لتالذي يرى املعلومات وال يلمسها.و يقوم باالتصال مب

 املعلومات. 

و مع تقدم العلوم اليت صاحبها تزايد إنتاج املعلومات وظهورها يف أشكال و أوعية  خمتلفة،و حىت ال يضيع هذا اإلنتاج 

وافر األطر واد وكان البد من تالفكري البشري أخذ اإلنسان يبحث عن وسائل متكنه من مجعه ومعاجلته و إتاحته للر 

املؤهلة للقيام هبذه األعمال و يف خضم هذه الثورة املعلوماتية والتقنية يربز لنا شأن يف غاية األمهية أال وهو حاجة 

 أخصائي مكتبة املستقبل إىل التدريب و جتديد معلوماته و مهاراته و كفاءاته يف جمال ختصصه.
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ستمر أو املتواصل الذي يعين تطوير املعلومات يف جمال التخصص. ومن ضمن عوامل وهذا تأكيد ملصطلحات التعليم امل

 قيام املكتبة اإللكرتونية تعاون جاد بني اجلمعيات املهنية.

 إعداد مهين جيد و تكوين إطار مهين له القدرة على التكيف يف املستقبل.

 تعاون جاد بني العاملني يف التخصص.

 .20راحلرص على التدريب املستم

يف عصر التقنية يف وضع أفضل بكثري من املاضي. فجميع املقتنيات خمزنة إلكرتونيا وبإمكانه أن يسرتجع أي من الوثائق 

املوجودة، وحىت وإن كانت الوثيقة غري موجودة فيمكن استخدام الفاكس للحصول على نسخ مصورة من أماكن بعيدة 

تمام لى شاشة املنفذ أي يف ظل املكتبة اإللكرتونية ال بد أن يتحول اهوإذا كانت خمزنة يف املرصد فيمكن اسرتجاعها ع

 أخصائي املراجع من االهتمام بالوثائق وفهارسها إىل االهتمام باملستفيدين من قراء و باحثني.

باعتبار أن التطورات احلالية تستوجب اإلحاطة بالكم اهلائل من املعلومات، وبذلك نصل إىل أن أفضل من يدير 

علومات أو ميارسها سيصبح هو املطلوب لتويل القيادة أو الريادة. وأن أخصائي املراجع غالبا ما يكون متقوقعا إىل امل

جانب احلاسب اآليل ومنه يتصل مبختلف شبكات االتصال اإللكرتونية يف كافة بقاع العامل للحصول على املعلومة و 

اته بة مستقل يعمل حلساب نفسه، فهو املسئول عن جتديد معلومجتميعها . ألن أخصائي املراجع عبارة عن أمني مكت

 و ذلك ملواكبة العصر.

وسيصبح أخصائي املراجع هو أمني املعلومات حماط بأجهزة احلواسيب و االتصاالت، حىت يستطيع العمل يف املكتبة 

مساعدة  برية  وفعالة يفمع النصوص اإللكرتونية وشبكات املعلومات ودور النشر. إن احلواسيب سامهت مسامهة ك

أخصائي املراجع يف األعمال التكرارية أو الروتينية باملكتبات. وقد مكنت أمني اخلدمة املرجعية من اسرتجاع احلقائق و 

                                                           

_ الوردي،زكي حسني؛جممل الزم،املالكي،مصادر املعلومات وخدمات املستفدين يف املؤسسات املعلوماتية.عمان:مؤسسة الوراق 20 
 .992_990، ص، 9100والتوزيع، للنشر
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املعلومات والبيانات بطريقة أسرع. إن أمني . باإلضافة إىل هذه العراقيل اليت تواجه مهامه هناك حتيات بشرية نذكر 

اعتبار أن العنصر البشري هو أهم العناصر العمل واإلنتاجية على اإلطالق و أداة فاعلة للوصول إىل منها ما يلي: ب

أهدافها، ويتصف هذا العنصر املهم بالصعوبة إىل حد ما، ألنه يتميز بالصعوبة وتقلب املزاج، وصعوبة التنبؤ بسلوكه 

يثة راجع ال جييدون استعمال التكنولوجيات احلداملستقبلي، أو فهم حدود هذا السلوك، كذلك وأن بعض أخصائي امل

والتحكم فيها، مما يعيق عمل املكتبة، وكذلك يعرقل عمل أخصائي املراجع القيام بدوره كوسيط موجه و غريها ، وهذا 

 ما يساهم يف تراجع أهداف املكتبة العمومية، ونفور املستفيدين منها.

ي بدءا من السبعينات والثمانينات إىل غاية األلفية األخرية، إذ يقتضحبيث أصبح على املكتبة مواجهة كل األجيال 

إرضاء و مساعدة كل هذه الشرائح، مبا فيها ذوي االحتياجات اخلاصة و األميون وغريهم، وكل حسب قدراته وميوالته 

 .21مثل اللذين اعتادوا على اخلدمات التقليدية و اللذين اعتادوا على اخلدمات اإللكرتونية

 :صةخال

و يف األخري جند أن أخصائي املراجع عنصر يف غاية األمهية يف بناء وتنمية رصيد املكتبات وتوجيه املستفيدين وبشكل 

عام املتخصصني يف املكتبات واملعلومات غالبا حلقة وصل بني املعلومات ومستخدميها، وذلك جيعلهم حيتلون أماكن 

ن هنا فإن حساسية املكان وموقع هذه الفئة يرفض احلاجة لوجود نوع مهمة يرتتب عليها العديد من املسؤوليات، وم

 من التوازن بني املتطلبات املختلفة واملرتتبة على هذه املكانة.

 

 

 

                                                           

 دراسات املستفدين وخدماهتم يف املكتبات ومراكز املعلومات.القاهرة:الشركة العربية املتعددة للتسويق. _ امساعيل،عبد الباقي يونس21 
 .00ص . 9100؛والتوريدات
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 الفصل الثاني: الخدمات التقنية في المكتبات ومراكز المعلومات

 تمهيد :

 المبحث األول: الفاعلين في تقديم الخدمة المرجعية

 يف اخلدمة املرجعيةـ تعر 

 ـ أنواع اخلدمة املرجعية

 ـ إجراءات اخلدمة املرجعية

 ـ تقييم اخلدمة املرجعية

 المبحث الثاني: خدمات المعلومات في تحقيق إرضاء المستفيدين

 تعريف املستفيدـ 

 ـ أنواع املستفيد باملكتبات العامة

 ـ العوامل املساعدة يف حتديد احتياجات املستفيدين

 دريب املستفيدين باملكتبات العامةـ طرق ت

 خالصة :
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   تمهيد:

املكتبات العمومية مؤسسات ذات قيمة عليا وذو أمهية بالغة يف اجملتمع، وذات آثار قوية يف تنمية الوعي الثقايف إن  

فة وتوجه املستفيدين لللفرد، ومبا أهنا مؤسسات علمية وثقافية هتدف إىل مجع وتنظيم واسرتجاع املعلومات بأشكاهلا املخت

الوصول إليها يف أقل جهد وأسرع وقت ممكنني. فمن هذا املنطلق يتضح لنا مفهوم اخلدمة املرجعية و دور أخصائي 

ع املراجع يف توجيه املستفيد باملكتبات. ولتبليغ الرسالة العلمية وتوصيلها للمستفيد املرتدد هلا أوجب أن يكون هناك وض

وإشباع  املستفيدين هبا، إذ يعد املستفيد األمر األكثر أمهية الذي تسعى املكتبة إىل حتقيق أهدافه دورات تكوينية لتدريب

 حاجاته العلمي.

 الفاعلين في تقديم الخدمة المرجعية: المبحث األول:

 تعريف الخدمات المرجعية :

وىل ية للمراجع. وكانت أشكاهلا األنستطيع القول أن اخلدمات املرجعية القدمية والسابقة لظهور الدراسات األكادمي

 تتمثل يف تقدمي املساعدة واخلدمات اإلرشادية باستخدام الطرق التقليدية واألدوات الببليوغرافية املتوفرة .

م ، تصوراهتم ومفاهيمهم اخلاصة ومنهم صاموئيل كرين الذي رسم  0001ويف هذا اجملال قدم بعض املتخصصني عام 

 راجع وظلت نظريته قائمة ألكثر من مئة سنة . وأيده يف وقتنا احلاضر الكثري من املتخصصني يفإطارا فلسفيا خلدمة امل

املراجع وأعمال اخلدمة املرجعية مؤكدين أن غرض اخلدمة املرجعية مل يتغري يف خدمة ملستفيدين ومساعدهتم يف احلصول 

املراجع وتغيري   ليت استخدمها املكتبيني يف تقدمي خدماتعلى املعلومات وإجابة األسئلة املرجعية رغم الوسائل املختلفة ا

 كمية ونوعية املعلومات املقدمة وتطور آليات اختزان واسرتجاع املعلومات .

وقد ال تقتصر اخلدمة املرجعية على اإلجابة عن األسئلة املرجعية اليت يتقدم هبا املستفيدين وإمنا تتعداها لتشمل الوظائف 

لالزمة حللها واليت تتطلبها عملية اإلجابة عن االستفسارات واألسئلة املتنوعة .وتتضمن هذه اخلدمة واملهام واخلطوات ا
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أيضا اختيار اجملموعة املرجعية وإعداده وتنظيميها ، وإعداد الكشافات واألدلة والببليوغرافيات  وتدريب العاملني 

 22صول على وتأهيلهم لتقدمي اخلدمة املرجعية ومساعدة املستفيدين يف احل

املعلومات املناسبة الحتياجاهتم ، واهلدف من هذه اخلدمة هو توفري املعلومة أو املعلومات املناسبة للمستفيد   مصادر

 املناسب وبالشكل املناسب.يف الوقت 

موعة جمـ كما تشمل اخلدمة املرجعية اإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات اليت يتلقاها قسم املراجع معتمدا على 

من الكتب املرجعية اليت تتمثل يف )املعاجم والقواميس ، الكشافات ،املستخلصات، األدلة اجلغرافية ، الكتب اإلحصائية 

 .  ،البيبليوغرافيا ، األدلة السنوية ،املوجزات اإلرشادية ( أي تعتمد على أوعية املعلومات من الدرجة الثانية

مات دين يف استخدم أوعية املعلومات املتوفرة ويتمثل نشاطها يف تقدمي املعلو هتدف هذه اخلدمة إىل مساعدة املستفي

املطلوبة ردا على األسئلة اليت تتعلق حبقائق حمددة ، أو أن تقدم اإلرشاد إىل األوعية املطلوبة واملالئمة ردا على األسئلة 

 املتصلة مبوضوع التخصص . 

ابة ستفيدين واإلجابات اليت يتم التوصل إليها الستخدامها يف اإلجوجيب على مؤسسة املعلومات أن تسجل أسئلة امل

 على األسئلة املشاهبة األمر الذي ميكن من إنشاء بنك معلومات ، فضال على أنه يساعد يف معرفة اهتمامات املستفيدين  

. 

د يف احلصول اعدة املستفيكما يقصد باخلدمة املرجعية هي ذلك النوع من عمل املكتبة الذي يهتم اهتماما مباشرا مبس

على املعلومات واستخدام مقتنيات املكتبة سواء للدراسة  أو البحث فمعاونة املستفيد على التعرف على أماكن أوعية 

املعلومات واملعلومات اليت يريدها هي خدمة مرجعية ، وتقدمي اإلجابات الصحيحة للمستفيد الذي حيتاج إىل حل 

خدمة مرجعية ومساعدة استخدام مرجع  بالذات للوصول إىل إجابة استفسار أو حال  مشكلة أو سؤال يف احلال هي

 ملشكلة  حبث أو استعماله هي خدمة مرجعية .

                                                           
ؤسسات املعلوماتية. عمان: مؤسسة ـ الوردي، زكي حسني؛ جممل الزم، املالكي. مصادر املعلومات وخدمات املستفيدين يف امل 22

 .992ـ ـ 990، ص 9100الوراق للنشر والتوزيع؛
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أي أن  اخلدمة املرجعية تشمل كل من عملية التعريف مبكان وعاء فكري معين باملكتبة  إىل التعريف باملعلومات والبحث 

 . منها  ستفيدينعنها وحتديد أماكنها وتقدميها للم

واخلدمة املرجعية من أهم العناصر املميزة هلوية املكتبة حيث أهنا تعترب من أهم معايري احلكم على كفاءة املكتبة أو 

 23قصورها حيث يتقابل أخصائي املراجع مع املستفيدين ...،يرد على استفساراهتم ويرشدهم إىل املعلومات اليت 

 

 مت الوفاء باحتياجاهتم بسرعة ودقة كان هذا دافعا هلم على الرتدد على املكتبة يرغبون يف احلصول عليها ، فإذا

واستخدام مقتنياهتا ، والعكس صحيح فإن املستفيد قد يتأثر إذا ما قصد قسم املراجع التماسا حلل مشكلة مرجعية أو 

 .  حبثية مث ال جيد ردا على استفساراته أو كان الرد قاصرا أو غري واف  باحتياجاته

وعلى كل حال فإنه ميكن تلخيص األهداف اليت تسعى اخلدمة املرجعية إىل حتقيقها ملستفيدين املكتبة يف األهداف 

 الثالثة التالية :

 ـ اإلجابة على األسئلة أو االستفسارات اليت يتوجه هبا املستفيد طلبا للحصول على معلومات معينة .

 ملعلومات تتصل مبشكلة من مشكالت البحث والدراسة .ـ اإلرشاد إىل املصادر اليت حتتوي على ا

ـ تدريب املستفيدين على كيفية استخدام األوعية املرجعية ومصادر املكتبة بصفة عامة للحصول على املعلومات 

 واستخدامها يف عمليات البحث والدراسة .

احتياجاهتم املستقبلية تطرأ عليها والتنبؤ بـ التعرف على االحتياجات احلالية للمستفيدين ورصد التغريات اليت ميكن أن 

 يف املعلومات .

مسح مصادر املعلومات املتوفرة يف اجملتمع وذلك متهيدا لالستفادة منها يف تلبية احتياجات املستفيدين والرد على 

 .24راهتم أسئلتهم واستفسا

 

                                                           

 . 992ـ  الوري ، زكي حسني ؛جممل الزم، املالكي. املرجع نفسه ،  23 

 .909.ص 9119الناشر، السيد. األوعية املرجعية: ماهيتها.فئاهتا. خدماهتا. االسكندرية: دار الثقافة العلمية للنشر والتوزيع؛  ـ 24
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 أنواع الخدمة المرجعية :

 مها :تنقسم اخلدمة املرجعية إىل نوعني أساسني 

 أوال : اخلدمة املرجعية املباشرة وتشمل :

ـ اإلجابة على األسئلة املرجعية اليت يتقدم هبا الباحثني واستفساراهتم السريعة مثل :معرفة كلمة أو موقع أو رقم  0

 شخص ...اخل بشكل مباشر . 

 جهد .ــ إرشاد الرواد  وتوجيههم إىل األماكن اليت حيتاجوهنا  باملكتبة بأقصر الطرق وبأقل 9

 . 25ـ تعليم وتدريب وتوجيه الباحثني وإرشادهم على استخدام املراجع املختلفة0

 ـ تقدمي املراجع املناسبة للباحث وإعداد قوائم ببليوجرافية له عند الضرورة.0

   ـ تدريب املستفيدين وتعليمهم طرق اسرتجاع املعلومات التقليدية واحملوسبة ، وتقييم املعلومات1

  احلاصلة  . 

 .26ـ تقدمي خدمات االستنساخ والتصوير العادي واملصغر 1

 :ثانيا :الخدمة المرجعية الغير مباشرة 

ويتضمن هذا النمط من اخلدمة املرجعية الكثري من األنشطة اليت يقوم هبا أخصائي املراجع ألغراض تسهيل وصول 

 املستفيد إىل املصادر املرجعية ومن أبرز هذه األنشطة :

 األوعية املكتبية .ـ اختيار 0

 ـتدريب املصادر املرجعية . 9 

 ـتبادل اإلعارة بني املكتبات .0

 ـ تقييم اخلدمات املرجعية .0

                                                           

ـ جرجيس، جاسم حممد؛ عبد اجلبار، عبد الرمحان. املراجع واخلدمات املرجعية يف مراكز التوثيق واملعلومات. بغداد: مركز التوثيق 25 
  00. ص0201اإلعالمي لدول اخلليج العريب؛ 

  ـ  00. الناشر، السيد؛ ملرجع نفسه.ص 26 
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 ـ أنشطة أخرى متنوعة .1

مثل املساعدة يف خدمات التصوير وترتيب البطاقات يف الفهارس و اإلشراف على قاعة املراجع وإعداد اإلحصائيات  

 والتقارير عن أنشطة قسم املراجع .

وأيا ما كان األمر فإن خدمة املراجع نشاط أساسي بالنسبة  جلميع أنواع املكتبات وال تكاد ختلو منها املكتبة بغض 

 اها ونوعية املستفيدين منها إال أن الرتكيز النسيب على خمتلف عناصر هذا النشاط ختتلف تبعا الختالفالنظر عن مستو 

أ،واع املكتبات ، فاخلدمة املرجعية يف مكتبات األطفال واملكتبات املدرسية تتم يف إطار مهارات وقدرات األطفال 

ءم  مع استخدام املراجع البسيطة السهلة اليت تتال والتالميذ واليت غالبا ما تكون حمدودة ومن مث فهي تنصب على

مستواهم التعليمي والتحصيلي واإلدراكي  واليت أعدت يف الوقت نفسه ملقابلة احتياجاهتم يف البحث على احلقائق 

 واملعلومات .

حرا لكل من  لمجامعة الشعب هتب الع‘‘وأما املكتبات العامة فإن هذا النشاط يتم  فيها ضمن إطارها املعروف بأهنا 

 27يقصد إليها ومن مث حترص املكتبة العامة على تكوين جمموعة مرجعية يف مجيع املعارف والعلوم 

فضال عن جمموعة التاريخ احمللي واليت تتمثل يف الوثائق وقصاصات الصحف واخلرائط والنشرات وملفات حتوي معلومات 

سارات الدينية وغريها ، وذلك ألغراض اإلجابة على األسئلة واالستفعن املصاحل احلكومية احمللية واهليئات االجتماعية و 

 اخلاصة بالبيئة احمليطة اليت تقوم املكتبة على خدمتها ، وعلى العكس متاما فإن اخلدمة املرجعية تتم يف املكتبات اجلامعية

صصة صادر املتخواملتخصصة ضمن إطار ختصصي من حيث مسؤوليات األمناء وأخصائي املعلومات ومن حيث امل

املتاحة ومن حيث مستوى األداء وارتباط األمناء القوي باملستفيدين ومن مث اخلدمة املرجعية يف هذا النوع يف املكتبات 

 تعين خدمة املعلومات بالدرجة األوىل . 

 

 

                                                           

در وخدمات املعلومات املرجعية يف املكتبات ومراكز املعلومات. القاهرة: ـ عبد اهلادي، حممد فتحي؛ أسامة، السيدحممود . مصا 9 
 .991.ص9111املكتبة األكادميية للنشر والتوزيع؛ 
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 إجراءات الخدمة المرجعية :   

ساسه بفجوة على معلومات معينة أو بدافع إح عادة ما يلجأ على املكتبة طلبا للمساعدة يف احلصولتلقي االستفسار :

معينة يف معلوماته وتتوقف قدرة املستفيد على حتديد أبعاد هذه الفجوة على عدد من العوامل اخلاصة خبرباته العلمية 

ستجابة ا والبحثية والتجارية السابقة يف التعامل مع املكتبات ومراكز املعلومات وتصوره ملا ميكن ملركز املعلومات أن يقدمه

 الستفساره باالتصال الشخصي أو اهلاتفي أو بالربيد اإللكرتوين وكل واحد من هذه السبل له مزاياه وعيوبه .

ويف الوقت الذي تكفل فيه الزيادة الشخصية أو االتصال الشخصي خدمة مرجعية أكثر فعالية حيث تتيح فرصة النقاش 

كون ميكن توضيح االستفسار إذا دعمت احلاجة ، كما أن املستفيد قد يواحلوار بني املستفيد وأخصائي املراجع ومن مث 

قادرا على املساعدة يف البحث عن املعلومات املطلوبة حيث يقدم اقرتاحات باملداخل اليت يكن أ، توصل إىل هذه 

ى اختيار ملهارة أقصاملعلومات . فإهنا تؤدي إىل قطع العمل الذي يقوم به أخصائي املراجع أثناء الزيادة ، كما تعترب 

القائم على اخلدمة املرجعية وكفاءته حيث أنه من املفرتض أن يبحث عن املعلومات أمام املستفيد ، وعموما فإنه من 

 املمكن للمستفيد أن خيطر أخصائي املراجع مبوعد زيادته سلفا .

 ـ المقابلة المرجعية :  3

من مث البد تاج من البداية إىل فهم اجلوانب املختلفة لالستفسار و تبدأ مهمة أخصائي املراجع بتلقي االستفسار وهذا حي

 من تنظيم لقاء بني املستفيد وأخصائي مراجع لتوضيح تلك اجلوانب وهتدف هذه املقابلة إىل :

 د .يـ التعرف على احلدود املوضوعية والنوعية والزمنية واجلغرافية واللغوية لالستفسار واملعلومات اليت حيتاجها املستف

 ـ التعرف غلى أهداف املستفيد ودوافعه وصفاته الشخصية .

ـ السبل اليت يطرقها املستفيد قبل اللجوء إىل املكتبة وإىل مدى اإلفادة من هذه السبل والظروف اليت يلجأ فيها املستفيد 

 للمكتبة .

ع حتديدها بسرعة  ألخصائي املراجـ عالقة االستفسار وطريقة صياغته باملصادر اليت ميكن االعتماد عليها حىت يتسىن

 ودقة .
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 ـ مدى سرعة احلاجة إىل املعلومات .

ـ حتديد الشكل الذي يتوقعه املستفيد لنتائج استفساره أو ميكن أن يقبله من حيث عدد األوعية وماذا كان حيتاج 

 النصوص الكاملة أم املستخلصات أم  جمرد قائمة بيبليوغرافية .

املراجع ملما بالظروف احمليطة باملستفيد وخصائص االستفسار وحدوده املوضوعية والنوعية وبقدر ما يكون أخصائي 

 واللغوية ودوافع وظروف جلوئه إىل املكتبة تكون قدرته على اجناز مهمته بصورة مرضية .

ملتخصصة كلما أن اوعلى كل حال فإن العالقة غري الرمسية اليت جتمع بني املستفيد وأخصائي املراجع السيما يف املكتبة 

شخصية أخصائي املراجع ورغبته الواضحة يف خدمة مجهوره ومن مث قدرته على ختطي احلواجز النفسية واللغوية بينه 

 وبني املستفيد تساعد على جناح هذه املقابلة املرجعية ، فأحيانا يعجز املستفيد عن صياغة استفساراته بطريقة تعرب عن

 بغي على أخصائي املراجع طرح مجيع الصيغ البديلة للتعبري عن موضوع االستفسار حىتاحتياجاته للمعومات وهنا ين

 خيتار املستفيد الصيغة اليت تناسبه .

ومن اجلدير باإلشارة أن هذه املقابلة املرجعية قد أصبحت أكثر أمهية وفعالية عن استخدام احلاسب اإللكرتوين يف 

  28رري سواء يف نظم التجهيز على دفعات أو نظم االسرتجاع على اخلط املباشاخلدمة املرجعية والبحث يف اإلنتاج الفك

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .990ـ  عبد اهلادي،حممد فتحي؛ أسامة، السيد حممود.املرجع نفسه. ص 28 



 

48 

 ـ إستراتجية البحث :  2

عادة ما تفسر االبلة الشخصية بني املستفيد و أخصائي املراجع عن إدخال بعض التعديالت يف صيغة االستفسار 

اجات يتم إعداد ية ، ومبجرد حتديد هذه االحتيحيث حتدد يف الصورة النهائية لالستفسار احتياجات املستفيد الفعل

 إسرتاتيجية البحث .

وتتضمن إسرتاتيجية البحث اختيار املصادر اليت ميكن االعتماد عليها يف اإلجابة على االستفسار كما تتضمن اختيار 

نه لكل مصدر أاملدخل أو الكلمات املفتاحية اليت يتم البحث حتتها السيما عند البحث يف مصادر البيانات حيث 

لغته اخلاصة بالتكشف ونظامه اخلاص بالرتتيب ومن مث فإن اإلسرتاتيجية اخلاصة ببحث أو استفسار ما  ليس بالضرورة 

أن تكون مناسبة الستفسار آخر إال إذا كان مشاهبا له يف اخلصائص املوضوعية والشكلية والنوعية والزمنية واللغوية 

لة من مراحل إجراءات اخلدمة املرجعية ومدى مطابقة هذه اإلسرتاتيجية لالستفسار ...اخل ، ويتوقف جناح هذه املرح

 أو احتياجات املستفيد على خربة أخصائي املراجع يف التعامل مع املصادر وتقييمه هلا .

لتعرف اوعموما فإن من أهداف وضع إسرتاتيجية  لإلجابة املباشرة أو تقدير الوقت الالزم بالتقريب لإلجابة فضال عن 

على احلاجة باملصادر اخلارجية أم االكتفاء باملصادر الداخلية وما إذا كان هناك حاجة للبحث عن اخلط املباشر أم 

االكتفاء بالبحث املرجعي اليدوي ، كما ينبغي أن تكون إسرتاتيجية البحث مرنة قابلة للتعديل يف ضوء احتياجات 

 ة .املستفيد وما يكشف عن البحث من نتائج أولي

الثالثة  ستفسار بالعناصرومن اجلدير باإلشارة أن أخصائي املراجع عادة ما يهتم عن اختياره للمصادر اخلاصة باال

 :التالية

 ـ حدود املراجع املوضوعية والنوعية والشكلية واللغوية واجلغرافية والزمنية .

 اليت حيتاجها املستفيد .ـطريقة تنظيم املادة املرجعية يف كل مرجع ومضاهاهتا مبداخل البحث 



 

49 

ـ طبيعة املادة املرجعية أو البيانات اليت يقدمها طل مصدر، وذلك يف ضوء االحتياجات األساسية للمستفيد وعلى 

 .29أخصائي املراجع بعد حتديد املصادر يقوم برتتيبها وفقا ألولويات البحث فيها 

 : ـإجراءات البحث6

بة، صادر اليت ميكن االعتماد عليها يف اإلجابة وحتديد مداخل البحث املناسجرد وضع إسرتاجتية البحث وحتديد املمب

 يبدأ أخصائي املراجع يف إجراء البحث ملتزما مببدأين :

ـ البدء بإحداث املصادر يف الرجوع إىل الوراء وذلك ألن أحدث املصادر قد تقدم أحدث املعلومات كما أن حتيل 

 . تلخيصيها أخصائي املراجع لألعمال السابقة و 

ـالبحث يف املصادر بعد ترتيبها منطقيا فتبدأ من العام إىل اخلاص إىل األكثر خصوصية أي من املوسوعة الالزمة لتحديد 

 .30اجملال املوضوعي العام إىل املصادر األكثر ختصصا 

يستعرض أخصائي  نوينبغي للتأكد من سري البحث يف اجتاهه السليم ولضمنت مطابقة النتائج وتوقعات املستفيد أ

املراجع مع املستفيد النتائج األولية للبحث يف بعض املصادر وقد يسفر ذلك عن تعديل يف إسرتاتيجية البحث ومن 

ناحية أخرى خمتصرة عن مصادر البحث وحتديد املصادر اليت مت الرجوع إليها وخيدم مثل هذا السجل يف نقل املعلومات 

 .31الوقت واجلهد إذا ما طرحت أسئلة مشاهبة يف الوقت الالحق املوثقة للمستفيد كما أهنا توفر 

ومبجرد االنتهاء من البحث يف املصادر اليت مت حتديدها ، يقوم أخصائي املراجع بتنظيم املعلومات اليت مت جتميعها 

 واستبعاد املعلومات املكررة وتصحيح بعض األخطاء متهيدا لتقدميها للمستفيد .

 

 

 

                                                           

ت. عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع؛ ـ غامن، حسن صاحل؛ عمار عبد اهلل ، جالمنة. مدخل إىل علم املكتبات واملعلوما 29 
 . 000.ص9100

 .901. ص9110ـ يوسف، طه مجال. ادارة املكتبات ومراكز املعلومات املتخصصة. عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع؛  30 
 .900. ص9112زيع؛ـ النوايسة، غالب عوض. مصادر املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات. عمان: دار الصفاء للنشر والتو  31 



 

50 

 :ـ تقديم اإلجابة 5

بعد االنتهاء من عملية البحث وإعدادا اإلجابة ينبغي تقدميها للمستفيد مع بيان مدى اكتماهلا كما جيب إعالم املستفيد 

بالطريقة اليت مت هبا الوصول للمعلومات ، فضال عن التعليق على املصادر من حيث تارخيها ومصدرها وجيب االعتماد 

ري فإنه املفصلة .إذا كانت اإلجابة تعتمد على نتائج البحث يف اإلنتاج الفك على اإلجابة املكتوبة بالنسبة للمعلومات

جيب بيان حدود هذا البحث وبيان أهم املراجع اليت استشريت وإعطاء اإلشارات الببليوغرافية السليمة هلا، وإذا كانت 

اليت مت الرجوع أليها حىت  ك املصادراإلجابة سلبية مبعىن عدم توفر املعلومات يف موضوع االستفسار فإنه ينبغي بيان تل

ويتوفر الشكل النهائي لإلجابة على احتياجات املستفيد وإمكانيات البحث املتاحة  32يتمكن املستفيد من مواصلة حبثه

والبيانات اليت يقدمها كل من املصادر اليت مت االعتماد عليها يف إجابة االستفسارات وتفاوت الشكل املادي هلذا الناتج 

ني البطاقات واملصفحات املصورة من بعض الببليوغرافيات والقوائم املطبوعة بداللة الكاتبة أو بواسطة احلاسب ماب

افية اإللكرتوين وتتفاوت كذلك البيانات اخلاصة لكل وثيقة مسرتجعة مابني بيانات ببليوغرافية احملددة والبيانات الببليوغر 

اء املؤلفني املفردات الناتج فإهنا ترتاوح مابني الرتتيب النهائي وفقا ألمساملصحوبة باملستخلصات، وأما طريقة ترتيب 

وعناوين الوثائق، والرتتيب التنازيل وفقا ملدى اتصال الوثائق املسرتجعة مبوضوع البحث كما ميكن أن يكون الرتتيب وفقا 

علمية وأي ما كان غرايف أو املراجعة اللفئات موضوعية معينة، كما ميكن أيضا أن يتخذ ناتج البحث شكل املقال الببليو 

 الشكل املادي لناتج البحث والبيانات اخلاصة بالوثائق املسرتجعة وطريقة ترتيبها فإنه ينبغي أن يراعى يف ذلك احتياجات

 .وع جيب إعالمه بذلكق أكثر من أسباملستفيد، وأخريا ينبغي أن يتلقى املستفيد اإلجابة بسرعة وإذا كان البحث يستغر 

ـقد يبدو من األمهية مبا كان حيتفظ أخصائي املراجع بسجل شامل جلميع األسئلة اإلستفسارات اليت تلقاها قسم املراجع 

وذلك لإلفادة منها، وإن كانت عملية التسجيل هذه ترتبط بأمور عدة منه مدى تكرار األسئلة ومقدار الوقت واجلهد 

ظها فضال عن مقدار الوقـت واجلهد اللذان سيبذالن يف تسجيل اإلجابة وحف الذي يتضمنه إجياد اإلجابة يف املرة األوىل

 .33وتكشفيها حبيث يسهل الوصول إليها ثانية 

                                                           
ع؛ يـ قنديلجي، عامر؛ عليان، ربحي مصطفى؛ السامرائي، إيمان. مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية. عمان: دار اليازوري للنشر والتوز 32 

 .651. ص7002

 010املرجع نفسه. ص قنديلجي، عامر؛ عليان، رحبي مصطفى؛السامرائي، إميان.  ـ 33 
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ـوميكن ببساطة أنه كلما زاد اجلهد املبذول يف إجياد إجابة سؤال ما كلما زادت أمهية تسجيل اإلجابة، وميكن ألخصائي 

املالحظات عن اإلجابة ومصدرها وجتمع هذه اجلزارات معا لتكون سجال  املراجع أن يكتب كل سؤال جزارة مع إضافة

 وميكن أن تصنف بطريقة ما .

وعلى كل حال فإن االحتفاظ هبذا السجل سوف يعاون  أخصائي املراجع يف تقدمي خدمات املراجع وبالتايل اختاذ 

   .34القرارات اخلاصة بتوفري اخلدمة املرجعية 

 :تقييم الخدمة المرجعية 

لعل من أهم املبادئ األساسية لإلدارة الفعالة ألي نشاط اختاذ التدابري الالزمة للمتابعة والتقييم وقياس األداء ،وخدمة 

املراجع من األنشطة اليت حتتاج إىل عمليات تقييم مستمرة هبدف حتسني وتطوير مستوى اخلدمة املرجعية مبجرد التفكري 

تأثريها احملتمل على اخلدمات األخرى والبدائل املختلفة لسبل توفرها وقبل وذلك فيها مث دراسة مدى احلادة إليها و 

 .35التعرف على الوضع الراهن للخدمة املرجعية وحتديد كافة املقومات األساسية هلا 

 وقد حظيت جوانب اخلدمة املرجعية املكتبية مبا فيها اخلدمة املرجعية والرد على االستفسارات باالهتمام من جانب

بعض الباحثني يف جمال املكتبات واملعلومات غري أن تقييم هذه اخلدمات مل حيظى مبثل هذا االهتمام فال يوجد مقالة 

باللغة العربية تتناول تقييم اخلدمة املرجعية يف الوقت الذي يعج فيه األدب اإلجنليزي للمكتبات مبثل هذه الدراسات 

 . 36رجعية إىل نوعني ونستطيع أن نصنف دراسات تقييم اخلدمة امل

 

 

 

                                                           

ميساء. املصادر املرجعية املتخصصة يف املكتبات وملراكز املعلومات. االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب.  ـ حمروس أمحد مهران،34 
 09ت[. ص. ]د
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  المبحث الثاني: خدمات المعلومات في تحقيق إرضاء المستفيدين

 ريف المستفيد :تع

ـمن املعلوم أ، املستفيدين من املعلومات هم رأس املال للمكتبات بكافة أنواعها خاصة املكتبة العمومية اليت تعين وهتتم 

ها هذه األخرية يدين،وبالتايل فإن رضاهم عن اخلدمات اليت يقدمبتوفري شىت خدماهتا التقليدية والتكنولوجية للمستف

 بعكس مدى حتقيق األهداف اليت تسعى إليها،فهم مربر وجودها وجوهر رسالتها .

الزبون،املستعمل،هذا طبعا بعد احلرب العامية الثانية وذلك بتطور اخلدمات العامة  ـاملستفيد هو ذلك املواطن املستهلك،

لكبري جنده يف املؤسسات الوثائقية،  ث يرى البعض بأنه نقطة بداية السلسلة الوثائقية،ذلك ألن تواجدهااملقدمة له،حبي

 .37لذا فهو يعترب العنصر األساسي هلا، وهو غايتها الوحيدة يف تلبية حاجياته الوحيدة للمعلومة العلمية والتقنية 

معجم  تعمل أو املستخدم أما الناحية االصطالحية، فيعرفهـ ميكن تعريف املستفيد من الناحية اللغوية على أنه املس

املعرب مصطلحات املكتبات واملعلومات بأنه"الفرد الذي يشغل جهاز أو يستخدم وسيلة من الوسائل أويستفيد من 

 خدمة معينة كمن يستعمل املكتبة".

خدمة معينة مثل  عندما يتقدم بطلب واملستفيد بالنسبة إىل البعض ال يكون إال يف هناية السلسلة التوثيقية وذلك

احلصول على وثيقة أولية أو إجراء حبث وثائقي.أما بالنسبة إىل النظم اليت تستخدم قواعد معلومات كبرية واملستفيد 

اليكون إال يف هناية السلسلة التوثيقية وذلك عندما يتقدم بطلب خدمة معينة  مثل احلصول على  بالنسبة إىل البعض

أو إجراء أما بالنسبة إىل النظم اليت تستخدم قواعد معلومات كبرية مقروءة آليا، فاملستفيد هو ذلك الشخص  وثيقة أولية

الذي يبحث يف هذه القواعد ويرى البعض أن املستفيد هو يف آن واحد طالب خدمات ومنتج هلا أي أنه جزء من 

 نظام املعلومات.

                                                           

 .90. ص2210عمر أمحد، اهلمشري؛ رحبي مصطفى عليان. املرجع يف علم املكتبات واملعلومات. عمان: دار الشروق؛ـ  37 
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 مرحلة بعض يعتربه آخر حلقة يف السلسلة الوثائقية،أي اليظهر إال يفإذن اليزال مفهوم املستفيد غري حمدد بعد، فال

إبالغ املعلومات عندما يقدم طلبا وثائقيا معينا، ويراه البعض اآلخر العنصر األساسي لنظام املعلومات، فهو يؤثر على  

 .38ملناسبةكل حلقات السلسلة الوثائقية،ابتداء من االقتناء وحىت عند اختيار وسيلة بث املعلومات ا

 فئات المستفيدين :

هناك أنواع عديدة من مستفيدي املعلومة ويصنفون حسب طبيعة النشاط الذي يقوم به،والذي من أجله يبحث عن  

املعلومة لذلك فإن املعايري اليت على أساسها يصنف املستفيدين عديدة.فمثال حسب ما أوضحت الدراسات االجتماعية 

 اعات املستفيدين تصنف لثالثة أصناف هي:والسلوكية االنفعالية أن مج

بالبحث عن املعلومة  وهو املستفيد الذي يكون راض ويتعامل مع املختص، ولديه معرفة وخربة_المستفيد اإليجابي:

 .39يتطلب إال مساعدة قليلة وال

عمال ويبدي عداء،وهو شخص صعب يطلب مساعدة دائمة الست هو املستفيد الذي غري راض_المستفيد السلبي:

نظم املعلومات، بسبب املشاكل اليت يواجهها،   مشاكل يف البحث عن املعلومة وخيلق مشاكل داخل النظام ولديه

 كذلك فهو ينمي سلوكا عدوانيا .

هو املستفيد الذي يطلب اقرتاحات وتوجيهات أو إرشادات حبيث يكون الوسيط الذي يقضي  _المستفيد الحيادي:

 .40صاء عن مكان املعلوماتأكثر وقت يف البحث واالستق

 ـ كما يربز "وارزي" من جهته أربع أنواع من مستفيدي نظام املعلومات :

                                                           

 .019. ص0،ع00. مج9111ـ زهري، حافظي. تكوين املستفيدين يف جمال املعلومات. جملة املكتبات واملعلومات.  38 
.  9119ـ غادة، موسى عبد املنعم. دراسات يف نظم خدمات املكتبات واملعلومات. االسكندرية: دار الثقافة العلمية؛  39 
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 هو الشخص الذي يعلم أين جيد املعلومة، وتكون لديه الفرصة الستعماهلا ويستعملهاالمستفيد الفعلي )الحقيقي(:

 فعال.

هذه  لديه فرصة الستعماهلا، لكن ال يستغل هو الشخص الذي يعلم أين جيد املعلومة وتكونالمستفيد المحتمل:

 االمكانية.

 الشخص الذي يهتم باملعلومة اليت حيتاج إليها لكن ال يدري أين جيدها. هوالمستفيد الكامن:

 .41علومة ويستغلها فعالامل هو الشخص الذي يستعملالمستفيد الحالي: 

 علومات العلمية والتقنية إىل:من خالل ما سبق جند أن هناك فئات أخرى من املستفيدين من امل

 تقسيم"حشمت قاسم":

 تتسم حاجاهتم إىل املعلومات مبا يلي :الباحثون العلميون: 

 ـ اإلعتماد املكثف على االنتاج الفكري البحث عن املعلومة بطريقة شاملة ومكثفة لتجنب التكرار.

 ـاالهتمام باجلوانب النظرية ومصادر املعلومات األولية.

 كتب على وسائل التعريف باالنتاج الفكري.ـاعتماد امل

 ـ تصفح االنتاج الفكري.

 ـاحلرص على املالحظة املستمرة.

 ــاالهتمام مبجال التخصص فضال عن اجملاالت األخرى.

                                                           

 .00. ص9100ـ عبد القادر، قسمي. علم املكتبات وتوظيف التكنولوجيا. اجلزائر: دار الكتاب احلديث؛ 41 
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يعملون يف حدود زمنية ضيقة يستهلكون املعلومة النتاج السلع واخلدمات، حاجاهتم إىل املعلومة تتسم مبا المهنيون: 

 يلي :

 ـ يبحثون عن املعلومة الدقيقة املرور بوسائل اإلنتاج الفكري.0

 ـ يؤكدون على السرعة يف احلصول على املعلومة.9

 علومة ألغراض التخطيط واختاذ القرارات، تتسم حاجاهتم مبا يلي:امل يستخدمون ـ رجال اإلدارة:2

 واليت مت تقييمها.االعتماد املكثف على احلقائق والبيانات اجملمعة من مصادر التكلفة 

 االكتفاء مبا هو دون الشمول، فاملهم هو احلصول على إجابة.

 االعتماد على املصادر احمللية للمؤسسة.

يشمل خمتلف شرائح اجملتمع:فهو املواطن باختصار حاجاته إىل املعلومة العامة ومتس كل اجملاالت.فهو و الجمهور العام:

 حباجة إىل:

 اجهة حتديات احلياة.معلومة اجتماعية،حياته ملو 

 معلومة تربوية.

 معلومة ترفيهية.

 معلومة طبية.
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 ـ باإلضافة إىل هذا فهناك أصناف أخرى للمستفيدين من بينها:

سنة باإلضافة إىل 00إىل 1واليت ال تقل أعمارهم من وطالبات طلبة عن عبارة همالمستفيدين بالمكتبات المدرسية: 

 ائي،إعدادي،ثانوي.تعدد املراحل الدراسية :روضة،ابتد

سنة يف املتوسط 90إىل00 م عبارة عن طلبة وطالبات واليت ال يقل أعمارهم من هالمستفيدين من المكتبات العامة: 

 باإلضافة إىل هيئة التدريس والباحثني التابعني للتخصص الكليات واملعاهد.

مراكز املعلومات  املكتبات املتخصصة أو هذا النوع من املستفيدين جندهم يفالمستفيدين من المكتبات المتخصصة: 

املتخصصة أي التابعة ملؤسسة مت، هذا النوع من املؤسسات الوثائقية هتتم بشكل كبري يف تلبية حاجياهتم يف جمال ما 

 وذلك حسب املؤسسة التابعة هلا مما يساعدهم يف اسرتجاع املعلومات املراد الوصول إليها بدقة ونوعية.

راد هذا النوع من املستفيدين من املكتبات العامة أو الوطنية عبارة عن أف :مكتبات العامة والوطنيةالمستفيدين من ال

 .42اجملتمع على اختالف الثقافات واملوضوعات والوظائف،وكذا األعمال و األعمار

 العوامل المساعدة في تحديد احتياجات المستفيدين :  

معلومات يعمل به هو معرفة املستفيدين عن طريق دراسات جادة هتدف  إن املبدأ األساسي الذي ينبغي على كل نظام

 إىل مجع املعلومات وحتليلها قصد تقدمي منتجات وخدمات مالئمة ملختلف فئات املستفيدين.

 جتدر اإلشارة إىل أن دراسات املستعملني ضرورية يف كل أطوار التسيري لنظام املعلومات بداية بالتصور إىل التسيري مرورا

نبغي هي املعلومات اليت ينبغي مجعها حول االستعمال واملستعملني اليت ي بالتقومي والتسويق والسؤال اجلوهري هو :ما

 43 أن تدرس؟

                                                           

 .91. ص 9110، عبد اللطيف. املراجع الرقمية واخلدمات املرجعية يف املكتبات اجلامعية. قسنطينة: جامعة منتوري؛ ـ صويف42 
. 9111ة والتنمية الثقافية: االستخدام التكنولوجي وأساليب التطور. القاهرة: دار الفكر العريب ؛ ـ مصطفى ، فهيم. املكتبة العام 43 
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 تتمثل هذه العوامل أو املتغريات فيما يلي:

 هي عوامل خاصة مبستعملي املعلومات أمهها :ـ خاصية فردية:

                                                                                                         ـ بيانات دميغرافية:السن،اجلنس،اجلنسية.  

 ـ بيانات خاصة باحلالة االجتماعية: املوارد املالية،خاصيات ثقافية،القيم،االنفتاح.

 هتمام،اللغات.ـ بيانات خاصة باملستوى املعريف: مستوى التعليم،الثقافة العامة،ميادين اال

 ـ بيانات نفسية: الشخصية،الذكاء،القدرات الختاذ القرارات.

 :التالية املراحل ميكن أن منيز بني املعلومات نشر أو خيص فيما. خاصية النشر أو بث المعلومات: 

 ـ التحسني:املستفيد يعرف للمرة األوىل بوجود وثائق أو معلومات حول موضوع خيصه. 0

 املستفيد عن اإلدارة يف احلصول على معلومات معينة قصد إثراء معارفه أو توظيفها يف حل مشكلة ـ االهتمام: يعرب 9

 معينة .

ـ رد الفعل: يقوم املستفيد بتلقي املعلومات املقدمة له مث يعرب عن رأيه يف هذه املعلومات ومدى تطابقها مع ميدان  0

 اهتمامه.

 لى نوعية املعلومات املقدمة للقارئ.ـ  اختاذ القرار: يتوقف اختاذ القرار ع 0

 ـ توظيف املعلومات. بعد التأكد من صالحية املعلومات تستعمل يف إطار مناسب. 1
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هذه العوامل ختص اإلطار االجتماعي أو البيين وهي تؤثر على األفراد واجلماعات يف  . الخاصية االجتماعية والبينية:

 44 لعوامل نذكر ما اعتمد عليه يف الدراسات حول املستفيدين:جتاوهبم وتعاملهم مع املعلومات ومن هذه ا

 خاصيات ثقافية،قيم اجتماعية،عادات وتقاليد،تفاعل ثقايف.ـ المعايير االجتماعية أو الثقافية :

 تنظيمات السياسية،املشاريع السياسية.الـ الجانب السياسي: 

 جماالت االهتمام،املداخل،الصعوبات.ـ الجانب االقتصادي:

العناصر املتعلقة باستعمال وبث املعلومات اخلاصة ب:مصادر املعلومات،أشكال املعلومات،قواعد خاصية االتصال:. 

 املعلومات،نظم املعلومات.

 ويرى "بريدنا ديرفن"  أنه يوجد ستة فئات من العوائق لبث املعلومات:

 عدم قدرة املستفيد على حتديد حاجياته بدقة.

 ات.عدم معرفة مصادر املعلوم

 صعوبة توظيف املعلومات.

 مصادر املعلومات ال تشبع  احلاجيات بصفة مقبولة.

 نقص يف معاجلة الوثائق.

 .45احتواء املعلومات على معلومات غري صحيحة

 إىل جانب هذه العوائق توجد عوائق أخرى تتمثل ي العوائق التقنية واملالية واإلدارية والنفسية.

                                                           

 19ـ مصطفى، فهيم. املرجع نفسه.ص 44 
 .10ـ مصطفى، فهيم. املرجع نفسه. ص 45 
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حبيث ظهرت ألول مرة وكانت الدراسات حسب "سيسن غران 0291لومات إىل سنة ـ يرجع أصل هذا النوع من املع

 فور" استجابة للتطور العلمي والتكنولوجي املذهل الذي عاشه العامل بعد احلرب العاملية الثانية .

،حيث وضعت 0201وقد تطور منهج البحث العلمي يف املساعدة على حتديد احتياجات املستفيدين حوايل سنة 

ات علمية هلذه الدراسات كاستعمال االستبيانات واملناهج االجتماعية وحساب الكلمات ومناهج كل من تطور 

:"شامون" ،"زيف" و"ماكلوهان" و"ويفر"  هذه النظرة إذن كانت دميغرافية  مل تساعد يف فهم صريورة البحث عن 

بعد احملاضرة الدولية حول املعلومة 0210املعلومة، لذلك وصلت هذه األعمال إىل نتائج واضحة ومتفق عليها عام 

 العلمية والتقنية، اليت قيمت يف واشنطن ،حيث اهتمت الدراسة بالبحث  يف وضع نظام يليب حاجيات املستفيدين.

 وتكمن أمهية هذه الدراسة يف:

 ـ تنمية الثقة يف النفس للمستفيد واستمرارية تقدمي اخلدمات الالزمة.

أن الدراسات أكدت أن هناك فئات كبرية من املستفيدين من ال يعلمون شيئا عن الكثري ـ تدريب املستفيدين، ذلك 

 من خدمات املعلومات املتاحة هلم.

ـ حتديد أنواع خدمات املعلومات اليت يفضلها املستفيدين: الفهارس اآللية،خدمة اإلحاطة اجلارية،البث االنتقائي 

 للمعلومة...اخل.

مع املستفيدين، وااللتقاء هبم دوريا يف جمموعات صغرية ومتجانسة مع األخذ بعني االعتبار  ـ االتصاالت الغري الرمسية

 .46االختالفات الثقافية والعلمية وغريها للمستفيدين

 

 

                                                           

 .02.ص0201 ـ حممد، حممد أمان. خدمات املعلومات مع اإلشارة إىل اإلحاطة اجلارية. الرياض: دار املريخ؛ 46 
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 طرق تدريب المستفيدين بالمكتبات : 

د من التكوين بإن املستفيد من خدمات املعلومات يبقى يف حاجة إىل معرفة معمقة باجملال الذي خيدمه وعليه الـ 

والتدريب على وسائل اليت يعتمدها يف حماولته لتحصيل واالستفادة من املعلومات يف شكلها التقليدي املطبوع أو 

 احلديث االلكرتوين.

التدريب هو كل ما يبذله العاملون يف املكتبات و مراكز املعلومات والتوثيق الكتساب املستفيد مهارات أساسية الزمة .

 ما تقدم له من خدمات حىت يتم احلصول على حاجته بنفسه. للتعامل مع

ويعرف التدريب بأنه عملية شاملو ومعقدة تتناول مجيع التدابري الالزمة إليصال الفرد إىل وضع ميكنه من اإلطالع . 

 .47بوظيفة معينة و إجناز مهام اليت تتطلبها هذه الوظيفة

 جمال على تطوير القائمني على تطوير هذه املهنة إلحداث التطورات يفـ فمهنة املكتبات كغريها من املهن اليت حترص 

ختصصهم حيث توجد جهود كثرية من املكتبات واهليئات القائمة على املكتبات كاجلمعيات وإدارات املكتبات لتحسني 

 القائمني على املهنة من أجل تقدمي اخلدمات املكتبية ذات مستوى جيد وبكفاية وفعالية.

 كتبة العمومية على قيام برامج لتدريب املستفيدين منها.فتعمل امل

ـ يأيت املستفيدين وخاصة اجلدد منهم إىل املكتبات العمومية الكبرية وليست لديهم فكرة كافية عن مصادرها وخدماهتا 

 يدين.فلذا فإن هذه البيئة اجلديدة وضرورة التكييف معها تربز مدى احلاجة إىل مثل هذه اخلدمة لتدريب املست

ـ النمو واالنفجار املعريف يف معظم احلقول املوضوعات وما خلقه من الصعوبات واملشكالت  يف  عملية البحث عن 

 املعلومات و اسرتجاعها.

                                                           

 .010. ص9100. اخلدمات املكتبية واملعلوماتية للمستفيدين.عمان: دار املعتز للنشر؛ ـ نافع مدادحة، أمحد 47 
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ـ الفلسفة اجلديدة للمكتبات العمومية اليت توجب على العاملني أال يقفوا بانتظار املستفيدين ليسألوهنم املساعدة يف  

 أو كبرية بل من واجبهم تدريب املستفيدين على التعامل مع مشكالت البحث و عن املعلومات. كل مشكلة صغرية

 .أيضا من بني التدريبات املقدمة للمستفيد هي:

ـ يبدأ مع أول زيارة للمستفيد وفيه يعطي املقدمة العامة عن املكتبة وتنظيمها العام وساعات العمل وكيفية االشرتاك و 

 طلوبة.استعارة املواد امل

 ـ إعطاء معلومات كافية عن املصادر املتوفرة و أقسامها املختلفة و استخدام الفهارس للوصول إىل املادة املطلوبة.

 ـ إرشاد الرواد وإكساهبم مهارات استخدام مصادر املعلومات نظريا وعلميا وفرديا ومجاعيا.

 .  48م وتناسب ميوهلم وقدراهتمـ توجيه املستفيدين إىل البيبليوغرافية اليت تالئم مستوياهت

 :خالصة

من خالل ما تطرقنا إليه يف الفصل الثاين نستنتج أنه بفضل الدخول إىل املكتبات العامة الذي أضحى اليوم        

أيسر مما كان عليه باألمس، وبفضل اإلعارة املتبادلة عرب املكتبات، وبفضل أساليب التصوير والنسخ اجلديدة قد أصبح 

ي مواطن يف أي بلد كان ويف أي مكان أن حيصل على أي كتاب إما عن طريق اإلعارة و إما عن طريق التصوير، اليوم أ

ومع ما تشهده املكتبات العامة من تطور للخدمات اليت تقوم على تقدميها أصبح اإلحساس لدى كافة فئات القراء يف 

ن حتويه املكتبة بداخلها على اختالف أشكال األوعية مكالتعلم واكتساب اخلربات واملهارات واملعلومات من خالل ما 

املقتنيات اليت تتضمنها املكتبة مبا يشعر به مجهور القراء  من الرضي و إشباع رغباته من القراءة والثقافة والتعلم على 

 اختالف املستويات.

     

                                                           

 .000ـ نافع مدادحة، أمحد. املرجع نفسه. ص 48 
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ة العة العمومية موالي بلحميسي واليالفصل الثالث: دراسة ميدانية بالمكتبة الرئيسية للمط
 مستغانم

 ـ متهيد

 ـ التعريف باملؤسسة املستقبلة

 ـ املقابلة أداة الدراسة

 حتليل نتائج املقابلة

 ـ النتائج العامة

 ـ مقارنة النتائج على ضوء الفرضيات

 ـ احللول املقرتحة
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ن التوصل للخلفية النظرية للبحث ،وهذا من خالل ما ميكيعترب القسم امليداين للبحوث العلمية تكملة وتدعيم        

 إليه من نتائج تعكس وتفسر الواقع املدروس .

وبذلك قد اعتمدنا على املقابلة كوسيلة لإلجابة على الفرضيات املراد دراستها، وذلك من خالل جمموعة من األسئلة 

ق بأخصائي العمومية ، هبدف احلصول على تصرحيات تتعلقدمت ملسئول قاعة اخلدمة املرجعية باملكتبة العامة للمطالعة 

املراجع وتقدمي اخلدمة املرجعية للمستفيد، بعدها تأيت مرحلة تيل هذه التصرحيات واإلجابات املقدمة من طرف أخصائي 

 املراجع اليت يتم بواسطتها بناء املوضوع وحتقيق مصداقية الدراسة بصورة حمددة .

 دانية :ـإجراءات الدراسة المي 1

 ـ مجاالت وحدود الدراسة :1ـ1

إن جمال الدراسة املوضوعي يتمثل يف  أخصائي املراجع ودوره يف تلبية احتياجات ـالحدود الموضوعية :1ـ1ـ1

 املستفيدين باإلضافة إىل التطرق يف خدمة اإلعارة املرجعية ودور األخصائي يف توجيه املستفيدين ومدى استفادهتم منها 

يشتمل اجملال البشري لدراستنا على مسئول خدمة اإلعارة باملكتبة العامة للمطالعة العمومية ود البشرية : ـ الحد3ـ1ـ1

حيث قمنا بإجراء مقابلة معه للتعرف على مدى تفاعل املستفيد مع املكتبة وتردده هلا  ودوره يف توجيه املستفيدين 

 وكيفية تقدمي هذه اخلدمة املرجعية . 

 أجريت هذه الدراسة يف املكتبة العامة للمطالعة العمومية .مكانية:ـالحدود ال2ـ1ـ1

 وانقسمت هذه الفرتة حسب :  9102بدأنا العمل على هذه الدراسة  يف  فرباير ـالحدود الزمنية : 6ـ1ـ1

 مايو. رإىل غاية شه 9102ـاجلانب التطبيقي :استمر البحث فيه من فرباير 

الذي أجرينا فيه تربصنا كنا نقوم أثنائها كل مرة بطرح جمموعة االستفسارات  ـاجلانب التطبيقي :وغي نفس الوقت 

 املتعلقة مبوضوع دراستنا إىل غاية انتهائنا من تربصنا امليداين .
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 ـ أدوات جمع البيانات :3ـ1

وات أساسية ، وهناك ثالث أدتعد هذه الدراسة من الدراسات امليدانية اليت تسعى إىل مجع املعطيات اخلاصة بالظاهرة من أرض الواقع 

جلمع البيانات وهي :املقابلة ، االستبيان ،املالحظة .ويف دراستنا هذه اعتمدنا بصورة أساسية على املقابلة فهي حمادثة أو حوار موجه 

 بني الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى بغرض مجع املعلومات الالزمة للبحث .

جممعة من األسئلة من الباحث اليت يتطلب اإلجابة عليها من األشخاص املعنيني بالبحث ،مثال : كيف تتم عملية تم عرب طرح ت املقابلةو 

 البحث واإلعارة يف مكتبتكم ؟

 التعريف بالمكتبة :

 التعريف بالمؤسسة : 

 ـالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الدكتور موالي بلحميسي : 1ـ  3

فة ة تنشطها الدولة أو السلطات احمللية، وتزودها بكافة األوعية اليت تعني على كسب املعر هي مؤسسة ثقافية تثقيفي

والتثقيف الذايت احلر، واإلحاطة باملعلومات اجلارية املتعلقة باجملتمع وما جيري يف العامل من أحدث وتطورات ..وتقدمي  

أو املستوى املهين والعلمي ..إذن فهي مؤسسة كل ذلك لكافة املواطنني وبغض النظر عن اجلنس أو السن أو النوع 

ادر عمومية تسعى إىل إنارة الطريق للمجتمع وتثقيفه بأنواع الثقافات املختلفة واخلربات املتنوعة وخلق املواطن املستنري الق

 على خدمة نفسه وخدمة اجملتمع الذي يعيش فيه .

 

 

 

 



 

65 

 المية، الترويجية .  ولها أربعة وظائف أساسية :التثقيفية، التعليمية، اإلع

 ـ تاريخ اإلنشاء :3

املؤرخ يف رمضان عام  920ـ00أنشأت املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية والية مستغامن مبوجب املرسوم التنفيذي  

 .9100غشت سنة00ه املوافق ل0009

 الموقع :2

مديرية الثقافة ـدار الثقافة ـاملسرح مسكن هذا احلي الثقايف بامتياز يضم كل من )011تقع املكتبة الرئيسية يف حي

 واملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية هذا إىل املركز الثقايف اإلسالمي (.

 عامل ينقسمون إىل طاقمني :01*عدد المستخدمين :

 01*طاقم إداري :

 .01*طاقم تقين :

 01*املتعاقدين :

 مقعد. 110*سعة االستقبال: 

 ـ فضاءات المكتبة :6

ائقي تبة الرئيسية العمومية بفضاءاهتا املفتوحة جلميع فئات اجملتمع هذا ما يسمح هلا بإتاحتها لكل الرصيد الوثتتميز املك

 والقيام بنشاطاهتا الفكرية والعلمية على أحسن وجه ممكن حيث تنقسم هذه الفضاءات إىل :
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 من : كل ويضمـالطابق تحت األرضي : 1

خمصصة للمحاضرات والنشاطات الفكرية والفنية :   Salle de conférencesأ ـ قاعات المحاضرات :   

اخلاصة بكل فئات اجملتمع مثل جلسة خري جليس نادي نساء مستغامن للفكر واإلبداع وكذا عرض األفالم الوثائقية 

 مقعد.091..قدرة استعابتها 

والتشكيلية واللوحات لعرضا لكتب واألعمال الفنية  خمصصة: Salle d’expositionب ـقاعة المعارض :

 الزيتية اخلاصة بكل فئة .

 : من كل ويضمـ الطابق األرضي : 3

سنة تقام من خالله ورشات  00خمصص لألطفال الذي يقل عمرهم عن :Espace d’enfantأـفضاء الطفل :

 مقعد.  01فنية هبدف تنمية القدرات الفكرية والعلمية واإلبداعية لدى الطفل قدرة إستعابه 

 خمصصة: Salle de lecteur consultation externeعة المطالعة واإلعارة الخارجية :ب ـ قا

للكبار حتتوي على رصيد وثائقي هام متنوع يشمل شىت العلوم بلغات خمتلفة حيث يتمكن من خالهلا املستعمل )القارئ 

 مقعد.11ؤسسة قدرة إستعاهبا ( من رؤية الكتاب واإلطالع على حمتواه إضافة إىل إمكانية إعارته خارج جدران امل

من كتب الرباي  هام رصيد على تتوفر: Salle des Andicapèesت ـ قاعة ذوي االحتياجات الخاصة :

موسوعة حمملة إضافة إىل أجهزة كمبيوتر جمهزة مبعدات خاصة هبذه الفئة فهي تقدم خدمة مكتبية ومعلوماتية وتعزيز 

 مقعد .00تمع قدرة إستعاهبا دمج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجمل

جهاز كمبيوتر جمهز  01خمصص للبحث العلمي قدرة استعابه : Espace internetث ـ فضاء النت :

 باألنرتنت خاص بكل الفئات ما عدا األطفال برتخيص من األولياء .
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 ويضم كل من :ـ الطابق األول :  2

الشباب وكذا كتب احلوليات اليت يضم رصيد هام من أدب :Espace jeunesأ ـ فضاء الشباب :

 مقعد . 01يسمح للشباب مبراجعة الدروس وحتضري االمتحانات قدرة إستعابه 

خمصصة : Salle de consultation internetب ـ قاعة المطالعة واإلعارة الداخلية :

اخل دللكبار وهي تضم النسخة األوىل من كل عنوان يسمح من خالهلا للمستعمل باإلطالع غلى وعاء 

 مقعد . 10القاعة قدرة إستعاهبا 

 و يضم كل من :ـ الطابق الثاني:  5 

  Salle des professeur et chercheurاألساتذة الباحثين "موالي بلحميسي":  أ ـ قاعة

 مقعد. 00حتتوي هذه املكتبة على جناح للكتب والدوريات قدرة استعاهبا 

  Salle des prestation +E .booksب ـ  قاعة الخدمة المرجعية و اإليبوكس:

حتتوي على كتب مرجعية )قواميس، موسوعات، معاجم( هامة ومتنوعة يف شىت العلوم موجهة لكل الفئات العمرية 

 مقعد. 00إضافة إىل أجهزة الكومبيوتر توفر خدمة اإليبوكس قدرة استعاهبا 
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 ـ الرصيد الوثائقي للمكتبة: 4

متنوع يشمل خمتلف جماالت العلوم مقسم على الفضاءات حسب الفئات العمرية متتلك املكتبة رصيد وثائقي هام 

مصنف ومرتب حسب تصنيف ديوي العشري حيث بلغ الرصيد الوثائقي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية إىل غاية 

 نسخة. 19012عنوان ما يعادل   90120حوايل   9100سنة

 

 ـ القانون الداخلي للمكتبة: 7

بة املطالعة العمومية لوالية مستغامن "موالي بلحميسي" للقارئ بطاقة املكتبة متكنه من استعارة الكتب و متنح مكت

 االستفادة من خدماهتا. 

 ـ املكتبة متنح لكم : 0

 مقعد للقراء. 099 

 مقاعد خمصصة لألساتذة والباحثني. 01

 ـ رصيد وثائقي: 9

 كتاب.  19100

 عنوان . 90102
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 ـ اخلدمات: 0

ستقبل قراء مكتبة املطالعة العمومية لوالية مستغامن "موالي بلحميسي" من قبل موظفيها اللذين يقومون بتسهيل عملية ي

 اإلعارة والسهر على تقدمي يد العون و املساعدة.

 ـ إعارة داخلية)املطالعة داخل القاعة(: 0

اج و اهلدوء يف قاعة املطالعة لكي ال يتم إزعـ املكتبة مكان عام جلميع القراء لذا يستوجب على كل واحد إضفاء ج

 اآلخرين و أي خمالفة هلذه القاعة تؤدي بصاحبها إىل نزع البطاقة و إقصائه من املكتبة.

مساءا يف فصل الشتاء، أما يف فصل  01:01إىل غاية الساعة 10:01ـ قاعات املطالعة مفتوحة كل يوم مكن الساعة 

 مساءا. 00:11الصيف فهي مفتوحة إىل غاية 

 ـ تقدمي بطاقة القارئ ألعوان األمن عند دخول املكتبة.

 ـ جيب وضع احملافظ يف الرفوف املخصصة هلا عند دخول القاعة.

 ـ تقدمي بطاقة قارئ وبطاقة التعريف الوطنية عند اإلعارة اخلارجية.

 كتب ملدة أسبوع يف كل فرتة)صباحية، مسائية(.  19ـ عدد الكتب املسموح بإعارهتا 

 ساعة.00ـ يف حالة ضياع البطاقة جيب إبالغ مصلحة املكتبة يف مدة ال تتعدى

 ـ املكتبة تطلب منكم : 1

 ـ بطاقة املكتبة الشخصية يف حالة استعماهلا من طرف شخص آخر تنتزع البطاقة منه.

 ـ احلفاظ على بطاقة املكتبة، ألنه لك احلق يف بطاقة واحدة يف السنة.

 ن القاعة، يف حالة ما إذا تعمد القارئ ذلك يتم سحب البطاقة منه.ـ عدم إخراج الكتب م
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ـ ممنوع الكالم بصوت مرتفع، استعمال اهلواتف النقالة، األكل والشرب، اإلخالل هبدوء املكتبة أي جتاوز ِيؤدي بصاحبه 

 حسب درجة اخلطورة إىل:

 الدعوة إىل مغادرة القاعة يف احلني .

 ر أو يف بعض احلاالت هنائيا.أشه 0املنع من الدخول ملدة 

 تعويض الكتاب يف حالة ضياعه أو متزيقه بنفس العنوان األصلي إن أمكن أو عنوان مقارب لعنوان األصلي.

 احلرص على ممتلكاتكم الشخصية، املكتبة ليست مسئولة يف حالة السرقة أو الضياع.

 إرجاع أي شيء مفقود إىل أمن املكتبة.

 كتابة عليها.العناية بالكتب وعدم ال

 ـ مقابلة كأداة من أدوات البحث الميداني : 8

 األسئلة الموجهة أثناء المقابلة و اإلجابات العامة عنها: 1ـ  8

الشروع يف األسئلة واإلجابات املوجهة أثناء املقابلة جيدر الذكر بأن هذه املقابلة قد أجريت مع  قبلـ 

 .00:01على الساعة  91/11/9192م مسئول املكتبة العامة  للمطالعة العمومية يو 
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 أسئلة المقابلة:

 المكتبة معلومات حولالمحو األول :

 ـ هل املكتبة تتمتع باالستقاللية املالية واملادية يف ميزانيتها ؟ 0

 ـ هل املكتبة تتبع نظام يدوي يف تقدمي خدماهتا أم آيل؟ 9

 لية البحث؟ـ هل ميكن  االعتماد على النظام اآليل السنجاب  يف عم 0

 ـ على ماذا تعتمد املكتبة يف إعارة الكتب وكيف ذلك؟ 0

 ـ هل املكتبة حتظى باإلعارة  والتبادل بني املكتبات ؟ 1

 ـ هل سياسة االقتناء تليب طلبات املستفيدين؟ 1

 ـ ما نوع وطبيعة العقوبة حبق املخالفني ألنظمة وقواعد اإلعارة؟0
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 دالمحور الثاني: خدمة المستفي

 ؟يف مكتبتكم املرجعية ـ كيف متارسون اخلدمة 0

 ـ ما هي أنواع اخلدمات املقدمة من طرف مكتبتكم؟ 9

 ـ ما هي أصناف املستفيدين املرتددين على املكتبة؟ 0

 ـ هل اخلدمة املرجعية كافية إلرضاء املستفيد؟ 0

 ـ ما طبيعة العالقة بني أخصائي املراجع واملستفيد؟ 1

 ليب اليت يستعملها أخصائي املراجع مع املستفيد للوصول إىل املعلومة؟ـ ما هي األسا 1

 ـ إىل أي مدى يساهم أخصائي املراجع يف تقدمي اخلدمة املرجعية باملكتبة العامة؟  0
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 تحليل أجوبة المقابلة: 3ـ 8

  تحليل أجوبة المحور األول:

 تها؟ها املكتبة تتمتع باالستقاللية املالية يف ميزاني: 1س

 :نعم املكتبة تتمتع باالستقاللية املالية واملادية يف ميزانيتها.1ج

يم ومن اإلجابة اليت حصلنا عليها نستنتج للمكتبة تتوقف جناحها يف حتقيق أهدافها مبا تقدمه هلا وزارة التعل

عية معلومات و العايل والبحث العلمي حيث أن هذا الدعم من قبل الوزارة يساعدها يف تنمية جمموعاهتا من أ

 على اختالف أنواعها مبا يتالءم مع أغراضها التعليمية والبحثية.

 هل املكتبة  العامة تتبع نظام آيل يف تقدمي خدماهتا أم اآليل ؟ :3س 

 املكتبة العامة تتبع نظام آيل يف تقدمي خدماهتا. : 3ج

يا، ولكن مل تصل بتقدمي خدماهتا آلفمن خالل اإلجابة اليت حتصلنا عليها نستنتج أن مكتبة اجلامعة تقوم 

 إىل درجة عالية يف تقدميه اآليل ومن بني اخلدمات اليت تقدمها بالشكل اآليل تتمثل يف :

عملية الفهرسة اآللية ولديها قاعدة البيانات واملعطيات لرصيدها وكذا تقوم بعملية االقتناء آليا عن طريق 

 التواصل من دول النشر عرب االنرتنت.

 هل ميكن االعتماد على النظام اآليل السنجاب يف عملية التسيري األمثل داخل املكتبة؟:  2س

 نعم ميكن االعتماد على النظام اآليل السنجاب يف عملية التسيري األمثل داخل املكتبة . : 2ج
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 كما قال مسئول املكتبة أن النظام اآليل السنجاب يساهم بشكل أساسي يف عملية تسيري املكتبة هذا

وحدات أساسية األول خاص بتسيري االقتناءات وثانيا خاص  1املوضوع ال مفر منه حيث أن للسنجاب 

باملعاجلة اليت تسمح بإنشاء قواعد بيانات مرجعية للكتب وميكننا مكن اجناز بطاقات فهرسيه وهو يتوفر 

يل أما رابعا اخلاص جرد آ بنسختني العربية والفرنسية. أما ثالثا هو نظام تسيري اجلرد يسمح بإجناز سجل

بتسيري كل عمليات اإلعارة وهي تتضمن اإلعارة والتجديد واحلجز. أما خامسا يتمثل يف نظام آيل فرعي 

وهو فهرس آيل الذي ميكن الباحثني من احلصول على بطاقات فهرسيه للعناوين املخزنة يف قاعدة البيانات 

رنامج يف التسيري رب أساسي يف تسيري املكتبة باعتباره من أهم بوهذا كله يسهل علينا العمل املكتيب وهلذا يعت

املكتيب بالرغم من ذلك مازالت يف وضعها التقليدي وهلذا ليس النظم كايف لتسيري كل العمليات أي البد 

بة تأن تكون هناك جمموعة من املوارد اليت تكمل وظيفة ومهام املكتبة تتمثل يف املوارد املالية يف ميزانية املك

واملوارد البشرية املؤهلة واملوارد املادية كاحلاسبات و االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وكذا أيضا تطوير 

مواقع الويب يف املكتبة من أجل تطوير اخلدمات وتقدميها بشكل أسرع و أفضل. وجود العديد من أوعية 

ستفيدين وتوفرها لدى العديد من املاملعلومات بشكل رقمي ومتاح رقميا للمستفيدين انتشار االنرتنت 

وكذا إنشاء شبكات حملية لتبادل املعلومات كل  هذه األشياء تساهم بشكل فعال يف تطوير املكتبة ليس 

فقط السنجاب وحده القادر على التسيري األمثل للمكتبة صحيح ميكن اعتبار ذلك لكن ال بد من أن 

 التقليدي إىل الرقمي . تواكب العصر الرقمي من أجل حتويلها من الشكل
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 ؟يف إعارة الكتب وكيف يكون ذلك على ماذا تعتمد املكتبة: 6س ـ 

 اإلعارة الداخلية واخلارجية . على املكتبة تعتمد: 6ج ـ

من خالل اإلجابة اليت حتصلنا عليها يتضح لنا أن املكتبة تتمتع باإلعارة الداخلية و اخلارجية للمستفيدين 

ارجية شخصية وتكون كافة أيام األسبوع  قابلة للتجديد مرة واحدة أما بالنسبة حيث تكون اإلعارة اخل

 لإلعارة الداخلية تتمثل يف اإلطالع على الكتب يف عني املكان .

 جمموعة من املؤلفات:

 القواميس واملوسوعات .

 اجملالت.

 األطروحات  واملذكرات.

 املراجع والكتب ذات نسخة واحدة .

 حتظى باإلعارة والتبادل بني املكتبات ؟ املكتبة هل: 5س ــ

 نعم املكتبة حتظى اإلعارة والتبادل بني املكتبات .: 5ج ـ

من خالل هذه اإلجابة اليت حتصلنا عليها يتضح لنا أن املكتبة تقوم بعملية اإلعارة بني املكتبات نظرا 

هرس موحد بني ستقلة لديها فلكوهنا كلية عامة تتعامل المع خمتلف امللحقات التابعة هلا فهي ليست م

 فروعها فهي يف جمال ختصصها.
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 هل سياسة االقتناء تليب طلبات املستفيدين ؟: 4س ـ

 نعم سياسة االقتناء تليب طلبات املستفيدين.: 4ج ـ

من خالل اإلجابة اليت حتصلنا عليها أن سياسة االقتناء تقوم بتوفري اجملموعات و احلصول على مواد املكتبة 

املستفيدين انطالقا من التحضري الشامل لعملية االقتناء وفقا لبعض االقرتاحات ا ملهمة من خمتلف  جملتمع 

الباحثني، وجيب أن تكون سياسة االقتناء واضحة تتضمن الساسة العامة للمكتبة وسياستها يف االختبار، 

كتبة بعد دات تضعها املواألسس اليت حتكم عملية الشراء أو اإلهداء و التبادل، حيث تعترب خطة وحمد

 دراسة احتياجات جمتمع املكتبة و واقع جمموعاهتا. 

 ما نوع طبيعة العقوبة حبق املخالفني ألنظمة و قواعد اإلعارة ؟: 7س ـ

 طبيعة العقوبة حبق املخالفني ألنظمة و قواعد اإلعارة. نوع:  7ج ـ

 ـ تأخر األول إنذار شفهي.

 ـ تأخر الثاين إنذار كتايب.

خر الثالث اإلقصاء من عملية اإلعارة للطلبة، حيث للطالب فرصتني يف إعارة الكتب و هي مدة  ــ تأ

 كافية.

نستنتج من خالل اإلجابة اليت حتصلنا عليها أن املكتبة قد قامت بوضع قوانني صارمة يف حق املخالفني 

 اية الرصيد الوثائقي .لنظام قواعد اإلعارة وذلك من أجل عملية حد السرقة وهنب املعلومات وكذا مح
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 :تحليل أجوبة المحور الثاني

 ؟كيف متارسون اخلدمة املرجعية يف مكتبتكم :1س

لوا تكمن اخلدمة املرجعية يف املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يف توجيه املستفيدين اللذين مل يتحص.1ج

 دمي اخلدمة.و القسم املسئول عن تقعلى املعلومات الكافية من املصادر املتوفرة من املكتبة. وتوجههم حن

رجعية وذلك ملا متارس اخلدمة املأن مكتبة املطالعة العمومية نستنتج  من خالل اإلجابة اليت حتصلنا عليها 

حتتويه من معلومات، حيث تعترب هذه اخلدمة عنصر مهم يف املكتبة وتلعب دور أساسي يف توجيه 

أيت على املعلومات الكافية اللذين كانو يبحثون عنها. وهنا ي املستفيدين اللذين مل يتمكنو من احلصول

دور اخلدمة املرجعية يف توجيه املستفيدين أو الرواد حنو قسم املراجع الذي حيتوي على جمموعة من القواميس 

 واملوسوعات والكتب املرجعية إلجناز أعماهلم املختلفة.

 كم؟ما هي أنواع اخلدمات املقدمة من طرف مكتبت :3س ـ

هناك خدمات عديدة ومتنوعة تسهر املكتبة على تقدميها للمستفيد وتتمثل هي األخرية فيما يلي: : 3ج ـ

 خدمة اإلعارة، اخلدمة املرجعية، خدمة التوجيه، خدمة التنشيط الثقايف...اخل

ة حيث ر من خالل اإلجابة اليت  توصلنا إليها نستنتج أن املكتبة هلا خدمات متعددة ومنها: خدمة اإلعا

يتمكن من خالهلا املستفيد من رؤية الكتاب والتجوال وسط الرفوف واإلطالع على حمتواه الثقايف باإلضافة 

إىل إمكانية إعارته خارج جدران املؤسسة، وهناك اخلدمة املرجعية وتشتمل هذه اخلدمة اإلجابة على كافة 

ذه اخلدمة ضا خدمة التوجيه حيث تقوم هاألسئلة واالستفسارات اليت يتقدم هبا املستفيدين، وهناك أي
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بتوجيه القراء واملستفيدين حنو مصادر املعلومات اللذين هم بصدد البحث عنها وهناك خدمة التنشيط 

 الثقايف وهي خدمة تقوم بتنظيم املعارض وإحياء خمتلف األنشطة الدينية والوطنية املختلفة.

 كتبة؟: ما هي أصناف املستفيدين املرتددين عل امل2س ـ

 فئة األطفال، فئة الشباب، الكبار، صنف األساتذة والباحثني. :2ج ـ 

من خالل اإلجابة على هذا السؤال يتبني أن هناك أربع فئات من أصناف املستفيدين املرتددين على املكتبة 

صص سنة وهو فضاء خم 00إىل  0ويتمثل الصنف األول يف فئة األطفال اليت ترتاوح أعمارهم من  ما بني 

لالطفال تقام من خالله ورشات فنية يهدف إىل تنمية القدرات الفكرية والعلمية و اإلبداعية لدى الطفل. 

سنة وهو الصنف الذي يضم رصيد هام 00إىل 09وهناك صنف الشاب اللذين يرتاوح أعمارهم مابني 

لكبار صنف ا من أدب الشباب الذي يسمح للشباب مبعاجلة الدروس والتحضري لالمتحانات. وهناك

سنة فما فوق، وهو صنف الباحثني والقراء املرتددين على املكتبة. وهناك  00اللذين تفوق أعمارهم من 

الصنف األخري وهو صنف األساتذة والباحثني ويتمثل يف الطالب واألساتذة الباحثني وأصحاب الدرجات 

 العليا.

 : هل اخلدمة املرجعية كافية إلرضاء املستفيد ؟6س ـ 

 نعم اخلدمة املرجعية كافية إلرضاء املستفيد. :6ـج 

ـ تعد هذه اخلدمات من أهم اخلدمات العامة أو املباشرة اليت تقدمها املكتبات ومركز املعلومات واملعروف 

أن كل مكتبة أو مركز للمعلومات مهما كان حجمها تضم قسما أو جناحا للمراجعة يشرف عليه أمني 

 ومهما كان حجمها أيضا فإن هناك أسئلة توجه إليها  املكتبة أو أمني املراجع.
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 ؟واملستفيد ما طبيعة العالقة بني أخصائي املراجع: 5س ـ

 .باملكتبة على الثاين عالقة تفاعل بني األخصائي واملستفيد حيث يؤثر كل طرف منهما هناك:5ج ـ

 اآلخر  يؤثر كل واحد منهما يفإن ما مييز االتصال بني ما مييز االتصال داخل املكتبة هو وجود طرفنيـ 

و يتأثر به، وذلك من خالل خمتلف التفاعالت اليت حتصل بينهم عند ممارسة األخصائي  عمله وحبث 

 املستفيد عن حاجاته. فاألخصائي يشرك املستفيد يف اخلدمة املرجعية

 مة؟علو هي األساليب اليت يستعملها أخصائي املراجع مع املستفيد للوصول إىل امل ما: 4س ـ

: أتاحت التقنية احلديثة وخصوصا شبكة األنرتنت استخدام أكثر من أسلوب لتقدمي اخلدمات 4ج ـ

املرجعية للمستفيدين، وتلك األساليب منها ماهو تفاعلي ومباشر بني املستفيد واألخصائي ومنها غري 

 ذلك.

 ميكن امجال تلك األساليب يف جمموعة من األساليب على النحو التايل: 

استخدام الربيد اإللكرتوين الستقبال استفسارات املستفيدين واإلجابة عنها، وقد ظهر هذا األسلوب منذ 

بداية النصف الثاين من التسعينات يف القرن العشرين. ويتطلب إتاحة العنوان الربيدي على موقع املكتبة 

 على الشبكة العنكبوتية، ومتابعة املوظفني لصندوق الربيد بانتظام.

 إىل أي مدى يساهم أخصائي املراجع يف تقدمي اخلدمة املرجعية باملكتبات العامة؟: 7ـس 

دة صائي املراجع حلقة وصل بني املستفيد و املعلومة املتوفرة أو املوجودة بكل ما حتتويه قاعيعترب أخ :7ج ـ

 اخلدمة املرجعية من معلومات.
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ائي املراجع له دور بارز ومهم يف تقدمي اخلدمة ـ يتبني لنا من خالل اإلجابة عن هذا السؤال أن أخص

املرجعية وذلك ملا حتتويه من معلومات حول املكتبة اليت تساعد املستفيد احلصول على املعلومات، كما 

أخصائي املراجع حلقة وصل بني املستفيد واملعلومة املوجودة وذلك من خالل توجيه املستفيد إىل املعلومة 

 اليت يبحث عنها.
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 :النتائج :2ـ 8  ـ

من خالل النتائج اليت توصلنا إليها عن طريق املقابلة اليت كانت مع مسئول املكتبة العامة للمطالعة العمومية 

 بوالية مستغامن، ومما سبق ذكره يف هذه الدراسة وعلى ضوء فرضيات البحث توصلنا إىل نتائج.

 مقارنة النتائج على ضوء الفرضيات:

 لى :سياسة االقتناء تلبي طلبات اإلعارة لدى المستفيدين:الفرضية األو 

املكتبة هي اليت تقوم بأدوار تعليمية تكوينية  وتربوية  فهي تزود اجملتمع باإلطارات القادرة على القيام 

بتسيري مهام اإلدارة وتنظيم االقتصاد والقيام بالوظائف املهنية  والوقوف على احتياجات اجملتمع من 

ت، فاملكتبة العامة تنمو باستمرار من حيث ما متلكه من أرصدة وثائقية و مبا تقدمه من خدمات املعلوما

فعالية للمستخدمني، فالتحضري الشامل لعملية االقتناء وفقا لبعض االقرتاحات املهمة ملختلف الباحثني، 

 جيب أن تكون سياسة االقتناء تتضمن السياسة العامة للمكتبة .

ختبار، و األسس اليت حتكم عملية الشراء أو اإلهداء والتبادل . حيث تعترب خطة و وسياستها يف اال

حمددات تضعها املكتبة بعد دراسة احتياجات اجملتمع ودراسة ميوالهتم  و رغباهتم اليت يرتددون عليها هنا 

ا لتوفريها هلتقف اإلدارة املكتبية على حتديد هذه االهتمامات البالغة األمهية يف وضع ميزانية خاصة 

للمجتمع املستفيد ألهنا تعد من أولويات األمور اليت حيق النظر فيها، ألن هدف املكتبة هو إرضاء املستفيد 

. 
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 الفرضية الثانية : أخصائي المراجع يمكن أن يوجه المستفيد بالمكتبة .

و حيحد احتياجات يقوم هبا، فهأخصائي املراجع له أمهية بالغة يف املكتبة وذلك من خالل األدوار اهلامة اليت 

املستفيدين ويوجههم يف خمتلف توجهاهتم ويرشدهم،حيث يوفر هلم ما حيتاجونه من املصادر واملعلومات 

 لكي حيسنون استغالل أرصدهتا فيما ينفعهم وذلك الختصار الوقت واجلهد يف عمليات البحث.

 ثه.يرجع له املستفيد يف عملية حبحيث يعترب أخصائي املراجع من أكثر العمال باملكتبة الذي 

 : الحلول المقترحة:6ـ 8ـ 

من خالل النتائج اليت توصلنا إليها و املشاكل اليت تواجهها قمنا بطرح االقرتاحات وذلك لتحسني خدمة 

 اإلعارة من بينها:

 ـ تدريب العمال على التقنيات التكنولوجية احلديثة .

 ـ رقمنة رصيد املكتبة املتنوع.

فة اخلدمة املرجعية وإتاحتها بشكل تدرجيي وفق أولويات مبنية على معر تطوير عملية رة العمل على ضرو  ـ 

 جيدة لسلوكيات املستفيدين.

 ـ ضرورة العمل على إزالة كل العوائق والصعوبات اليت حتول دون اإلفادة اجليدة للمستفيدين باملكتبة.

ة الوصول إىل و األوعية املرجعية املتاحة باملكتبة وكيفيـ تدريب املستفيدين على كيفية استخدام املصادر 

 املعلومات اليت حيتاجوهنا.

 ـ استغالل اإلمكانيات األكثر املتوفرة حاليا وتدعيمها بوسائل أكثر فعالية.
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 ـ توفري عدد كايف من األخصائيني املؤهلني ذوي خربة وكفاءة يف جمال اخلدمات املرجعية.

ريقة تعاملهم معنا واإلجابة على األسئلة وتقبله وبدون أي شعور باإلحراج وفتح و أخريا فإننا سعدنا بط

باب املصلحة أمامنا والسماح لنا بالتعرف على مجيع مصاحل املكتبة خاصة قسم اإلعارة الذي استفدنا 

 .منه كثريا وقد مت التعامل معنا بصفتنا موظفني وليس كطلبة مبتدئني يف امليدان 

 خالصة:

خلدمة املرجعية اما تطرقنا إليه من هذا الفصل نستنتج أن املكتبة العامة  للمطالعة العمومية تقدم  على ضوء

وبالتايل تليب احتياجات املستفيدين وهنا يربز لنا دور أخصائي املراجع يف تأدية مهامه و أدواره على أكمل 

. ال بد من يةها املرجعيدوي يف خدمتوجه، إال أهنا ال زالت تواجه النقص والقصور كوهنا تتبع النظام ال

التكوين املستمر من أجل مواكبة كل التطورات املكتبية خلدمة املستفيدين وتوجيههم، من هنا نصل إىل 

 كتبات العامة.أنه يوجد تقصري يف هذا املوضوع البالغ األمهية والذي أصبح مهم يف امل
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 الخاتمة :

الدراسة هو معرفة واقع اخلدمة املرجعية باملكتبات العامة و أخذنا كنموذج عن إن اهلدف من هذه               

ذلك املكتبة  الرئيسية للمطالعة العمومية موالي بلحميسي مبستغامن، ملعرفة مدى مطابقة اخلدمة املرجعية املقدمة مع 

 أن املكتبة اخلدمة، لكن تبنيما جيب أن تكون عليه، مع ابراز أهم الصعوبات اليت حتول دون تطوير وتفعيل هذه 

الرئيسية للمطالعة العمومية بالرغم من توفرها على خدمة تليب احتياجات املستفيدين ال تزال أمامها جمهودات جبارة 

 مبستوى هذه اخلدمة. االرتقاءوفعالة حىت تستطيع 

ن يرتكز على متكنها من املستفيدي كما ميكن القول بأن جناح املكتبة يف حتقيق هدفها واملتمثلة يف تلبية احتياجات  

ختطي الصعاب اليت تواجهها يوميا وذلك بالتخلص ولو نسبيا من العراقيل اليت تقف كحاجز أمام حتقيق هذا اهلدف،  

كما جيب أن تركز مجيع جهودها حنو خدمة املستفيدين حسب ما يرضي احتياجاهتم الفعلية، وعليه فإنه على 

أن تكشف عما يناسب  املستفيدين فعال وحتقيق سبل جناح اخلدمة املرجعية واستغالل املكتبات العامة بصفة عامة 

 املصادر و األوعية املرجعية استغالال فعاال.
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 .9100؛ مؤسسة الوراق للنشر والتوزيععمان:
 .0201؛.الرياض: دار املريخواملكتبات ـ بدر،أمحد، مدخل اىل املعلومات12  
 

 .9110؛ دية:وزارة الرتبية والتعليمابراهيم.املكتبة والبحث األول ثانوي،السعو  ـ بن عبد اهلل،01
جرجيس، جاسم حممد؛ عبد اجلبار، عبد الرمحان. املراجع واخلدمات املرجعية يف مراكز التوثيق واملعلومات. بغداد:  ـ 00

  .0201اإلعالمي لدول اخلليج العريب؛ مركز التوثيق 
؛ ر والتوزيعدار املريخ للنشموسوعة الفهرسة للمكتبات ومراكز املعلومات.الرياض:. خليفة،شعبان عبد العزيزـ 09  

0221. 
مواقعا و شاهني، شريف كامل. اخلدمة املرجعية اإللكرتونية املتاحة عرب مواقع املكتبات العريب على شبكة األنرتنت: ـ  00

 .9111ومستقبلها. تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم؛ 
 9110صويف، عبد اللطيف. املراجع الرقمية واخلدمات املرجعية يف املكتبات اجلامعية. قسنطينة: جامعة منتوري؛ ـ  00

.  
 .9100احلديث؛ در، قسمي. علم املكتبات وتوظيف التكنولوجيا. اجلزائر: دار الكتابا.عبد الق01
السيد حممود. مصادر وخدمات املعلومات املرجعية يف املكتبات ومراكز أسامة،  ؛عبد اهلادي، حممد فتحي. 01

  .9111املعلومات. القاهرة: املكتبة األكادميية للنشر والتوزيع؛ 
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؛ ]د ليةبيت األفكار الدو  . عليان، رحبي مصطفى.البحث العلي، أساسه ومناهجه وأساليبه و إجراءاته. عمان:00
 .ت[.

 . 0221.عمر أمحد، اهلمشري؛ رحبي مصطفى عليان. املرجع يف علم املكتبات واملعلومات. عمان: دار الشروق؛00 
موسى عبد املنعم. دراسات يف نظم خدمات املكتبات واملعلومات. االسكندرية: دار الثقافة العلمية؛ ، . غادة02

9119 .  
سسة الوراق للنشر صاحل،عمار عبد اهلل،جالمنة.مدخل اىل علم املكتبات واملعلومات.عمان:مؤ غامن،حسن ـ  91

 .9100؛ والتوزيع
؛ السامرائي، إميان. مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية. عمان: دار مصطفى . قنديلجي، عامر؛ عليان، رحبي90

 .9110اليازوريللنشر والتوزيع؛ 
رية: مركز كند. حمروس أمحد مهران، ميساء. املصادر املرجعية املتخصصة يف املكتبات وملراكز املعلومات. االس99

 دت[. ؛] االسكندرية للكتاب
 .0201.حممد، حممد أمان. خدمات املعلومات مع اإلشارة إىل اإلحاطة اجلارية. الرياض: دار املريخ؛ 90
 التنمية الثقافية: االستخدام التكنولوجي وأساليب التطور. القاهرة: دار الفكرمصطفى ، فهيم. املكتبة العامة و ـ  90

 . 9111العريب؛
ة ثـ معتوق،خالد بن سليمان.متطلبات أخصائي املعلومات يف املكتبات اجلامعية يف ظل البيئة الرقمية.اجتاهات احلدي91

 .9110؛ يف املكتبات واملعلومات
 د.ت[.؛]أمحد.خدمات املعلومات يف املكتبات.االسكندرية:االسكندرية للكتابحمروس ؛ ميساء  ـ مهران، 91
 .9100ـ مدادحة، أمحد. اخلدمات املكتبية واملعلوماتية للمستفيدين. عمان: دار املعتز للنشر؛ 90
 

 المجالت : 
سرتاتيجية :حنو رؤية ا احلديثة يف برامج تقييم علوم املكتبات واألرشيف ـ بيزان ، حنان الصادق.االجتاهات10 

  .9110للتحديث،جملة دراسات املعلومات،
 ـ 10 .0،ع00. مج9111زهري، حافظي. تكوين املستفيدين يف جمال املعلومات. جملة املكتبات واملعلومات. ـ  19 

 .9110ثائقية(.جملة جامعة دمشق.عليان،رحيي مصطفى.إدارة التنمية البشرية)دراسة و ـ 10
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  الرسائل الجامعية : 
ة التكوين املستمر ألخصائي املعلومات يف ظل البيئة الرقمية:دراسة ميدانية باملكتبة الرقمية جلامع. لعريط، وسيلةـ  10 

. نة:جامعة منتوريات.قسنطياألمري عبد القادر بقسنطينة.مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت،علم املكتبات ومراكز املعلوم
9100،9101 . 

ة.رسالة ماجسرت:علم دور أخصائي املعلومات يف ادارة املعرفة داخل املكتبات اجلامعية . وديع، ماضي ـ19 
 .9110.املكتبات
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