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و اخفض لهما جناح '’'’اهدي ثمرة جهدي و عملً المتواضع إلى من قال هللا تعالى فٌهما

 .24اإلسراء اآلٌة '' ’الذل من الرحمة و قل ربً ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا
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 .إلى عمً و زوجته و أوالده،  ولن أنسى فضلهم علٌا
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 .حنان ،هالة ،سوزان ،أمٌنة ،صارة ،قادة ،سفٌان،عائشة ،هدى ،ضحى ،زٌنب ،زوبٌدة

 .و لن أنسى طبعا من شاطرتنً دائما بحوثً العلمٌة و هذه المذكرة أمٌنة

 .و إلى كل من ساعدنً و لو بكلمة طٌبة ،و من تمنوا لً الخٌر
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من وفقنا بقدرته و مشٌئته على . الحمد هلل الذي هدانا إلى و ما كنا نهتدي لوال إن هدانا 

 .فلله الحمد و الشكر.النجاح

نتقدم بجزٌل الشكر و العرفان إلى األستاذة حمزة زرٌقات مرٌم على دعمها و مساندتها 

 .لنا إلتمام هذا العمل 

و شكر خاص إلى األساتذة األفاضل فً التخصص ،على نصائحهم و إرشاداتهم،على 

رأسهم األستاذة  مسئولة المسار محمدي نادٌة و رئٌس شعبة علم المكتبات و المعلومات 

 .عبد هللا الثانً محمد النذٌر

 :و نشكر كل من ساعدنا و ساندنا فً انجاز هذا العمل

 .بن قدور بن عطٌة كرٌمة

 .قومري إنصاف

و كل موظفً المكتبة العمومٌة لسٌدي بلعباس على مساعدتهم لنا فً انجاز العمل 

 .المٌدانً و على رأسهم المدٌر جٌاللً قوسطو،و صاحبة الفضل الكبٌر معرف نعٌمة

 .ٌعم شكرنا لكل من ساعدنا من قرٌب  أو بعٌد على تكملة هذه الدراسة

 

 



 

 :اهدي هذا الجهد المتواضع إلى

 .مدرستي األولى التي عممتني أبجديات الحياة جدتي كياللي زهرة  

 .إلى من أوصمني إلى المقام المثالي جدي بريغي احمد 

 .معممي األول و قدوتي في الحياة خالي بريغي محمد

 .الذي وثق بي دائما أبي

 .إلى منبع الحنان الذي ال ينقطع أمي حبيبتي 

  .(فتحية وبالل ورضوان سيف اإلسالم-محمد جمال-حنان): إخوتي

إلى من ساقه إلي القدر،ليشاركني الحياة في الحمو و المر و الذي ال و لن يتكرر بمعباس 
 .وكل عائمة بمعباس الكريمة. قادة الحسين 

-فتيحة)إلى الذكرى العطرة و الشمة الخيرة،و العالقات الطيبة التي قاسمتني وحشة الديار 
 .(سفيان-ابراهيم-عائشة-زينب-ضحى-هدى-زوبيدة-حنان-صارة-امينة-هالة-نعيمة

 .وكل أحبائي و أقاربي كل باسمه

 . إليكم انتم جميعا طمبة عمم المكتبات و المعمومات

 ابتغاءإلى المكتبيين و األرشيفين الذين يعممون بجد حبا في المهنة و في خدمة الوطن و 
 .تمبية احتياجات المستفيدين   

 .و كل أساتذتي األفاضل في جامعة مستغانم و وهران
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 : المقدمة

يعتبر عمم المعمومات من أىم العموم الرائدة حاليا حيث شيدت السنوات األخيرة تطورات 

كبيرة في مجال عمم المكتبات و المعمومات عمى الصعيد العالمي و عمى الصعيد العربي 

أيضا ، و ىذا ما أدى إلى تطور المكتبة تطورا ممموسا فيي وسيمة ىامة من وسائل 

المؤسسات الثقافية و التعميمية  حيث لم يعد دورىا يقتصر عمى تزويد القارئ بالكتب و 

الدوريات من أجل القراءة و قضاء أوقات الفراغ ، لكن تعدى دورىا إلى تييئة القارئ أو 

الباحث لمبحث بنفسو عن مصادر المعمومات المتنوعة كما أسيمت في تفجير طاقات 

االبتكار لديو و تدريبو عمى تحمل المسؤولية و االعتماد عمى نفسو ؛وخاصة عند دخول 

تكنولوجيا المعمومات في المكتبات حيث أصبحت ىذه األخيرة مجبرة عمى مواكبة 

التطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا المعمومات ، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات 

التقميدية و الحديثة كروادىا و تمبية احتياجاتيم ،كون أن المكتبة ىي المصدر الرئيسي 

لمحصول عمى المعمومات لكل من أراد اكتساب العمم و المعرفة فيي مفتوحة لجميع 

.الفئات العمرية   

حيث تسعى المكتبات إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتيا و ذلك من أجل 

 .السرعة و الدقة في إيصال المعمومة إلى المستفيد و إرضاءه 
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 :أساسيات الدراسة / 1

تتناول ىذه الدراسة دور الخدمات الحديثة في تمبية احتياجات المستفيدين في المكتبة 

العمومية ، أين نبحث عن الخدمات الجديدة التي تقدميا المكتبة الرئيسية لممطالعة 

لروادىا و مدى تفاعميم االيجابي ، خاصة '' محمد قباطي ''العمومية لوالية سيدي بمعباس 

أنيا تطبق تكنولوجيا المعمومات ، بغية تمبية احتياجات جميورىا المستفيد ، و لقد قمنا 

 .بذكر عدة مصطمحات في المتن لمخدمة الحديثة ىي مرادفات لمصطمح الخدمة الحديثة 

 : اإلشكالية 1-1

تسعى المكتبة منذ نشأتيا إلى خدمة المعرفة و العمم و خدمة المجتمع ، فمم تعد مجرد 

مكان لحفظ المعمومات و الوثائق بأنواعيا ، بل أصبحت مؤسسة تثقيفية و عممية بفضل 

 .ما تقدمو من خدمات لمستفيدييا بغرض تحقيق أىدافيا 

والمكتبة العمومية إحدى أنواع المكتبات التي تقدم خدماتيا بالمجان لجميع فئات المجتمع 

بمختمف مستوياتيا الثقافية و العممية ، لتمبية احتياجاتيم بتقديم جودة عالية في مجال 

التكنولوجيا و توظيفيا من أجل تقديم خدمة حديثة لممستفيد ، فقد مكنت تكنولوجيا 

المعمومات من إتاحة المعمومات بصفة لم تكن متوفرة من قبل بيذا االتساع و السرعة و 

فيذه الخدمات غير تقميدية تعنى باألنشطة و العمميات و الوظائف و اإلجراءات .الدقة 

التي تقوم بيا المكتبة من أجل خمق ظروف مناسبة لوصول الباحث و إشباع ما لديو من 
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حاجات لممعمومات ، فحداثة الخدمة تولد جودة في تقديم المعمومة و مما الشك فيو أن 

 .نجاح المكتبة العمومية يتوقف عمى مدى نجاح خدماتيا في تمبية احتياجات مستفيدييا 

إحدى '' محمد قباطي ''حيث تعد المكتبة الرئيسة لممطالعة العمومية لسيدي بمعباس 

النماذج التي تطبق التكنولوجيا الحديثة من أجل خدمة المستفيد ؛ ومن ىنا نطرح اإلشكال 

 :التالي 

 ما ىو دور الخدمات الحديثة لممكتبات العمومية في تمبية احتياجات مستفيدييا؟

 : تساؤالت الدراسة 1-2

 ما ىي مختمف الخدمات التقميدية و الحديثة التي توفرىا المكتبة العمومية ؟/ 1

 ما مدى رضا المستفيد عن الخدمات الحديثة المقدمة ؟/ 2

 كيف يمكن تطوير أداء العاممين لتقديم خدمات جديدة مواكبة لمتطمبات العصر ؟/3

  كيف تساىم الخدمات المتطورة في تحسين مستوى أداء الخدمة ؟/4

 : الفرضيات 1-3

الفرضية ىي الخطوة اليامة في الربط بين الجانب النظري و النتائج المتوصل إلييا ، 

فتكون تصريح بتنبؤ بعالقة بين عنصرين أو أكثر أي أن كل دراسة أو بحث عممي يطرح 
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تساؤالت يبحث عن إجابة أو حل لضبط األىداف األساسية لمدراسة وضعنا الفرضيات 

 :التالية 

  تساىم الخدمات الحديثة بالمكتبة العمومية في إيصال المعمومة بسرعة و دقة

 .لممستفيدين و تنمية الرصيد الفكري و المعرفي 

  تقدم المكتبة العمومية  مختمف الخدمات من بينيا خدمة االنترنت و اإلعارة االلكترونية

و فيارس آلية و التكشيف اآللي حيث سيمت ىذه الخدمات عمل المكتبي و سيمت 

 .عمى المستفيد طرق الوصول إلى المعمومات و التحسين في أداء خدمة بجودة عالية 

  يمكن تطوير أداء العاممين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة و ذلك من خالل تكوين دورات

تدريبية لمعاممين و المستفيدين في استخدام التكنولوجيا ، لتمبية حاجيات المستفيد في 

 .اإلتاحة و السيولة و السرعة و اختصار الوقت 

 : أهمية الدراسة 1-4

 : تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من عدة نقاط و منيا 

 .أىمية تطبيق الخدمات الحديثة في المكتبة العمومية-

 .نظرة المستفيد نحوى المكتبة العمومية-

تدارك المكتبة العمومية جل نقائصيا و العمل عمى تطويرىا لتقديم خدمات ذات جودة -

 .عالية 
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 : أهداف الدراسة 1-5

 :نسعى من خالل دراستنا إلى تحقيق مجموعة من األىداف يمكن حصرىا فيما يمي 

 .استعراض مختمف الخدمات الحديثة التي تقدميا المكتبة العمومية / 1

 .التعرف عمى أراء المستفيدين من الخدمات الحديثة /2

 .معرفة رضا المستفيدين من الخدمات التكنولوجية التي تقدميا المكتبات العمومية /3

 .التعرف عمى مدى تمبية المكتبة العمومية  لحاجيات المستفيدين /4

 قياس درجة استغالل الرصيد المتوفر في المكتبة العمومية من طرف جميور مستفيدييا /5

 : أسباب اختيار الموضوع 1-6

 :إن اختيارنا ليذا الموضوع يعود لعدة أسباب أىميا 

 .الوقوف عمى مدى قدرة المكتبة العمومية عمى تقديم خدمات حديثة لممستفيدين *

معرفة مدى تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحديثة و ما الصعوبات التي تواجييم في *

 .استعماليم ليذه الخدمات لموصول الى المعمومة

 .التعرف عمى مدى مواكبة المكتبات العمومية لمتطورات التكنولوجية *
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معرفة مدى توفير المكتبات العمومية مصادر المعمومات لمختمف فئات جميورىا *

  .المستفيد

: الدراسات السابقة 1-7

تعتبر الدراسات السابقة مصدر إليام ال غنى عنيا بالنسبة ألي باحث ، كما أن أساس 

ن أي بحث ما ىو إال امتداد لمبحوث التي سبقتو اعتمدنا  المعرفة العممية ىو التراكمية وا 

: عمى مجموعة من الدراسات السابقة من أجل اإلحاطة بالموضوع ، و الموجزة في 

: الدراسة األولى 

وىران .أطروحة دكتوراه .بن حاوية يمينة ، جودة خدمات المكتبات العمومية في الجزائر 

. 2014،2015. 1جامعة  أحمد بن بمة :

تطرقت الباحثة في ىذه الدراسة إلى موضوع جودة خدمات المكتبات العمومية في الجزائر 

و لعمى الجزئية التي أفادت دراستنا تكمن في الجوانب التي تحدثت فييا الباحثة عن 

كذلك من جية .التصورات الجزئية لممكتبات العمومية و األدوار التي ظيرت بيا مؤخرا 

أخرى التعريج في واقع المكتبات العمومية بالجزائر من ناحية النشأة و التطور ، األطر 

التنظيمية و القانونية ليا مما ساعدنا عمى اكتساب معمومات نظرية ميمة ، و قدمت 

عين تموشنت ، معسكر ، وىران، مستغانم ، )الدراسة مكتبات الغرب الجزائري العمومية 

لتصل إلى أن مكتباتنا العمومية الزالت لألسف من تراجع األداء  (سيدي بمعباس ،تممسان
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و الخدمات المقدمة من نتيجة غياب أطر تنظيمية و قانونية كذلك غياب عناصر 

. المتابعة و التقييم من جية أخرى غياب ممارسات جديدة

: الدراسة الثانية

: العياشي ، بدر الدين خدمات أنظمة المعمومات و دورىا في تمبية احتياجات المستفيدين 

دراسة ميدانية بمكتبة المدرسة العميا لألساتذة ، قسنطينة، مذكرة تخرج لنيل شيادة 

. 2012-2011جامعة منتوري، : قسنطينة . الماجستير ، عمم المكتبات 

تطرق الباحث في دراسة في الخدمات اإللكترونية و تطبيقيا في أنظمة المعمومات و مدى 

تبسيط التي اإلحتياجات المستفيدين ، و قد تناول فصال عن الخدمات اإللكترونية الذي 

يفيد دراستنا ، وكما تطرق إلى فصل آخر يفيد دور ىذه الخدمات االلكترونية في تمبية 

 لدراسة النظرية ، تطرق إلى الجانب التطبيقي إلى دور كممةاحتياجات المستفيدين ، و كت

.  المستفيد عنيا كل خدمة إلكترونية رضاالمدرسة العميا لألساتذة ، وقد توصل إلى 

 :الدراسة الثالثة 

: المكتبات العامة في الجزائر بين النظريات العممية و معطيات الواقع . لزاحي ، سمية ا

مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير عمم . كتبات العامة البمدية لوالية سكيكدة نموذجا مال

. 2006-2005جامعة منتوري،:قسنطينة .المكتبات 
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تناولت الباحثة مذكرتيا في الفصل األول كل المفاىيم و األطر النظرية المتعمقة 

بالمكتبات العمومية ، في الفصل الثاني تطبيقات تكنولوجيا المعمومات فييا و كانت نتيجة 

. بحثيا التحوالت التي طرأت و ستطرأ عمى المكتبة العمومية في ظل التكنولوجيا 

كل الدراسات السابقة تناولت جزء من موضوعنا ، بحيث لم نجد من تطرق إلى الخدمات 

اإللكترونية الحديثة في المكتبات العمومية و دورىا في تمبية احتياجات المستفيدين ، 

. تعتبر دراستنا ىي األولى 

 :  صعوبات الدراسة 1-8

ال تخمو أي دراسة من الصعوبات و المشاكل التي تواجو الباحث و نحن أيضا ككل 

الباحثين واجيتنا عدة مشاكل النجاز بحثنا و من بين الصعوبات التي واجيتنا ىو بعد 

مكان الدراسة التطبيقية التي أنجزنيا في سيدي بمعباس، و األصعب من ذلك ىو ضيق 

الوقت النجاز البحث ، و لكن بالعزيمة و اإلصرار لن تقف أي مشكمة أو عقبة في 

طريقنا و تمنعنا من انجاز البحث؛ والمشكل الكبير الذي وقف في طريقنا ىو نقص 

 .تكويننا في المنيجية ، واختالف اآلراء حوليا
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 :اجراءات الدراسة/ 2

: منهج الدراسة 2-1 

المنيج ىو مجموعة من اإلجراءات المتبعة في دراسة الظاىرة ومشكمة البحث ، و ليذا 

من الضروري استخدام المنيج باعتباره الطريقة التي يتبعيا الباحث لموصول إلى نتيجة 

. معينة

مدى حيث اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج وصفي تحميمي لدراسات الخدمات الحديثة و 

.  بمعباس  العمومية لسيديمكتبةال في نتمبيتيا لحاجيات المستفيدي

: أدوات البحث 2-2

فالنجاح أي بحث البد أن تتوفر لديو وسائل و أدوات بحث مناسبة من أجل الحصول 

عمى المعمومات و البيانات حول مشكمة الدراسة و ليذا اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى 

. المقابمة و االستمارة و المالحظة في جمع البيانات 

 : المقابمة 2-2-1

تقنية مباشرة لمتقصي العممي تستعمل إزاء األفراد الذين تم ''يعتبر موريس أنجمس المقابمة 

سحبيم بكيفية منعزلة غير أنيا تستعمل في بعض الحاالت إزاء مجموعات من أجل 
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استجوابيم بطريقة نصف موجية و القيام بسحب عينة كيفية بيدف التعرف بعمق عمى 

 1.المستجوبين 

 :و التي تتمحور حول

لمعرفة االستراتيجية  (. المكتبة العمومية و تمبية احتياجات المستفيدين):المحور األول

. المتبعة من طرف المكتبة لخدمة المستفيد

جهود المكتبة  الحالية و المستقبمية .(الخدمات الحديثة لممكتبات العمومية ): المحور الثاني 

 .لتقديم خدمات حديثة

: و كانت مع

 .مدير المكتب الرئيسية لممطالعة العمومية .1

 .منشط ثقافي .2

 . اآللي اإلعالمميندسة دولة في  .3

 . محفوظاتأمينوثائقي  .4

.  مصمحة الرصيد الوثائقيمسئولة .5

 

 

                                                             

197ص.2004دار القصبة للنشر و التوزيع ،:الجزائر.منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية .أنجرس،موريس 1  
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 : المالحظة العممية 2-2-2

تقنية مباشرة لمتقصي ''حيث تم االعتماد عمى المالحظة في عبن المكان و التي تعتبر 

العممي تسمح بمالحظة مجموعة ما بطريقة غير موجية من أجل القيام عادة بسحب 

 1 '' .تكيفي بيدف فيم المواقف و السموكيا

 :االستبيان

ليس مجرد أسئمة يوجييا الباحث إلى المبحوثين و إنما في الحقيقة ىي منبيات لفظية 

مدروسة بعناية ، و اليدف من االستبيان ىو جمع البيانات الالزمة إللقاء الضوء عمى 

 .األسئمة التي تسعى إلى اإلجابة عنيا

و انطالقا من ىذا ونظرا لطبيعة الموضوع المعالج و خصوصياتو و طبيعة لتساؤالت و 

الفرضيات المطروحة و كذلك البيانات المراد الحصول عمييا ، وجب عمينا استخدام 

االستبيان كوسيمة لمحصول عمى المعمومات الدقيقة التي تفيدنا في ىذا البحث الذي درسنا 

 .فيو مدى تمبية تكنولوجيا الحديثة لحاجيات المستفيدين

سؤال تنوعت بين أسئمة مفتوحة و أخرى مغمقة و كان ....و قد احتوى االستبيان عمى 

تركيزنا عمى األسئمة المغمقة لكي نتحكم أكثر في الموضوع و ال نترك المبحوثين يوجيون 

 .الدراسة إلى مسار ال تتحقق من خاللو أىدافنا

                                                             
 184ص.المرجع نفسو  1
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 :محاور أساسية كما يمي3و قد جاء االستبيان مقسم إلى 

 (تحدد نوع الجنس و المستوى الدراسي)=بيانات أولية  :المحور األول. 

 لمعرفة الخدمات (واقع الخدمات المقدمة في المكتبة لممستفيدين ) :المحور الثاني،

 .الحديثة المقدمة في المكتبة،و مدى استخداميا من طرف المستفيد

 لمعرفة (دور الخدمات الحديثة في تمبية احتياجات المستفيدين) :المحور الثالث

 .رضى المستفيدين عمى الخدمات الحديثة

 :تعريف مجتمع البحث

من العناصر ليا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا من  ىو مجموعة

 .العناصر األخرى  و التي يجري عمييا البحث أو التقصي

 و قد كان مجتمع دراستنا يتمثل في 

 :تعريف العينة

 :و تمثمت عينتنا في.تتمثل العينة في مجموعة فرعية من عناصر مجتمع معين

 :العينة القصدية  

فقد كانت مع .وىي سحب عينة من مجتمع بحث بانتقاء عناصر مثالية من ىذا المجتمع

 .مسؤولي المصالح بالمكتبة من اجل إفادتنا
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 :العينة العشوائية 

ىي اخذ عينة بواسطة السحب بالصدفة من بين مجموع عناصر مجتمع  

 . عينة بطريقة عشوائية60فوقع توزيع استماراتنا عمى .البحث

 

 :حدود الدراسة الميدانية 2-3

: الحدود الموضوعية  2-3-1

إن مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في الخدمات االلكترونية الحديثة في المكتبة العمومية 

 باإلضافة إلى التطرق إلى الخدمات نالمستفيديو مدى تمبية االحتياجات و طمبات 

 .الحديثة األخرى غير االلكترونية الموجودة وواقع تطبيقيا 

: الحدود البشرية  2-3-2

 الرئيسين في المكتبة عمى معالجة و تقديم المسئولينيشتمل المجال البشري لدراستنا عمى 

الخدمات االلكترونية الحديثة حيث قمنا بإجراءات المقابمة معيم ، و كذلك وزعنا استمارة 

.  عينة عشوائية لمتعرف عمى مدى تأثير ىذه الخدمات عمى المستفيدين60عمى 

: الحدود الزمنية  2-3-3
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 12 غاية إلىالوقت المستغرق لدراستنا الميدانية ىو ما يقارب الشيرين من شير فيفري 

. 2017أفريل 

: الحدود المكانية  2-3-4

إن المجال الجغرافي ليذه الدراسة التي أجريت فيو ىي المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية 

. لوالية سيدي بمعباس

 :الحدود المغوية2-3-5

استعممنا في دراستنا ىذه عمى حدود لغوية تمثمت في مراجع بالمغة العربيةّ ،و المغة 

 .الفرنسية و االنجميزية 

 : مصطمحات الدراسة 2-4

 المكتبة العمومية : 

ىي مؤسسة ثقافية ، تربوية اجتماعية تعميمية فكرية ثقافية ، تنشأىا الدولة و تموليا من 

الميزانية العامة ليا تعمل عمى حفظ التراث الثقافي اإلنساني و الفكري ليكون في خدمة 

القراء و المواطنين من كافة فئات المجتمع عمى اختالف مؤىالتيم العممية و عمى 
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اختالف أعمارىم و مينيم و ثقافاتيم و تعتبر من أىم الوسائل التي تعين عمى نشر 

 1.المعرفة و االرتقاء بمستوى الفن و الثقافة

البيت ، )المكتبة العمومية ىي المكتبة الشاممة في أدوارىا ، لتعوض الفرد داخل المجتمع 

بكل الشرائح من الطفل إلى الشيخ ، و من السميم إلى ذو االحتياجات  (....المقيى،  المدرسة ،

 .الخاصة ، فتعمم و تثقف و تربي مجانا 

 

 

  المستفيد :  

ىو السموك يتبعو لخدمة نفسو بنفسو أو ىو ممارسة عادة ما يكون ممزما لمقيام بيا ضمن 

 .معطيات تدفعو لذلك ، فالمستعمل شخص أدرك نقصا في حاجتو لممعمومات محاوال تداركيا 

  ىي رغبة المستفيد في الحصول عمى معمومات تفيد و : احتياجات المستفيدين

 2.تقضي لو عمى مشكالت يواجييا 

  (االلكترونية)خدمات المعمومات الحديثة : 

                                                             
 Ackafi fi Mafahim aloum almaktabat=انجليزي-عربي:الكافي في مفاهيم علوم المكتبات و المعلومات .الصرايرة ، خالد عبده  1

Walma ‘loumat. 238ص .2010دار كنوز المعرفة العلمية : األردن 
2 Faulquie,PAUL.Dictionnaire de la langue pédagogique.paris :press universitaires de France,1971.p474. 
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ىي الخدمة المعموماتية التطور التي تقدميا المكتبة بشكل غير تقميدي و تتميز بالجديد و 

الحديث و استخدام التطبيقات الحديثة التي تتيحيا شبكة االنترنت لموصول لممعمومات 

 .بأفضل الطرق و أقل تكمفة 

ىي خدمات المعالجة باستعمال البرمجيات  (االلكترونية)خدمات المعمومات الحديثة 

الوثائقية و الحاسب اآللي ، و المقدمة غالبا عن بعد و بطريقة آلية ، و تكون غير مكمفة 

 1.و ما يميزىا أنيا متجدد و مستحدثة بكل ما يطرأ عمى التكنولوجيا من جديد

  التكنولوجيا الحديثة : 

ىي تقنيات المعمومات التي يستخدميا اإلنسان في معالجة المعمومات من أدوات و أجيزة 

و معدات ، و تشمل المعالجة التسجيل و االستنساخ و البث و التنظيم و االختزان و 

 2.االسترجاع 

 :و منه يمكن تقسيم المخطط كالتالي

 تطرقنا فيو إلى ستة مباحث كانت حول تعريفات خاصة بالمكتبة :الفصل األول 

العمومية،وكل ما يتعمق بيا من أنواع و أىمية و أىداف،إلى جانب أنواع 

                                                             
1Coset.michel ,SavastinuleLaura.library2.0 :services for next generation library[W.P] :library 
journal.2006.p85. 

330.ص.2005دار العمم لمماليين ، : بيروت .موسوعة المورد العربية .ميز ، البمعكي 2  
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مستفيدييا، و العوامل المساعدة في تحديد احتياجاتيم ،و تطبيقات تكنولوجيا 

 .المعمومات لتقديم خدمات حديثة ليم 

 خدمات المعمومات الحديثة في المكتبة العمومية، بحيث عالجنا :الفصل الثاني

تعريف الخدمات الحديثة و االلكترونية ،و متطمبات تقديميا في المكتبات العمومية  

إلى جانب مختمف أنواع ىذه الخدمات ،المباشرة وغير المباشرة ،و أىم التيديات 

 .التي تواجو المكتبات العمومية في تقديميا

 دراسة تطبيقية في مكتبة سيدي بمعباس الرئيسية لممطالعة العمومية،  :ثالفصل الثال

بحيث قدمنا تعريف شامل لممكتبة تضمن النشأة و الموقع ،و المصالح و الخدمات 

التي تقدميا،ثم تطرقنا إلى إجراءات الدراسة الميدانية فعرضنا كل من المقابمة و 

االستمارة تم حممناىما ،و عرضنا النتائج و نتائج  الدراسة بناء عمى الفرضيات ،و 

 .قدمنا مجموعة من التوصيات
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 المكتبة العمومية و دورها في تمبية احتياجات المستفيد: الفصل األول

   :تمهيد

إف المكتبات العمومية مؤسسات ذات قيمة عميا في المجتمع، و ذات آثار قوية في عممية التنمية لمفرد 

ستتـ  و الدولة ككؿ، فيي تتطمب في ىذه الدراسة مجاال، يوضح فيو مفيوميا، و رسالتيا، و ذلؾ ما

 .معالجتو في ىذا الفصؿ

 المفهوم و الماهية: المكتبة العمومية 1.1

 :تعريف المكتبة العمومية 1.1.1

  تعرؼ الموسوعة العربية لمصطمحات عمـو المكتبات و المعمومات و الحاسبات المكتبة

عمى أنيا مكتبة تقدـ خدماتيا دوف رسـو لجميع المواطنيف في حي معيف أو منطقة :"العمومية

معينة و تساندىا مخصصات مالية عامة أو خاصة، و ىي توجو خدماتيا و مجموعاتيا لممجتمع 

1."الذي تخدمو في منطقة محددة
 

  المكتبة العمومية تضـ مكتبات الواليات و البمديات و مكتبات دور الثقافة، تجمع ىذه

المكتبات أرصدة متنوعة األشكاؿ و التخصصات نظرا لكونيا تؤدي خدمات لمختمؼ شرائح 

 2.المواطنيف

  تقدـ المكتبة العمومية خدماتيا لجميع المستويات الثقافية و بالتالي فيي تحصؿ عمى

 3.المطبوعات و المواد المكتبية في مختمؼ المجاالت العممية و األدبية و الفنية و غيرىا

                                         
-

 3مج. عربي_ انجميزي: الموسوعة العربية لمصطمحات عمـو المكتبات و المعمومات و الحاسبات. أحمد محمد، الشامي؛  السيد، حسب اهلل1
   .187 ،ص2001المكتبة األكاديمية، :القاىرة.

- .183 ، ص2004مطبعة جامعة منتوري، : قسنطينة. محاضرات في تكنولوجيا المعمومات. عبد المالؾ، بف سبتي 
2
  

- .353 ، ص2002دار الصفاء، : عماف. إدارة و تنظيـ المكتبات و مراكز مصادر التعمـ. ربحي مصطفى، عمياف
3
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  إف المكتبة العمومية يتسع نطاؽ خدماتيا و تتنوع أنشطتيا، و ىي تتسع لتشمؿ كؿ فئات

 (كاألطباء)المجتمع مف عماؿ و موظفيف و فالحيف و طالب و أساتذة الجامعات و مينييف

ىي جامعات شعبية تعطي :"كما ذكر األستاذ الدكتور أحمد أنور عمر...المحاميف، ميندسيف

العمـ حرا لكؿ مف يقصدىا أي تخدـ كؿ فئات و طبقات الشعب دوف تمييز أو تفضيؿ و دوف 

مقابؿ، المكتبة العمومية تختمؼ عف المكتبات األخرى مف حيث جيات التمويؿ و اإلشراؼ بحيث  

يكوف اإلشراؼ عمييا متعدد و متنوع داخؿ الدولة الواحدة أو مف دولة إلى أخرى، فيي تقدـ 

خدماتيا لكؿ األفراد دوف تمييز بسبب الجنس أو الديف أو الموف أو الطبقة االجتماعية أو 

الوظيفة، و خدماتيا مجانية و يرتادىا الفرد دوف إجبار أو حفظ، فالمكتبات العمومية قوة ايجابية 

1. "في تطوير المجتمع المحمي و النيوض بو
 

 :موجز عن إعالن منظمة اليونسكو لممكتبة العمومية

 ثـ أصدرت 1973 أوؿ بياف عف المكتبات العمومية و راجعتو عاـ 1949أصدرت اليونسكو عاـ 

 ، و نظرا ألىمية ىذا البياف لكؿ المينييف بالمكتبة العمومية تمت ترجمتو 1994طبعتو األخيرة عاـ 

 :صدرت بالتعاوف مع اإلتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات و جاء فيو مايمي

إف حرية المجتمع و األفراد و ازدىارىـ و نموىـ قيـ إنسانية أساسية و ال يمكف تحقيقيا إال عف "

طريؽ قدرة المواطنيف المستنيريف عمى ممارسة حقوقيـ الديمقراطية مرىونتاف بتوافر تربية سميمة و 

 ."االنتفاع الحر و الالمحدود بالمعرفة و الفكر و الثقافة و المعمومات

و المكتبة العمومية باعتبارىا المدخؿ المحمي إلى المعرفة ىي شرط أساسي إلكساب العمـ مدى الحياة 

 .و االستقالؿ في اتحاذ القرار و التنمية الثقافية لألفراد و الجماعات
                                         

- 
1
، 79 ،ص،ص2010دار العمـ و اإليماف لمنشر و التوزيع، : مصر. أنواع المكتبات و أثرىا في قياـ الحضارات: المكتبة و المجتمع. محمد، ىاني 

80. 
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و في ىذا البياف تعمف اليونسكو إيمانيا بالمكتبة العمومية كقوة حية لمتربية و الثقافة و اإلعالـ كعامؿ 

 .أساسي في تعزيز السالـ و الرفاه الروحي مف خالؿ عقوؿ البشر رجاؿ و نساء

و ليذا فإف اليونسكو تشجع الحكومات الوطنية و المحمية عمى دعـ المكتبات العمومية و اإللتزاـ 

 1.بتنميتيا تنمية فعالة

 

 فروع المكتبة العمومية: 

تقدـ المكتبة العمومية خدماتيا لكؿ أفراد المجتمع دوف استثناء، لكف ىناؾ بعض الضرورات التي 

اقتضت أف تنفصؿ بعض أقساـ المكتبة العمومية لتصبح مكتبة مستقمة و لتقدـ الخدمة المكتبية 

لشريحة مف شرائح المجتمع أو لحي أو منطقة و مف ىنا تعد المكتبة الفرعية و مكتبة الطفؿ و 

 .المكتبة المتنقمة فروعا لممكتبة العمومية إذ كانت مرتبطة بيا

 :المكتبة الفرعية .1

فيي تنشأ لتقدـ الخدمة المكتبية إلى سكاف الضواحي في المدف الكبرى، و ىي فرع مف فروع المكتبة 

العمومية، و يكوف الغرض مف إنشاءىا ىو تيسير إمداد األفراد الذيف ال يتيسر ليـ الوصوؿ إلى 

المكتبة الرئيسية المركزية، و تعتمد إداريا عمى التوجيو المركزي مف المكتبة الرئيسية، و تعتبر صورة 

 .طبؽ األصؿ عف المكتبة الرئيسية

 :مكتبة الطفل .2

كخدمة القص أو الحكاية، إجراء المسابقات، )ىي جزء مف المكتبة العمومية، تقدـ خدماتيا لألطفاؿ

و تتوازى  (...االحتفاالت، المعارض، عرض التسجيالت، األلعاب و المجسمات، مواد سمعية بصرية

                                         
- .10 ،ص2005مؤسسة عبد المحسف القطاب، : غزة. دليؿ المكتبة العامة و مكتبة األػطفاؿ. محمد، إيتيـ

1
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أىداؼ مكتبة الطفؿ مع أىداؼ المكتبة العمومية، و لقد ازداد وعي المسؤوليف بأىمية مكتبة الطفؿ 

 1.فأخذت تنتشر و تزداد نظرا لما تقدمو مف خدمات جميمة لبناء و تنمية شخصية الطفؿ

 :المكتبة المتنقمة .3

تعتبر كذلؾ كمكتبة تابعة لممكتبة العمومية التي تمد خدماتيا لممواطنيف الذيف يقيموف في مناطؽ 

بعيدة و نائية و التي قد ال تسمح كثافتيـ السكانية بإنشاء مكتبة عامة ليـ، و ىي عبارة عف شاحنة 

كبيرة بداخميا رصيد وثائقي ىاـ، مزودة بجميع المتطمبات الالزمة إلراحة العامميف و القراء كاإلضاءة 

تقدـ عمى تحسيف الخدمة المكتبية العامة، فيي ...الكيربائية و التكييؼ و الوسائؿ المكتبية الالزمة

 2.تتميز بروح مف البساطة يجعؿ منيا الوسيمة المثالية لتقديـ الخدـ المكتبية

 

 3:و مف بيف مياميا

 توفير مصادر المعمومات بما يناسب أفراد مجتمعاتيا 

 رفع مستوى األفراد الثقافي و الفني و الميني 

 معاونة روادىا عمى اكتساب التعمـ الذاتي و تنمية مياراتيـ و مواىبيـ 

 استثمار أوقات الفراغ 

 تدعيـ الصالت بالمؤسسات الثقافية و االجتماعية في بيئتيا 

 أف تصبح مرآة صادقة لبيئاتيا و ابراز تراثيا الفكري و المادي و التاريخي و أنشطتيا. 

                                         
-

مذكرة مقدمة لنيؿ . المكتبات العامة البمدية لوالية سكيكدة نموذجا: المكتبات العامة في الجزائر بيف النظريات العممية و معطيات الواقع. سمية، الزاجي1
   .45، 40  ،ص ص2005-2006جامعة منتوري،: قسنطينة.درجة الماجستير ،عمـ المكتبات و التوثيؽ

-
 ، 1981المنشأة الشعبية لمنشر و التوزيع و اإلعالف و المطابع، : طرابمس. دراسات في المكتبات. أبو بكر محمود، اليوش، مبروكة، عمر محيرؽ2

   .22ص
- .43المرجع السابؽ، ص.محمد عبد الواحد، ضبش

3
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 :أهداف المكتبة العمومية 2.1.1

إف لممكتبة العمومية كغيرىا مف مؤسسات المعمومات أىداؼ عامة كالتربية و التعميـ و اإلعالـ و 

 .التثقيؼ و اإلسياـ في حفظ التراث الوطني و غيرىا مف األىداؼ

 مف خالؿ تحقيؽ ىذيف اليدفيف، تدعـ المكتبات العمومية ميمة األسرة في : التربية و التعميم

تشجيع التعميـ الذاتي و إمدادىـ بالوسائؿ التي تساعدىـ في التقدـ في جميع المستويات 

 1.التعميمية

 و يأتي ذلؾ مف خالؿ كافة البرامج و األنشطة و الفعاليات التي تقدميا المكتبة و :التثقيف 

 .اإلطالع عمى الثقافات العالمية، فضال عف اكتساب ميارات التعبير الحر و الحوار

 و ذلؾ مف خالؿ إمداد األفراد و الجماعات و المؤسسات بالبيانات و المعمومات : اإلعالم

الدقيقة و الموثقة، لمتوعية بما يجري عمى المستويات المحمية و اإلقميمية و العالمية و في 

 .مختمؼ المجاالت المرتبطة باىتمامات و احتياجات و تطمعات الوطف و المواطف

 تشارؾ المكتبات العمومية بشبكاتيا و نضميا : اإلسهام في الحفاظ عمى التراث الوطني

المكتبات الوطنية عمى المستوييف الوطني و اإلقميمي، في مجاؿ الحفاظ عمى التراث الوطني 

 .و القومي و التعريؼ بو و ابرازه و الحث عمى العناية بو

 مف خالؿ البرامج و األنشطة و الفعاليات الموجية و اليادفة و التي ترمي :التسمية الترفيه 

إلى تشجيع االستثمار الواعي و اإليجابي ألوقات الفراغ خاصة بالنسبة لمشباب بما يعود 

2.ىو مضر بالنفع عمى األفراد و الجماعات و ابتعادىـ عمى كؿ ما
 

                                         
-

. 2007.مجمة االتجاهات الحديثة في المكتبات و المعمومات. دور المكتبات العامة في تنمية الوعي المعموماتي. محمد مجاىد بف يوسؼ، اليياللي1
   .41 ،ص27 ، ع14مج
-

2
  39،33 ، ص ص2003األصيؿ لمنشر و التوزيع، : القاىرة. مستقبؿ المكتبات المدرسية و العامة في ظؿ العولمة اإللكترونية. عباس، طارؽ محمود 
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 ال يمكف ألحد ميما بمغ مف سعة العمـ و التخصص أف يتابع و : البحث العممي و التكنولوجي

يالحؽ كؿ جديد و يستوعبو في شتى صفوؼ العمـ و المعرفة، و االنفجار ألمعموماتي و 

المعرفي أصبحت المكتبة العمومية مف المراكز التوثيقية و اإلعالمية الذي يؤدي وظائفو 

األساسية في جمع المعمومات و تنظيميا و خزنيا و استرجاعيا و خدـ الباحثيف عف طريؽ 

 .العقوؿ اإللكترونية

 عمى نحو يعود بفائدة معنوية و مادية و نفسية عمى الفرد، بدال مف أف :توجيه أوقات الفراغ 

 .يكوف الفراغ سببا إلضرار بالفرد و عائمتو و مجتمعو

 و ذلؾ بيف أفراد المجتمع الذي تخدمو المكتبة عف طريؽ : دعم العالقات االجتماعية

المساىمة في إيجاد عالقات إيجابية مف خالؿ الندوات و المسرحيات و المعارض التي ىي 

  1.جزء مف نشاطات المكتبة العمومية و خدماتيا

 :أهمية المكتبة العمومية 3.1.1

 :يمي تكمف أىمية المكتبة العامة فيما

  تخدـ جميع شرائح المجتمع دوف استثناء و تضطمع بأدوار مختمفة في التعميـ المستمر الذاتي

 2.و تعميـ الكبار بيدؼ االرتقاء بثقافة الفرد و تعميؽ االنتماء لموطف و المجتمع

  إتاحة جميع مصادر المعمومات المتوفرة بيا مجانا لجميع مف يرغبوف في اإلطالع عمى ىذه

المصادر دوف أف يعترضيـ في تحقيؽ ذلؾ أي حواجز مادية أو أي تدخؿ مف السمطات 

3.السياسية أو الدينية
 

                                         
- .43 ،ص1983دار المريخ لمنشر، : الرياض. دراسة ألسس الخدمة المكتبية العامة و المدرسية: المعنى اإلجتماعي لممكتبة. أحمد نور، عمر

1
  

، المالكي - .130 ،ص2006مؤسسة الوراؽ، : عماف. الوطنية: المكتبات النوعية. محمد عودة، عميوي؛ مجبؿ الـز
2
  

3
 -Bisbrouche,Marie-Fransoise. La Bibliothèque dans la ville , construire.équipe:moniteur,1984,p27. 
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  جعؿ المكتبة أداة لمتوعية و التطوير الثقافي و الروحي و إعداد القراء بذلؾ لمحياة التعاونية

 1.بالمجتمع الديمقراطي

 المستفيدين من المكتبات العمومية 2.1

 : تعريف المستفيد1.2.1

مف المعمـو أف المستفيديف مف المعمومات ىـ رأس الماؿ لممكتبات بكافة أنواعيا خاصة منيا المكتبة 

العمومية التي تعنى و تيتـ بتوفير شتى خدماتيا التقميدية و التكنولوجية لممستفيديف، و بالتالي فإف 

رضاىـ عف الخدمات التي تقدميا ىذه األخيرة يعكس مدى تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا، فيـ 

 2.مبرر وجودىا و جوىر رسالتيا

إف االنفجار المعرفي و ظيور التكنولوجيا، أثر عمى تفاعؿ المكتبة العمومية و كذا المستفيديف منيا، 

و بما أف المكتبة العمومية تسعى إلى تحقيؽ الجودة الشاممة مف خالؿ خدماتيا، أضحت تقدـ خدمات 

معمومات تكنولوجية، و أصبحت تركز عمى المستفيديف كعنصر ميـ لتقييـ أدائيا، و مدى إرضاءه و 

 .تحقيؽ و إشباع احتياجاتيـ

  يعرؼ قاموسLa langue pédagogiqueىو سموؾ يتبعو لخدمة نفسو بنفسو :" المستفيد

أو ىو ممارسة عادة ما يكوف ممزما لمقياـ بيا ضمف معطيات تدفعو لذلؾ، فالمستعمؿ 

 "3.شخص أدرؾ نقصا في حاجتو لممعمومات محاوال تداركيا

                                         
- .23 ،ص1996دار الشروؽ، : عماف. المرجع في عمـ المكتبات و المعمومات. عمر أحمد، اليمشري،  ربحي مصطفى، عمياف

1
  

-
2
 2005 ،2 ،ع1مج.2005.مجمة المكتبات و المعمومات. نحو التكيؼ مع التحديات: المكتبات الجامعية في ظؿ مجتمع المعمومات. لخضر، فردي 

   .118،ص
3
 -Foulquie,Paul. Dictionnaire de la langue pédagogique. Paris: press universitaires de France,1971,p474. 
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  ىو جميع األفراد أو الجيات أو المؤسسات الذيف يستخدموف المكتبة و يفيدوف منيا

ألغراضيـ المختمفة و مف المعمـو أف ىذا المجتمع يختمؼ مف مكتبة إلى أخرى، و أنو 

باختالؼ ىذه المجتمعات فإف حاجاتيـ المعموماتية تختمؼ أيضا و تتغير مف وقت إلى 

 1.أخر

لذا عمى المكتبة أف تحدد مجتمع المستفيديف منيا، و إف تتعرؼ عميو و عمى حاجاتو المعموماتية، و 

 2.التغيرات الحاصمة في المجاؿ بدقة حتى تضمف نجاح عممية تنمية مصادر المعمومات فييا

  ىو أفراد الشعب عمى اختالؼ الثقافات و موضوعات التخصص و الوظائؼ و األعماؿ و

 .األعمار

  ظير مفيـو المستفيد مع ظيور المواطف، المستيمؾ، الزبوف و المستعمؿ، و ىذا بعد الحرب

العالمية الثانية بعدما تطورت الخدمة العامة، رغـ أف أصؿ الكممة ترجع إلى أقدـ مف ذلؾ، و 

قبؿ أف نعرؼ المستفيد مف المعمومة العممية و التقنية البد مف اإلشارة إلى اختالؼ اآلراء و 

تضاربيا حوؿ مفيومو، الذي اليزاؿ غير واضح، بحيث يعتبره البعض نقطة بداية السمسمة 

الوثائقية، لكف األىـ مف ذلؾ ىو أف وجود أي مؤسسة معمومات يرتبط أشد االرتباط بوجود 

المستفيد فيو غايتيا و نجد في معظـ األدبيات شيوع مصطمحيف مرادفيف لو، و ىما 

3".المستفيد"و " المستعمؿ"
 

                                         
1 .28 ،ص2000دار الصفاء، : عماف. خدمات المستفيديف مف المكتبات و مراكز المعمومات. غالب عوض، النوايسة-

  

2 .28ص. المرجع السابؽ. غالب عوض، النوايسة-
  

- .162 ،ص1 ،ع13مج. 2006.مجمة المكتبات و المعمومات. تكويف المستفيديف في مجاؿ المعمومات. زىير، حافظي
3
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  يمكف تعريؼ المستفيد مف الناحية االصطالحية، المستفيد ىو الفرد الذي يشغؿ جياز أو

 1.يستخدـ وسيمة مف الوسائؿ أو يستفيد مف خدمة معينة كمف يستعمؿ مكتبة

  ،ىو مف يستخدـ و يستعمؿ شيئا ما أي الشخص الذي يستفيد مف مواد المكتبة و مف خدماتيا

و مصطمح مستفيد أفضؿ مف رائد المكتبة أو مركز المعمومات فاألخير قد يحمؿ معنى مساندا 

أو دائما لممكتبة، كما يعد مصطمح المستفيد أو المستخدـ أفضؿ مف القارئ ألف مجموعات 

المكتبات تتضمف مجموعات تقرأ أو ترى أو تسمع، فالمستفيدوف ىـ أوالئؾ  الذيف تـ إنشاء 

أنظمة المعمومات مف أجميـ فيـ المنتفعوف بيا و ىـ الذيف تؤوؿ إلييـ نتائج تطوير و 

تحديثات أقساـ المكتبات و خدماتيا، أي أف المستفيد ىو الغاية الكبرى و األساسية مف تقديـ 

خدمات المكتبات و المعمومات فيو في آف واحد طالب خدمات و منتفع بيا، و ييتـ بفكرة 

 2.الحصوؿ عمى المعمومات لتشبع رغباتو و فضولو أو لتحسيف مستوى تعميمو و تنمية مياراتو

 

 :3 أنواع المستفيدين2.2.1

ىناؾ أنواع عديدة مف مستفيدي المعمومة و يصنفوف حسب طبيعة النشاط الذي يقـو بو، و الذي مف 

 .أجمو يبحث عف المعمومة لذلؾ فإف المعايير التي عمى أساسيا يصنؼ المستفيدوف عديدة

فمثال حسب ما أوضحت الدراسات االجتماعية و السموكية االنفعالية أف جماعات المستفيديف تصنؼ 

 :4إلى ثالثة أصناؼ ىي

                                         
- .166 ،ص2008دار الصفاء لمنشر و التوزيع، : عماف. مدخؿ إلى عمـ المكتبات و المعمومات. عمر أحمد، ىمشري

1
  

- .249 ،ص2002دار الثقافة العممية، : اإلسكندرية. دراسات في نظـ خدمات المكتبات و المعمومات. غادة، موسى عبد المنعـ
2
  

- .678 ، ص1986دار الثقافة، : قطر. الموسوعة العربية في الوثائؽ و المكتبات. عبد الوىاب، شرؼ الديف
3
  

-
. دراسة ميدانية بمكتبة المدرسة العميا لألساتذة: خدمات أنظمة المعمومات اإللكترونية و دورىا في تمبية احتياجات المستفيديف. بدر الديف ،العياشي4

   .61 ،ص2012-2011جامعة منتوري، : قسنطينة. مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ، عمـ المكتبات و التوثيؽ
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 و  الذي ىو المستفيد الذي يكوف راض و يتعاوف مع المختص، و :(المتمرس)المستفيد اإليجابي 

 .لديو معرفة و خبرة بالبحث عف المعمومة و ال يتطمب إال مساعدة قميمة

 ىو المستفيد الذي يكوف غير راض و يبدي عداءا، و ىو شخص : (العرضي)المستفيد السمبي

صعب يطمب مساعدة دائمة إلستعماؿ النظاـ و لديو مشاكؿ في البحث عف المعمومة و يخمؼ 

مشاكؿ داخؿ النظاـ المعمومات خاصة سموكو عند استخداـ النظاـ أو وسائؿ البحث الحديثة، أو 

حتى باتصالو بالمختصيف في المعمومات، بسبب المشاكؿ التي يواجييا، كذلؾ فيو ينمي سموكا 

 .عدوانيا

 ىو المستفيد الذي يطمب اقتراحات و توجييات أو إرشادات بحيث :(البسيط)المستفيد الحيادي 

 .يكوف الوسيط الذي يقضي أكثر وقت في البحث و االستقصاء عف مكاف المعمومات

 1: مف جيتو أربعة أنواع مف مستفيدي نظاـ المعمومات و ىيWarzigكما يميز 

 و ىو الشخص الذي يعمـ أيف يجد المعمومة، و تكوف لديو الفرصة :(الحقيقي)المستفيد الفعمي 

 .الستعماليا و يستعمميا فعال

 ىو الشخص الذي يعمـ أيف يجد المعمومة و تكوف لديو الفرصة الستعماليا، : المستفيد المحتمل

 .لكف ال يستغؿ ىذه اإلمكانية

 ىو الشخص الذي ييتـ بالمعمومة التي يحتاج إلييا لكف ال يدري أيف يجدىا:المستفيد الكامن . 

 ىو الشخص الذي يستعمؿ المعمومة و يستغميا فعال: (النهائي)المستفيد الحالي. 

  :2أما الدكتور حشمت قاسـ يصنؼ فئات المستفيديف إلى

 :الجمهور العام .1

                                         
1
 -Deloof, J.P .Les attents des utilisateurs en information scientifique.[S-L]:Obnist,[S-D],P48. 

- .71 ، ص2014دار الكتاب الحديث، : الجزائر. عمـ المكتبات و توظيؼ التكنولوجيا. عبد القادر، قسمي
2
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و ىذه فئة عريضة تشمؿ جميع أفراد المجتمع، كما تشمؿ بعض المتخصصيف في العمـو التطبيقية و 

النظرية و الباحثيف العممييف إذ توفر لدييـ الوقت أو حيف ينتيوف مف التزاماتيـ الوظيفية، أما فئات 

 :المستفيديف فتتركز احتياجاتيـ عمى

  الحصوؿ عمى المعمومات التي تتعمؽ باألمور الحياتية العادية مثؿ تحسيف السموؾ، أو التغمب

عمى أعباء الحياة المنزلية أو البحث عف حياة أفضؿ أو البحث عف قدوة مف خالؿ قراءة سير 

 .الخ...العظماء و المشاىير

 و ىي المعمومات الالزمة لتمبية حاجة القارئ إلى الترفيو و استثمار أوقات : المعمومة الترفييية

 .فراغو

 و ىي المعمومات الالزمة لتمبية المتطمبات التعميمية لمرحمة معينة، : المعمومات التعميمية

 .فضال عف المعمومات الالزمة لخدمة أىداؼ التعميـ المستمر و التنمية المينية

 :الباحثون العمميون .2

و تقـو ىذه الفئة بإجراء البحوث األساسية في جميع مجاالت المعرفة، و ىؤالء تتسـ حاجتيـ إلى 

 :المعمومات بمايمي

 التصفح السريع لإلنتاج الفكري 

  االعتماد عمى اإلنتاج الفكري المتوافر في المكتبة العمومية، و مف ثـ اإلسياـ في تدفؽ

 المعمومات بما ينتجوف مف أفكار و ما يشاركوف فيو مف قنوات االتصاؿ

 اإلىتماـ بالجوانب النظرية و مصادر البيانات األولية 

  االعتماد عمى وسائؿ التعريؼ باإلنتاج الفكري و خاصة الكشافات و نشرات و مستخمصات و

 .المراجع المتوافرة في المكتبة العمومية
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 :المهنيون .3

الخ، و ىـ ...ىـ العامموف في جميع المجاالت المينية كاألطباء و الميندسيف و المعمميف و المحاميف

عمى عكس الباحثيف ألنيـ عادة مايعمموف في حدود زمنية مقيدة، و في الوقت الذي يحرص فيو 

الباحثوف عمى إنتاج المعمومات الجديدة فإف نشاط المينييف عادة ما يؤدي إلى إنتاج السمع أو 

الخدمات، و مف ثـ فإف حاجتيـ إلى المعمومات تتسـ بتوجيو االستفسارات المحددة و التي يمكف 

اإلجابة عمييا مف خالؿ مصادر المعمومات التي تتمثؿ في كتب الحقائؽ و المراجع العممية و 

 .الموجزات اإلرشادية

و ىـ الذيف يتولوف اإلدارة في الشركات و المؤسسات التعميمية و التجارية و المصالح : المديرون .4

الخ، و تتسـ حاجتيـ إلى المعمومات مف المكتبة العمومية باالعتماد عمى الحقائؽ و ...الحكومية

 1.البيانات مف مصادر المعمومات متنوعة المطبوعة منيا و غير المطبوعة

 :و يضاؼ إلى مستفيدي المكتبات العمومية فئات أخرى و ىي

 تعتبر المكتبة العمومية بالنسبة لمطفؿ مركز توجيو و إرشاد لبناء الجوانب النفسية و : األطفال

االجتماعية و الخمقية لديو و بذلؾ تميده لتحمؿ المسؤولية و االعتماد عمى الذات، و إذا تـ 

إعداد مجموعات الطفؿ داخؿ المكتبة إعدادا جيدا فإنيا تساعد الطفؿ عمى التعامؿ مع 

المعمومات المناسبة لمستواه العقمي و العمري و تدفعو لممشاركة الواعية في األحداث الجارية 

 .في المجتمع و إبداء رأيو حياؿ القضايا المعاصرة

 تسعى المكتبة العمومية إلى إعداد برامج تعميمية تناسب الكبار الذيف لـ : األميون من الكبار

يكمموا تعميميـ فتقدـ ليـ ما يحتاجونو مف معمومات و ميارات و خبرات، و إذا تـ تنفيذ برامج 

                                         
- .71ص. المرجع السابؽ. عبد القادر ،قسمي

1
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تعميـ الكبار في المكتبة العمومية فسوؼ تنمي لدييـ الميوؿ القرائية عف رغبة ألنيا تنفذ بعيدا 

 .عف النظاـ الرسمي لممدرسة

و اليدؼ منيا ىو إف يقرأ المتعمـ مف الكبار عف رغبة و ذلؾ باختيار ما يناسب ميولو و اىتماماتو و 

 1.التي يمكف أف يقرأىا بمفرده مف أجؿ اكتساب و تثبيت القدرات و الميارات

إذف فالتقسيمات متعددة و مختمفة و حاولنا ذكر أىميا، لكف ىناؾ مف يقسـ المستفيديف بشكؿ عاـ 

حسب أنشطتيـ، كالباحثيف في مختمؼ العمـو و العامموف و المينيوف و الفنيوف في شتى مجاالت 

اإلدارة و الصناعة و الطب و التجارة و التكنولوجيا و غيرىا مف المجاالت المختمفة باإلضافة إلى 

المستفيديف مف المكتبات كالطمبة و األساتذة و غيرىـ مف عامميف في مجاؿ التعميـ العالي و البحث 

العممي و بالتالي مف غير الممكف إعطاء تقسيـ موحد و وحيد حسب معيار واحد لكؿ فئات 

 .المستفيديف

  العوامل المساعدة في تحديد احتياجات المستفيدين3.2.1

 تعريف احتياجات المستفيدين: 

 ىي رغبة المستفيد في الحصوؿ عمى معمومات تفيد و تقضي لو عمى مشكالت واجييا. 

 2ىي رغبة يشعر بيا اإلنساف و يعمؿ عمى تحقيقيا أو تمبيتيا و تنقسـ إلى قسميف: 

 و ىي السعي الكتساب المعمومات حتى يتسنى لممستفيد اتخاذ : الحاجة المعرفية

 .القرارات بنفسو، و تسيير شؤونو و السبؿ لتحويميا إلى شيء مادي

 بعدما يكتسب المستفيد المعمومات فيو يسعى لالستفادة منيا و : الحاجة المادية

 .تحويميا إلى شيء ممموس أو مادي

                                         
- .51 ،ص2006دار الفكر العربي، : القاىرة. اإلستخداـ التكنولوجي و أساليب التطوير: المكتبة العامة و التنمية الثقافية. مصطفى، فييـ

1
  

- .431 ،ص1984دار غريب لمطباعة، : القاىرة . مقوماتيا و أشكاليا: خدمات المعمومات. حشمت، قاسـ
2
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  تمثؿ تحديد احتياجات المستفيديف أىـ خطوة في سياسة تنمية المجموعات المكتبية، و ىي

تتضمف الوسائؿ المختمفة التي تستخدميا المكتبة لمعرفة احتياجات المستفيديف مف المعمومات، و 

 :1تتمثؿ ىذه الوسائؿ في 

  التحميؿ المستمر لمجتمع المكتبة، و ذلؾ بمعرفة أي تغيرات تطرأ عمى البناء الديموغرافي ليذا

المجتمع و التعرؼ عمى القضايا و المشكالت التي تستقطب اىتمامات األفراد في المجتمع الذي 

 .تخدمو ىذه المكتبة

  معرفة أي تغيرات في المناىج الدراسة، و كذلؾ أساليب الدراسة و القضايا التي تحظى مف جانب

 .األفراد في المدارس و الجامعات المختمفة، التي تخدميا المكتبات

 استطالع آراء المستفيديف عف المكتبة و خدماتيا. 

 تحميؿ االستعارات الداخمية و الخارجية، و ذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى توجيات مجتمع المكتبة. 

  الرد عمى األسئمة المطروحة مف طرؼ المستفيد و كذلؾ استفساراتو و محاولة إرشاده، و توجييو

بيدؼ إشباع رغباتو و كذلؾ دمجو و إشراكو في مختمؼ عمميات تنظيـ و تسيير مراكز 

المعمومات كالتعبير عف رأيو فيما يتصؿ بنوعية و فعالية الخدمات المقدمة، باإلضافة إلى 

مشاركتو في اقتراح قوائـ المقتنيات الجديدة و إشراكو في تنظيـ المعارض و اقتراح الحموؿ 

 2.المناسبة إف وجدت ىناؾ مشاكؿ

 العوامل المساعدة في تحديد احتياجات المستفيدين 

                                         
- .26 ،ص2004جامعة منتوري، : قسنطينة . المراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية. صوفي ،عبد المطيؼ

1
  

-
   .49 ،ص1985دار المريخ، : الرياض. خدمات المعمومات مع اإلشارة إلى اإلحاطة الجارية. محمد، محمد أماف2
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إف المبدأ األساسي الذي ينبغي عمى كؿ نظاـ معمومات يعمؿ بو ىو معرفة المستفيديف عف طريؽ 

دراسات جادة تيدؼ إلى جمع المعمومات و تحميميا قصد تقديـ منتجات و خدمات مالئمة لمختمؼ 

 .فئات المستفيديف

تجدر اإلشارة إلى أف دراسات المستعمميف ضرورية في كؿ أطوار التسيير لنظاـ المعمومات بداية 

بالتصور إلى التسيير مرورا بالتقويـ و التسويؽ و السؤاؿ الجوىري ىو ماىي المعمومات التي ينبغي 

 جمعيا حوؿ االستعماؿ و المستعمميف التي ينبغي أف تدرس؟

 :تتمثؿ ىذه العوامؿ أو المتغيرات فيما يمي

 ىي عوامؿ خاصة بمستعممي المعمومات أىميا: خاصيات فردية: 

 السف، الجنس، الجنسية: بيانات ديمغرافية. 

 الموارد المالية، خاصيات ثقافية، القيـ، االنفتاح: بيانات خاصة بالحالة االجتماعية. 

 مستوى التعميـ، الثقافة العامة، مياديف اإلىتماـ، المغات: بيانات خاصة بالمستوى المعرفي 

 الشخصية، الذكاء، القدرات التخاذ القرار: بيانات نفسية. 

 فيما يخص بث أو نشر المعمومات يمكف أف نميز بيف المراحؿ : خاصية النشر أو بث المعمومات

 :التالية

 1.المستفيد يعرؼ لممرة األولى بوجود وثائؽ أو معمومات حوؿ موضوع يخصو: التحسيف 

 يعبر المستفيد عف اإلرادة في الحصوؿ عمى معمومات معينة قصد إثراء : اإلىتماـ

 .معارفو، أو توظيفيا في حؿ مشكمة معينة

                                         
- .108،105 ،ص ص2013ديواف المطبوعات الجامعية، : الجزائر. دراسات في المكتبات و المعمومات. عبد الحميد، أعراب

1
  



 انفصم األول                                          انمكتبة انعمومية و دورها في تهبية احتياجات انمستفيد

 

 

49 

 يقـو المستفيد بتمقي المعمومات المقدمة لو ثـ يعبر عف رأيو في ىذه المعمومات : رد الفعؿ

 .و مدى تطابقيا مع ميداف اىتمامو

 يتوقؼ اتخاذ القرار عمى نوعية المعمومات المقدمة لمقارئ: اتخاذ القرار. 

 بعد التأكد مف صالحية المعمومات تستعمؿ في إطارىا المناسب: توظيؼ المعمومات. 

 ىذه العوامؿ تخص اإلطار االجتماعي أو البيئي و ىي تؤثر عمى : الخاصية االجتماعية و البيئية

األفراد و الجماعات في تجاوبيـ و تعامميـ مع المعمومات و مف ىذه العوامؿ نذكر ما اعتمد عميو 

 :في الدراسات حوؿ المستفيديف

 خاصيات ثقافية، قيـ اجتماعية، عادات و تقاليد، تفاعؿ : المعايير االجتماعية أو الثقافية

 .ثقافي

 التنظيمات السياسية، التوجو السياسي، المشاريع السياسية: الجانب السياسي. 

 الخ...مجاالت اإلىتماـ، المداخيؿ، الصعوبات: الجانب اإلقتصادي. 

 مصادر المعمومات، : العناصر المتعمقة باستعماؿ و بث المعمومات خاصة ب: خاصية اإلتصال

 .أشكاؿ المعمومات، قنوات المعمومات، نظـ المعمومات

 : أنو يوجد ست فئات مف العوائؽ لبث المعموماتBrenda Dervinو يرى 

 عدـ قدرة الشخص عمى تحديد حاجياتو بدقة. 

 عدـ معرفة مصادر المعمومات. 

 صعوبة توظيؼ المعمومات. 

  مصادر المعمومات ال تشبع الحاجيات بصفة مقبولة. 

 نقص في معالجة الوثائؽ. 
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 احتواء المصادر عمى معمومات غير صحيحة 

 1.إلى جانب ىذه العوائؽ توجد عوائؽ أخرى تتمثؿ في العوائؽ التقنية و المالية و اإلدارية و النفسية

 بحيث ظيرت ألوؿ مرة و كانت الدراسات حسب 1920يرجع أصؿ ىذا النوع مف الدراسات إلى سنة 

Susan Granv Ford استجابة لمتطور العممي و التكنولوجي المذىؿ الذي عاشو العالـ بعد الحرب 

 2.العالمية الثانية

 ، 1930و قد تطور منيج البحث في العوامؿ المساعدة عمى تحديد احتياجات المستفيديف حوالي سنة 

حيث وضعت تطورات عممية ليذه الدراسات كإستعماؿ االستبيانات و المناىج االجتماعية و حساب 

 و ويفر، ىذه النظرة إذف كانت ديمغرافية لـ * و زيؼ و ماكموىاف*الكممات و مناىج كؿ مف شانوف

تساعد عمى فيـ صيرورة البحث عف المعمومة، إال أّف النظرة التصورية كانت تخص الحاجة 

 لذلؾ توصمت ىذه األعماؿ إلى نتائج 3لممعمومات و أسباب البحث، و عممية البحث عف المعمومة،

 بعد المحاضرة الدولية حوؿ المعمومة العممية و التقنية، التي أقيمت 1958واضحة و متفؽ عمييا عاـ 

 4.بواشنطف، حيث اىتمت الدراسة بالبحث في وضع نظاـ يمبي حاجيات المستفيديف

 :5و تكمف أىمية ىذه الدراسات في 

 تنمية الثقة في النفس لممستفيد و استمرارية تقديـ الخدمات الالزمة. 

                                         
-

1
   .108،105ص ص. المرجع السابؽ. عبد الحميد، أعراب 

2
 -Susan, CRA Wford. Information needs and user in annual review of information science and technology. N13, 

1978, p67. 

عالـ أمريكي في الرياضيات يعتبر مف مؤسسي نظرية المعمومات،متاح عمى الرابط  (2001-1916)كمود ايمود شانوف *
 .[21/03/2017تـ اإلطالع يـو].http://ar.wikipedia.org:التالي

 .المرجع نفسو. أستاذ و كاتب كندي أحدثت نظرياتو في وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري جدال كبيرا(1980-1911)شارؿ ماكموىاف*
3
 -Gouyou, Eline.les besoins documentaires des anglicistes TH 3eme cycle :lettres et science humaines .Bordeaux: 

[S.E] ,1982,P24. 
4
 -Demailly, André. Les comportement de commun cation des chercheurs scientifique documentaliste 

N15.1978.P11. 

-
5
رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه، في . دراسة تطبيقية بأرشيؼ والية قسنطينة: األنظمة اآللية و دورىا في تنمية الخدمات األرشيفية. زىير، حافظي 

   .31 ،ص2008- 2007جامعة منتوري،  : قسنطينة. عمـ المكتبات و التوثيؽ
 

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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  تدريب المستفيديف، ذلؾ أف الدراسات أكدت أّف ىناؾ فئات كبيرة مف المستفيديف مف ال يعمموف

 .شيئا عف الكثير مف خدمات المعمومات المتاحة ليـ

 الفيارس اآللية، خدمة اإلحاطة : تحديد أنواع خدمات المعمومات التي يفضميا المستفيدوف

 .الخ...الجارية، البث اإلنتقائي لممعمومة

  اإلتصاالت غير الرسمية مع المستفيديف، و اإللتقاء بيـ دوريا في مجموعات صغيرة و متجانسة مع

 .األخذ بعيف اإلعتبار اإلختالفات الثقافية و العممية و غيرىا لممستفيديف

  تكنولوجيا المعمومات في المكتبات العمومية3.1

لـ تعد األمية ىي فقط عدـ معرفة القراءة و الكتابة رغـ انتشار ذلؾ في عدد مف البمداف العربية، و 

إنما أصبحت األمية ىي األمية التكنولوجية أو المعموماتية، و ذلؾ يمقي عمى المكتبات العمومية عبئا 

كبيرا في ىذا الجانب، فإلى جانب دورىا التقميدي و المعروؼ في مساعدة في حمالت محو األمية 

القرائية و الكتابية أصبح مف الضروري أف تؤدي المكتبة أيضا دورا ميما في محو األمية المعموماتية 

لممستفيديف مف خدماتيا و نشير أّف ذلؾ ال يقؿ أىمية عف أي خدمة أو نشاط تؤديو المكتبة بؿ لعمو 

 1.المدخؿ الطبيعي لمخدمات و األنشطة التي تقدميا المكتبة

 : تعريف تكنولوجيا المعمومات1.3.1

 : تعريف التكنولوجيا1.1.3.1

                                         
-

 20 ،ع11مج. 2003.مجمة اإلتجاهات الحديثة في المكتبات و المعمومات. مراكز ثقافية و مجتمعية: المكتبات العامة. محمد فتحي، عبد اليادي1
   .09،ص
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التكنولوجيا ىي العقؿ اإلنساني الذي يفكر في كيفية إدارة الحياة عمى نحو األحسف مف جانب، و في 

كيفية المعرفة و تحويميا مف جانبيا النظري الساكف في مخيمة و عقؿ اإلنساف إلى جانبيا العممي، 

الذي يتمثؿ في اآللة و األداة و المعدات التي يجب أف تقدـ لو خدمة أفضؿ مف السابؽ مف جانب 

 .آخر

 :1و ىناؾ عدة تعريفات لمتكنولوجيا منيا

  بأنيا األجيزة و المعدات و ماتنتجو مف مواد لخدمة اإلنساف أو ىي مساؽ ثقافي رئيسي ميـ

لحياة الناس كالفمسفة و الديف و التنظيـ اإلجتماعي و النظـ السياسية و بالمعنى الواسع جميع 

 .ىذه األشياء ىي نواحي تكنولوجية 

  ىي التطبيؽ العممي لإلكتشافات العممية و اإلختراعات و خاصة في مجاؿ الصناعة التي

 .يتمخض عنيا البحث العممي 

 

 : تعريف تكنولوجيا المعمومات2.1.3.1

لقد تعددت تعريفاتيا بسبب سرعة تطوراتيا مف جية و المياـ التي تقـو بأدائيا مف جية أخرى، و 

السيما في مجاؿ المكتبات و مراكز المعمومات، إذ تمعب تكنولوجيا المعمومات دورا حيويا و ميما في 

ىذا الجانب إذ أنيا تعمؿ عمى اتاحة و توسيع األدوات و الوسائؿ الالزمة لتسييؿ الحصوؿ عمى 

المعمومات و تبادليا و جعميا في متناوؿ طالبييا بسرعة و دقة و فاعمية ليست ليا حدود تذكر، و 

 .السيما شبكة االنترنت

                                         
-

  .56-59 ،ص ص2013دار البداية ناشروف و موزعوف، : عماف. تكنولوجيا المعمومات و تطبيقاتيا. حسف جعفر، الطائي1
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 المقصود بتقنيات المعمومات ما استخدمو و ما يمكف أف يستخدمو :"و ىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا

اإلنساف في معالجة المعمومات مف أدوات و أجيزة و معدات، و تشمؿ المعالجة، التسجيؿ و 

1. "  اإلستنساخ و البث و التنظيـ و اإلختزاف و اإلسترجاع
 

  تعتبر تكنولوجيا المعمومات أحد الركائز األساسية في تطوير أي مؤسسة سواء كانت تعميمية أو

خدمية أـ إنتاجية لما لمتكنولوجيا مف دور مؤثر في تحسيف اإلنتاج و تنويعو و دقتو و سرعتو سواء 

 2.كانت المنتجات خدمات أو معمومات

و تتعمؽ ميارات ىذا المجاؿ عمى االنترنت، و تصميـ نظاـ معمومات توثيقية بإستخداـ الحاسب اآللي 

و تطوير تطبيقات بإستخداـ لغة البرمجة و كذلؾ النشر و التوزيع اإللكتروني لممعمومات عبر 

 .الشبكات

  يقصد بيا المعرفة المعموماتية التي تعتبر كؿ ما يحتاجو الفرد لكي يعمؿ بكفاءة في مجتمع يعمؿ

 3.عمى المعمومات و التي تتضمف العمـ بالمفاىيـ األساسية لمحاسب و الميارة في إستخدامو

 

 : دوافع إستخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبات العمومية2.3.1

 :توجد أسباب عديدة إلستخداـ تكنولوجيا المعمومات في المكتبات و لعؿ أىميا مايمي

 الزيادة اليائمة في حجـ اإلنتاج الفكري حيث أف ىذا اإلنتاج ينمو و يتضاعؼ سنويا. 

                                         
-

   .59 -56ص ص. المرجع السابؽ. حسف جعفر، الطائي1

-
. بحث مقدـ لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. أقساـ المكتبات و المعمومات التابعة لممعاىد في ىيئة التعميـ التقني. زينب، سمماف عبد الواحد2

   .03ص.،قطر2009
-

3
التكويف و البناء لممقررات تكنولوجيا المعمومات بالتركيز عمى مقرر المكتبة الرقمية في أقساـ المكتبات و المعمومات في . عفاؼ، إبراىيـ محمد حسف 

لمجمعية السودانية لممكتبات و المعمومات : السوداف.المؤتمر العممي الثالث حوؿ تطبيقات التكنولوجيا بالمكتبات و مراكز المعمومات ، السوداف: السوداف
   .14 ،ص2010
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  تعاظـ أىمية مصادر المعمومات، األمر الذي دفع بكؿ مؤسسة أو مركز عممي إلى إنشاء مكتبة

 .خاصة و تزويدىا باألبحاث و المعمومات التي تساىـ في تطوير إنتاجيا و مردودىا

 التخفيؼ مف أعباء األعماؿ اليدوية الروتينية و تطوير إنتاجية لعمؿ بأقؿ عدد مف العامميف. 

  تطوير الخدمات المكتبية و المعموماتية و اإلستفاد مف خدمات اإلستخالص و التكشيؼ اآللي و

 1.خاصة في مجاؿ الدوريات العممية و مستخمصاتيا، و مصادر المعمومات غير التقميدية

   اإلستفادة مف خدمات بنوؾ المعمومات و قواعد بياناتيا و الوصوؿ إلى المعمومات و إسترجاعيا

 .و بثيا و نسخيا بسيولة و بسرعة 

  المساىمة في إقامة شبكات و نظـ آلية معموماتية تعاونية بيف المكتبات و الجامعات و مراكز

 .البحث العممي

  توفير النفقات و تقديـ خدمات أفضؿ بتكاليؼ أقؿ و اإلستعاضة عف شراء أوعية المعمومات

المرجعية التقميدية الغالية الثمف كالموسوعات و الدوريات و الكشافات و المستخمصات باألقراص 

 (.CD-ROM)الميزرية 

  إيجاد حؿ مشكمة ضيؽ المكاف و ىي المشكمة التي تعاني منيا جميع المكتبات الضخمة ميما

 . كانت مساحتيا كبيرة

  مواكبة تطور مجتمع المعمومات و الثورة المعموماتية و اإلستفادة مف تكنولوجيا المعمومات في

 .تطوير البحث العممي

                                         
1 .90 ،ص2003دار اليدى، : عيف مميمة. المكتبات في مجتمع المعمومات. صوفي، عبد المطيؼ-  
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و يتضح مما تقدـ أف إستخداـ تكنولوجيا المعمومات في المكتبات العمومية و الجامعية منيا خاصة 

حيوية ممحة و ضرورة أكيدة مف حاجات و ضروريات البحث العمـ و الخدمة المكتبية و المعموماتية 

 1.الحديثة لمدارسيف و الباحثيف

 

 : تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات في المكتبات العمومية3.3.1

لقد أثرت تكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المقدمة لمستفيديف المكتبات العمومية و يتجمى ىذا 

 :2التأثير فيمايمي

  لقد غيرت تكنولوجيا المعمومات مف طبيعة تفاعؿ المستفيديف مع المكتبة العمومية عمى كؿ

المستويات، فقد أصبحت إحدى العوامؿ الميمة في حصوؿ المستفيديف عمى المعمومات و تمبية 

 .احتياجاتيـ موفرة ليـ البحث باإلتصاؿ المباشر و غيرة

  في مجاؿ المكتبات إستقرت النظرة اإليجابية نحو رسالة محو األمية التكنولوجية و المعموماتية

عند المستفيديف، و ظير بذلؾ اإلىتماـ الحقيقي لممكتبييف المينييف بالتوجو لمتابعة موضوع 

إفتقار المستفيديف إلى الميارات األساسية لمبحث عف المعمومة و تقييميا و السعي إلى تطوير 

 .نظرة المستفيديف إتجاه ىذه التقنيات التكولوجية

  إف أقوى مظاىر تأثير تكنولوجيا المعمومات، ىو توفير مقومات التعميـ و التدريب عف طريؽ

الشبكات و ذلؾ لممستفيديف الذيف يحتاجوف إلى مثؿ ىذا التعميـ المعتمد عمى الحواسيب أو 

 .البرمجيات األخرى المعتمدة عمى الوسائط الفائقة

 زيادة الحاجة إلى تعميـ المستفيديف كي يصبحوا أكثر فعالية و أكثر كفاءة. 

                                         
- .24 ،ص2010دار المسيرة، : األردف . 2ط. المكتبات (أتمتة)حوسبة . قندليجي، عامر إبراىيـ ، ، فاضؿ السامرائي ،إيماف

1
  

-
   .96 ،ص2002دار الثقافة العممية، : اإلسكندرية. دراسات في نظـ و خدمات المكتبات و المعمومات.  موسى ،غادة عبد المنعـ2
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  زيادة حاجة المستفيديف أف يصبحوا أكثرا اعتمادا عمى أنفسيـ في البحث عف المعمومات و

 .اكتساب الثقافة المعموماتية

  ،و نتيجة لذلؾ أصبح تدريب المستفيديف واحدا مف أىـ الخدمات المكتبية التي تعنى بيا المكتبة

نظرا لمتأثيرات المستمرة لمتقنيات الحديثة، و الظروؼ االقتصادية و االتجاه السائد نحو االعتماد 

عمى النفس و تعامؿ المستفيديف النيائي مع مصادر المعمومات، و بتوفير الوسائؿ التكنولوجية و 

التقنيات الحديثة عمى مستوى المكتبة العمومية، أصبح بإمكاف المستفيد استعماليا يوميا، لذا 

 .استوجب عمييا تقديـ خدمة التعميـ و التكويف لممستفيد عمى ىذه التكنولوجيات الحديثة 

  يعتبر المستفيد عنصرا أساسيا في نظـ المعمومات، فالمستفيد بالنسبة إلى البعض ال يكوف إاّل في

نياية السمسمة الوثائقية، و ذلؾ عندما يتقدـ لطمب خدمة معينة مثؿ الحصوؿ عمى وثيقة أولية أو 

إجراء بحث وثائقي، أما بالنسبة إلى النظـ التي تستخدـ قواعد معمومات الكبيرة المقروءة آليا، أي 

 .أنو جزء مف نظاـ المعمومات

و يمثؿ المستفيد دائما العنصر األساسي في توجيو وحدات المعمومات و النظـ أيضا في تحديد بنيتيا 

 1.في ضوء مالمح خاصيات المستفيديف و موافقتيـ منيا و حاجاتيـ و طمباتيـ

و خالصة القوؿ أف المستفيد ىو جوىر رسالة المكتبة العمومية فيو الذي يقرر فعالية مكتبة ما، مف 

خالؿ خدماتيا و التي ىي مردود التوظيفات المختمفة، مثؿ الموارد و العمميات و الجيد البشري، و أف 

إحدى أىـ مسؤوليات المكتبة العمومية عي تقديـ خدمات معمومات راقية في الوقت المناسب لممستفيد، 

بطريقة سيمة و بدقة، و تجيب عف كؿ استفساراتيـ و احتياجاتيـ، فالمكتبة ترتبط بشكؿ أساسي 

                                         
-

رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه ،في عمـ المكتبات و . التكويف الوثائقي لدى مستفيدي المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة. صبرينة، مقناني1
   .34 ،ص2005- 2004جامعة منتوري،: قسنطينة. التوثيؽ
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بالمستفيديف و احتياجاتيـ و إال لف يكوف ىناؾ مستفيدوف، و طالما أف ىناؾ مستفيدوف يجب أف 

   1.يكوف ىناؾ نظاـ معمومات عمى إتصاؿ بيـ مف أجؿ ضماف التغذية المستمرة ليـ

  

                                         
-

ورقة مقدمة في . مشروع أساسي بالنسبة إلختصاصي المعمومات: تكويف الجامعييف عمى استعماؿ المعمومات العممية و التقنية. عز الديف، بودرباف1
   .162ص.، قسنطينة2010".المعمومات العممية " إطار فعاليات الممتقى الوطني حوؿ 
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 :خالصة الفصل األول 

مف خالؿ دراستنا لممكتبة العمومية و دورىا في تمبية احتياجات المستفيديف و التعريفات 

المذكورة سابقا ، تبيف لنا أف المكتبة العمومية تمثؿ إحدى أىـ المؤسسات التعميمية و التثقيفية 

في المجتمع التي تسعى إلى إرضاء مستفيدييا بشتى الطرؽ ، و خاصة أنيا كؿ شرائح 

المجتمع ىـ مستفيدييا مف طفؿ إلى المسف ، و بكؿ المستويات المعيشية و الثقافية و العممية ؛ 

 .إذ يتوجب عمييا تمبية احتياجاتيـ الفكرية و الميولية

و في ظؿ تطورات التكنولوجيا الحديثة ، أضحى عمى المكتبة العمومية ، مواكبة التقدـ و تبني 

كؿ ما ىو حديث و تكنولوجي مف أجيزة و برمجيات لتقديـ خدمات سريعة وذات جودة ابتغاء 

 .تييئة األرضية لممستفيد 
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 .خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العمومية: الفصل الثاني

 :تمهيد

لقد لجأت المكتبة العمومية في ظل التطورات الحديثة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة 
المعمومات لتيسير الحصول عمييا و استخداميا وقت الحاجة، أي أنيا استبدلت الوسائل التقميدية 

بوسائل حديثة إلكترونية لمتخزين المعمومات و استرجاعيا، و ذلك لتيسير تقديم خدمات حديثة بغية 
 .مواكبة التطورات و كذا تسييل عممية البحث عمى المستفيد

 المفهوم و الماهية:  خدمات المعمومات الحديثة1.2

 : تعريف خدمات المعمومات الحديثة1.1.2

 : تعريف الخدمة1.1.1.2

 بأنيا :"لقد تعددت و اختمفت وجيات النظر حول تحديد مفيوم الخدمة، حيث عرفت الخدمة
النشاطات غير الممموسة و التي تحقق اإلشباع لمرغبات، و ال ترتبط أساسا ببيع سمعة ما أو 

1."خدمة أخرى
 

  فيعرف الخدمة عل أنيا عمل أو أداء يمكن لطرف معين أن يقدمو آلخرين، و يكون *كوتمرأما 
 2.أساسا غير ممموس، و ال ينتج عنو تممك لمشيء، و قد يرتبط أو ال يرتبط تقديمو بمنتج مادي

 3.ىي نشاطات ممموسة أو محسوسة تحقق منفعة لمعمل أو الزبون أو المستفيد 

 : تعريف خدمات المعمومات2.1.1.2

                                         
-  .129 ،ص2000مؤسسة الوراق لمنشر، : عمان. مدخل تسويقي: تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في األعمال. بشير، إبراىيم العالق

1 
 في شيكاغو، بروفيسور في التسويق الدولي، درس عمم الرياضيات في جامعة ىارفارد و العموم السموكية في 1931 ماي 27مواليد : فيميب كوتمر*

تم اإلطالع ].<http://ar.wikipedia.org>:متاح عمى الرابط التالي. كرابع أىم مفكر في مجال اإلدارة2001جامعة شيكاغو، اختير عام 
 .[22/03/2017:يوم

- .18 ،ص2002دار وائل لمنشر، : عمان. تسويق الخدمات. ىاني، حامد الضمور
2
  

- .19 ،ص2010دار الصفاء، :عمان . خدمات المعمومات. ربحي، مصطفى عميان
3
  



فصل الثاني                                    خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العموميةال  

 

 

61 

  ىي حصيمة التفاعل المتاح لممكتبة من موارد مادية و بشرية، و بين إعداد ىذه الموارد و معالجتيا
فنيا، و ىذه الخدمات ترتبط بنشاط المستفيدين و أنماط احتياجاتيم لممعمومات، أي أّنيا الناتج 

 .الّنيائي الذي يحصل عميو المستخدم لممعمومات

  و تعرف أيضا عمى أنيا الخدمات المعموماتية التي تحرص المكتبة عمى تقديميا لممستفيدين بيدف
تحقيق االستفادة القصوى من مصادر المعمومات بأيسر الطرق و ىي اإلعارة، الخدمة المرجعية، 
اإلحاطة الجارية، البث االنتقائي لممعمومات، البحث في قواعد المعمومات و غيرىا من الخدمات 

 1.المعمومات التي يمكن أن تقدميا المكتبة لممستفيدين

 : مفهوم خدمات المعمومات الحديثة3.1.1.2
  تعرف خدمات المعمومات الحديثة في إطارىا الواسع عمى أنيا تنطوي عمى تقديم خدمة عبر وسائل

 2.و شبكات اإللكترونية مثل االنترنت 

  كما تعرف عمى أنيا تمك الخدمة التي يتم فييا وصول المعمومة لممستفيدين من خالل االتصال
عبر شبكات و قواعد المعمومات دون وجود وسيط، و ىذا بأقصى سرعة و كفاءة ممكنة و ىو 

 3.(عن بعد)يطمق عمييا الخدمات اإللكترونية و خدمات المعمومات االفتراضية 
 : خصائص خدمات المعمومات الحديثة2.1,2

 :4تتميز خدمات المعمومات الحديثة بعناصر أساسية ىي
 من غير الممكن معاينتيا أو تذوقيا أو اإلحساس بيا من قبل المستفيد:غير ممموسة . 

 الخدمة تقدم و تستيمك في نفس الوقت، و تشير خاصية التماسك إلى وجود :التماسك و الترابط 
عالقة مباشرة بين مقدم الخدمة و المستفيد منيا، حيث يتطمب األمر في الغالب حضور و تواجد 

 .المستفيد من الخدمة

                                         
-

المجمة العربية . دراسة تخطيطية: نظم و خدمات المعمومات في مراكز المعمومات الصحفية باإلسكندرية في عصر المعرفة. نيمة، مصطفى فوزي1
   .04 ،ص1 ،ع2مج. 2012. لدراسات المعموماتية

-
 2004المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، : القاىرة. مدخل تسويقي استراتيجي: الخدمات اإللكترونية بين النظرية و التطبيق . بشير، العباس العالق2

   .64،ص
-

بالتعاون مع األرشيف  (اعمم)وقائع المؤتمر السابع عشر لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات. الشراكة بين المكتبيين و األرشيفين.سعد، الزىري3
   .283 ،ص2009، (اعمم)اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: الجزائر. الوطني الجزائري

-
  130 ،ص2000مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية. اقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاممة و االيزو. سمير ،محمد عبد الرزاق4
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 و ىي تعتمد عمى أساليب و فنيات و كفاءات مقدم الخدمة : االختالف في طريقة تقديم الخدمة
 .و زمان و مكان تقديميا باإلضافة إلى التخصص في المجال و الخبرة

 و نعني بذلك أّنو بعد استخدام الخدمة تزول بعدىا مباشرة:زوال الخدمة . 

 و نعني بذلك أّن المستفيد عندما يحصل عمى خدمة يستخدميا لوقت محدد و ال يمكن : الممكية
 .خزنيا

 : متطمبات خدمات المعمومات الحديثة3.1.2
إّن الحداثة و الجديد في تقديم الخدمات في المكتبة العمومية يتسم بعدة عناصر أساسية تميزىا عن 
الخدمات المقدمة تقميديا و التي تعتمد أساسا عمى عممية الحوسبة و التي يعرفيا المعجم الموسوعي 

التحول من اإلجراءات و الخدمات التقميدية و اليدوية لتي :"لتكنولوجيا المعمومات و االنترنت عمى أّنيا
تقدميا المؤسسات إلى استخدام الحواسيب التي تؤمن ليا السرعة الفائقة و الدقة و الشمولية في 

 1."التعامل مع المعمومات
قيام المكتبة بإنشاء نظام متكامل يضم كافة فعاليات و أنشطة األقسام من خالل :"كما تعرف عمى أّنيا
 2."قاعدة بيانات واحدة

و تتطمب عممية الحوسبة الخدماتية وسائل مادية لعمل المكتبيين، و ترتبط متطمبات المعالجة اآللية 
ألوعية المعمومات ارتباطا كبيرا بالمستفيد، لذا يجب دراسة توقعاتو و سبل تصرفو حيال ىذه األوعية 

 3.عند استخداميا مع دراسة إمكانية األخرى المالئمة
 :الموارد البشرية .1

 أخصائي المعمومات: 

يستوجب تقديم الخدمات الحديثة، وجود أخصائي المعمومات يتمتع بميارات التي ينظر إلييا عمى 
تبعا ليدف معين و وضعيات  (منظمة)مجموعة من المعارف و قدرات العمل و سموكيات مييكمة:"أّنيا

                                         
- .153 ،ص2003دار المسيرة، : عمان. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و األنترنت. عامر، إبراىيم قندليجي

1
  

-
استثمار إمكانيات الحواسيب في إجراءات و خدمات المكتبات و مراكز : المكتبات (أتمتة)حوسبة. عامر، إبراىيم قندليجي؛ إيمان، فاضل السامرائي2

   .212 ،ص2004دار المسيرة، : عمان. المعمومات

- .26 ،ص2009دار دجمة، : عمان. إجراءات التحول إلى البيئة الرقمية: حوسبة مؤسسات المعمومات. طالل، ناظم الزىري
3
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، فأخصائي المعمومات ىو الشخص الذي يتمقى تعميما أكاديميا عمى مستوى عالي من 1. "معينة
 2.العمل بمؤسسات و مرافق المعمومات عمى اختالف أنواعيا

 
في حين يعرفو قاموس البنياوي بأّنو شخص ييتم بإعداد و تجييز المعمومات في مجال من مجاالت 

 3.المعرفة أكثر من اىتمامو بضبط الوثائق نفسيا
ففي ظل التكنولوجيات الحديثة يستوجب عميو أن يكون عمى دراية بالمجاالت األخرى باإلضافة إلى 

مجال تخصصو كمعرفتو باىتمامات المستفيدين الذين تقدم ليم الخدمة، و معرفة كيفية إنجاز 
ىو  األنشطة المتعددة و استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواكبا لمتطور التكنولوجي، و عمى عمم بكل ما

 4.جديد في إطار اليقظة التكنولوجية، ما يسمى بالمتيقظ المعموماتي
فقد تغيرت مينتو متأثرا بالتكنولوجيا، فيناك من يراه أّنو أصبح مكونا و مستشارا في استغالل 

التكنولوجيا الحديثة، فيو يعتبر وسيط و شريك و مؤطر بدوره، فميدخل في التكوين و التعميم و 
 5.الذي يستوجب فيو مراعاة اىتمامات المستفيدين (أخالقيا و مينيا)البحث، متمسكا بميثاق مينتو 

 :الموارد المالية .2

أّن تحقيق خدمات معمومات عمى مستوى عال من الجودة يتطمب رصد ميزانية ضخمة و من أىم 
 :6المتطمبات المالية الواجب أخذىا بعين االعتبار نذكر

 النفقات المالية لشراء مصادر المعمومات المختمفة. 

 النفقات التي يتطمبيا شراء األجيزة كأجيزة الحاسوب و ممحقاتو. 

 النفقات التي تتطمبيا البرمجيات بكل أنواعيا. 

 نفقات صيانة األجيزة و مختمف المواد. 

                                         
1
 -Schermer chorn,Hunt Obsborn.  Human behavior and organization. Canada:[s.E], 2000,P42. 

-
أعمال المؤتمر الثامن لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات حول تطبيقات .الواقع و الطموح: مينة المكتبات و المعمومات. يوسف ،أبو بكر جاللة2

   .110 ،ص1997أليسكو، : تونس. تكنولوجيا المعمومات في المكتبات و مراكز المعمومات
- .264 ،ص1991العربي لمنشر و التوزيع، : القاىرة. قاموس البنياوي. شعبان، عبد العزيز خميفة

3
  

-
4
  .    120  ،ص5 ،ع1 مج .2009. مجمة دراسات المعمومات. الدور الجديد ألخصائي المعمومات: الرصد المعموماتي. عمر، شابونية 

-
5
الممتقى الوطني :في. تحديات المشاركة و التفاعل مع المجتمع الرقمي: اختصاصيو المكتبات و المعمومات في العراق. فائزة، أديب عبد الواحد البياتي 

  .24ص. ، العراق2013ماي 25.حول المكتبات 
6 .194 ،ص2001منشورات جامعة قسنطينة، : قسنطينة. مدخل إلى عموم المكتبات و المعمومات. عبد المطيف، الصوفي-
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 :الموارد المادية .3

 في المكتبة لحوسبة الخدمات، ىذا الجياز اإللكتروني الذي يعمل   يستخدم جياز الكمبيوتر:األجهزة
بشكل آلي مع إشراف محدود من العنصر البشري يعتبر أداة أساسية إلدخال و معالجة و بث 

المعمومات، و ال يعمل بمفرده بل لديو ممحقاتو المتمثمة في الطابعة، مخزن الطاقة، مشغل 
 1.الخ...األقراص المتعدد، الماسح الضوئي، المودم ،آلة التصوير، أسالك التوصيل الشبكي

و نظرا ألىميتو فقط أصبح من الضروري أن يتدرب أخصائي المعمومات المكتبيين عمى استخدام 
  2.الحواسيب اآللية و معرفة طرق التعامل مع األنظمة المعموماتية

 يحتاج المختصون في المكتبات و المعمومات إلى معمومات عامة عن البرمجيات و :البرمجيات 
األجيزة المناسبة لكن ىذا ال يحتم عمييم التعرف عمى التفاصيل الدقيقة عن كل شيئ في 

التجييزات و البرمجيات، الن ىذا من ميمة ميندس اإلعالم اآللي أما المكتبي فيكتفي بالتوجيو و 
لفت االنتباه عند مالحظة عيوب أو نقائص كما يمكنو التدخل إذا أدرك بأّنو من الضروري توضيح 

 3.بعض األمور المتعمقة بنشاطو في المكتبة

 :مصادر المعمومات.3
ىو العنصر األساسي و الالزم كي تؤدي خدمات المعمومات دورىا المنوط بيا حيث تعتبر مقياس 

 4.نجاحيا أو فشميا لذلك يجب توفيرىا مصادر شاممة لفروع المعرفة البشرية المتنوعة المستويات
و بصفة عامة يمكن التمييز بين شكمين من أشكال مصادر المعمومات مطبوعة و غير مطبوعة، 

 5.فاألولى يشمل الكتب، الدوريات، وثائق المؤتمرات و الرسائل الجامعية و غيرىا
 6أما المصادر غير المطبوعة فتظم المواد السمعية و المواد البصرية و المواد السمعية البصرية، 

باإلضافة إلى المواد اإللكترونية التي تعتبر من أىم التطورات الحديثة التي دخمت فضاء مؤسسات 

                                         
- .12 ،ص2014المعيد التقني لمحاسوب، : سوريا. صيانة الحواسيب. عبيدة، كف الغزال

1
  

-
   .13 ،ص2001مطبوعات جامعة منتوري، : قسنطينة. المعمومات اإللكترونية و األنترنت في المكتبات. صوفي، عبد المطيف2

-
وزارة : مصر. إستراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في قطاع اإلتصاالت و تكنولوجيا المعمومات: وزارة اإلتصاالت و تكنولوجيا المعمومات3

   .08 ،ص2012اإلتصاالت و تكنولوجيا المعمومات،
- .45 ،ص2001المكتبة األكاديمية، : مصر. مصادر المعمومات المرجعية المتخصصة.محمد ،فتحي عبد اليادي و آخرون

4
  

-
الدار المصرية : اإلسكندرية. طبعة مزيدة و منقحة.المواد غير المطبوعة في المكتبات الشاممة.محمد، فتحي عبد اليادي؛ حسن، محمد عبد الشافي5

   .29، ص1993المبنانية، 
- .28 ،ص2006جامعة الممك سعود، : الرياض. تنظيم المواد السمعية البصرية. فؤاد، حمد رزق فرسوني

6
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المعمومات و ىي تضم مصادر المعمومات اإللكترونية بما فييا الكتب، الدوريات اإللكترونية و 
 1.األطروحات عمى الخط

 : أنواع خدمات المعمومات الحديثة2.2

 : الخدمات المباشرة1.2.2

 : خدمة اإلعارة1.1.2.2

يشير الدكتور حشمت قاسم إلى المقصود بخدمات المعمومات ىو الناتج النيائي الذي يحصل عيو 
المستفيد من المعمومات و الذي يأتي نتيجة لمتفاعل بين ما يتوافر من األجيزة المعمومات من موارد 
مادية و بشرية فضال عن تنفيذ بعض العمميات و اإلجراءات الفنية، و ترتبط ىذه الخدمات بطبيعة 

نشاط المستفيدين و أنماط احتياجاتيم إلى المعمومات، أي أن كل خدمة من ىذه الخدمات تيدف إلى 
مساعدة المستفيد عمى تخطي عقبة من العقبات الناتجة عن تفجر المعمومات، و في ظل ىذا المفيوم 

تحولت المكتبة العمومية في المجتمعات المتقدمة إلى مركز معمومات في حدود احتياجات المستفيد 
 2.من خدماتيا

 تعريف اإلعارة: 

اإلعارة ىي العمل الممموس داخل المكتبة و تعتبر اإلعارة واحدة من أىم الخدمات العامة التي تقدميا 
المكتبات و مراكز المعمومات و ىي واحدة من أىم مؤشرات عمى فعالية المكتبة و عالقتيا بمجتمع 
المستفيدين و معيار جيد لقياس مدى فعالية المكتبة في تقديم خدماتيا و تحقيق أىدافيا، فعمى قدر 
زيادة حركة اإلعارة تكون قيمة المكتبة و فائدتيا و عميو فالبد أن توضع النظم و القواعد التي تيسر 

 3.لمقارئ الحصول عمى الكتاب
 4.إعارة داخمية، إعارة خارجية، إعارة مابين المكتبات: و تنقسم خدمة اإلعارة إلى 

 
                                         

- .96 ،ص2011جامعة الممك سعود، : الرياض .مصادر المعمومات: حقيبة تدريبية في مقرر. محمد، عبد اليادي بدوي
1
  

-
   .73 ،ص2014دار الكتاب الحديث، : الجزائر. عمم المكتبات و توظيف التكنولوجيا. عبد القادر، قسمي2

-
   .77 ،ص2006دار أسامة لمنشر و التوزيع، : األردن. المرجع في عمم المكتبات. فادي، عبد الحميد3

4
  .40 ،ص2015الدار المصرية المبنانية، : القاىرة . 3ط. خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية. فاتن، سعيد بامفمح- 
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 تعريف اإلعارة اإللكترونية: 

تعد اإلعارة من أبرز العمميات المكتبية التي تحتاج إلى مساعدة تكنولوجيا المعمومات التي تنطوي 
عميو من الكم اليائل من العمميات الروتينية التكرارية الخاصة باالحتفاظ بسجالت المستعيرين، و 

تسجيل االستعارات اليومية و البحث عن المواد المتأخرة عن التاريخ المحدد إلعادتيا لممكتبة و عمل 
اإلحصاءات الخاصة بنشاط اإلعارة، لذا فإن اقتناء نظام آلي لإلعارة في الغالب يكون ىو االختيار 

 1.الثاني لممكتبة، بعد استخدام النظام اآللي لمفيرسة
 2خطوات اإلعارة اآللية: 

إعداد سجل آلي لممستعير يحتوي عمى البيانات الشخصية و اىتماماتو الموضوعية، و يتم تخزينو  .1
 .في النظام

 .إعداد سجل آلي لمقتنيات المكتبة .2

 حين يحضر المستفيد لالستعارة يتم تسجيل بيانات األوعية المعارة إلكترونيا بطريقة الشفرة العمودية .3

Bar codes و ىي طريقة سيمة و سريعة، كما يتم إدخال رقم المستفيد فقط لتظير عمى الشاشة ، 
 .أوتوماتيكيا بقية بيانات المستعير

بعد أن يتعرف مسئول اإلعارة عمى المستعير أوال ثم عمى الوعاء يقوم النظام أوتوماتيكيا بتنبيو  .4
 :مسؤولي اإلعارة إلى الظروف التالية

 أن المستعير لديو مجموعة التزامات معمقة مثل أوعية تجاوزت مدتيا أو غرامات لم يدفعيا. 

  توافر وعاء آخر سبق ليذا المستعير طمب حجز بعد انتياء صالحية تسجيل بطاقة اشتراك
 المستعير

 حالة الوعاء إما مفقودة ،أو لم يستدل عميو أو لم نتأكد من رده. 

 أن نوع الوعاء ال يسمح باإلعارة ليذه الفئة من المستعيرين . 

 .حين يتم إعادة األوعية المعارة لممكتبة يتم ذلك بسيولة و سرعة أيضا بنظام الشفرة العمودية.5
يتم عند المزوم تجديد اإلعارة بسيولة و سرعة من خالل النظام و دون أن يقوم الموظف بالبحث في 

 .سجالت متعددة كما يقوم النظام بسرعة إعداد ما يطمب منو تقارير و إحصاءات حسب الطمب
                                         

1
  .348 ،ص2009مركز اإلسكندرية لمكتاب، : اإلسكندرية. المكتبات العربية و آفاق تكنولوجيا المعمومات. أماني ،السيد الرمادي- 

2
  .15 ،ص2002الرياض مكتبة الممك فيد،  .2ط.خدمات اإلعارة في المكتبة الحديثة.سعود، بن عبد اهلل الحزيمي- 
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إتجيت العديد من المكتبات إلى تحسين عمميات اإلعارة، حيث أصبحت تتم بواسطة الحاسب اآللي 
في جميع إجراءاتيا و عممياتيا، و اإلعارة كما نعمم من العمميات السيمة البسيطة والتي يمكن لممستفيد 

في حال حوسبتيا أن يقوم بإجراءات اإلعارة بنفسو و ذلك باستخدام التقنيات الحديثة، و ىو ما تتجو 
إليو المكتبات في الوقت الحاضر و تؤدي الشبكة العنكبوتية دورا بارزا في تسييل خدمة اإلعارة 

 .لممستفيدين
 : خدمة اإلحاطة الجارية2.1.2.2

إن الغرض من ىذه الخدمة ىو إعالم المستفيدين بالتطورات الحاصمة في حقل اختصاصيم و 
 :1اىتماماتيم الموضوعية بعدة طرق و منيا

  النشرات المكتبية أو نشر اإلضافات الجديدة التي تعدىا المكتبة المتخصصة بغية تعريف
 .المستفيدين بالمواد التي وردت حديثا لممكتبة

  البث االنتقائي لممعمومات، و ىي خدمة يتم بموجبيا تحديد حقول و اىتمامات المستفيدين ضمن
 .ممفات خاصة تعرف بممفات اىتمامات المستفيدين ثم إعالميم بالمعمومات الجديدة

  تمرير الدوريات، و ىي من أقدم خدمات اإلحاطة الجارية حيث يتم تمرير األعداد الجارية من
 .الدوريات عمى المستفيدين لمتعريف بمحتوياتيا

 توزيع الدورية الجارية، و يتم ذلك بتصوير محتويات الدوريات و توزيعيا عمى المستفيدين . 

  إعالم المستفيدين من خالل القوائم البيبميوغرافية و تتم ىذه الخدمة عن طريق معرفة اىتمامات
المستفيدين و عمل البيبميوغرافيات الموضوعية لما يتوفر في المكتبة من مصادر المعمومات أو أن 

تكون شاممة من خالل إعالم المستفيدين بالكشافات و المستخمصات المتوفرة الختيار ما يناسب 
 .مع اىتماماتيم الموضوعية

 

 

                                         
1
الوراق لمنشر و التوزيع، : عمان. الوطنية، الجامعية، المتخصصة، العامة ،المدرسية: المكتبات النوعية. محمد، عودة عميوي؛ مجبل، الزم المالكي- 

  .118 ،ص2007
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و ىي نظام استعراض أوعية المعمومات من خالل الموضوع المتاح حديثا أو في كثير من األحيان 
التسجيالت البيبميوغرافية ألوعية المعمومات و االختيار من بينيا المالئم الحتياجات المستفيد الفرد أو 

مجموعة من المستفيدين و القيام بتسجيل تمك األوعية في شكل مختارات بيبميوغرافية و إرساليا 
 1.إلييم
 خدمة اإلحاطة الجارية الحديثة: 

يمكن لممكتبة و من خالل موقعيا عمى االنترنت تقديم ىذه بشكل متميز، و ذلك من خالل استخدام 
بعض األساليب الحديثة المتطورة إلحاطة المستفيد بكل ما يستجد في المكتبة من أنشطة و إضافات 

 2:و تطورات جديدة، و ىناك طرق متعددة لتقديم ىذه الخدمة منيا
 كعرض ىذه الخدمة بعرض التعريف باألنشطة الجديدة في : التعريف باألنشطة الجارية بالمكتبة

 .المكتبة كميرجانات القراءة و الندوات و المحاضرات و غيرىا عبر موقع المكتبة

 يتمك اختيار مجموعة من العناوين المتميزة في مضمونيا، و يتم عرضيا : خدمة عروض الكتب
 .لممستفيدين

 و يتضمن جميع ما يستجد من األنشطة التي تقوم بيا المكتبة: عرض شريط إخباري. 

 و تقدم ىذه الخدمة لمستفيد معين، و ذلك بيدف إحاطتو بكل ما : خدمة البث اإلنتقائي لممعمومات
يستجد بالمكتبة من أوعية معمومات، و التي تدخل في اىتماماتو و مجالو الموضوعي، حيث يعطي 

كل المستفيد اسم المستخدم و كممة مرور لكي يستفيد من ىذه الخدمة، و أن تقوم المكتبة بإرسال 
 .كل ما يستجد بيا من أوعية المعمومات عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمستفيد

 و ىي من أىم تطبيقات و خدمات االنترنت، و تقوم فكرتيا عمى إحاطة : قوائم النشرات البريدية
المشترك في ىذه القائمة بكل ما يستجد في المجموعة التي يتشارك فييا، و عاد ما تقدم ىذه خالل 
البريد اإللكتروني، يمكن لممكتبة حصر و تجميع عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمستفيدين و 
وضعيا في شكل قوائم و من ثم إرسال كل ما يستجد في المكتبة من أعمال و أنشطة عمى شكل 

  .E-mailقوائم بريدية بواسطة البريد اإللكتروني 

                                         
1
  .17،16 ،ص ص2004دار الثقافة العممية، : اإلسكندرية. المكونات و الخدمات: البث اإلنتقائي لممعمومات. إبراىيم، دسوقي البنداري- 

2
ورقة مقدمة في  المؤتمر . دراسة حالة مكتبة أكاديمية سوداتل لإلتصاالت: خدمات المعمومات في البيئة الرقمية.أحمد، حسن نصر الدين و آخرون- 

  .14،ص2010المركز القومي لمبحوث، : بيروت. ،بيروت2010نوفمبر25الحادي و العشرين لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات
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 :الخدمة المرجعية 3.1.2.2
  و ىي اإلجابة عمى كافة األسئمة و االستفسارات المرجعية التي يتمقاىا قسم المراجع من الرواد و

1.الباحثين
 

  و يقصد بيا كذلك توجيو المستفيدين لمحصول عمى المعمومات بأسرع وقت، و أقل جيد و وضع
الحمول المناسبة لمشاكل الباحثين التي تواجييم في أي موضوع أو معمومة من الكتب أو دوريات 

 2.أو مواد أخرى

  فيي تعمل عمى توجيو و إرشاد المستفيد إلى المصادر المالئمة و المساعدة عمى كيفية
استخداميا و استخراج المعمومات منيا، بحيث تتطمب تقديم ىذه الخدمة عدة اعتبارات ىي 

التعرف عمى االحتياجات الحالية و المستقبمية لممستفيدين و رصد التغيرات التي يمكن أن تطرأ 
عمييا و التنبؤ قدر اإلمكان باحتياجاتيم المستقبمية من المعمومات، فيذه الخدمة تعد ىي األساس 

 .في الحصول عمى المعمومات

  :3إن االستفسارات الموجية لممكتبة تقسم إلى
استفسارات بيبميوغرافية المتعمقة بالبحث عن الوثائق أو مصادر محددة و معروفة كالتي يبحث  .1

 .أصحابيا عن كتاب معين مثال

كالمجاالت التي يبحث أصحابيا عن الكتب : استفسارات تتعمق بالحقائق و المجاالت الموضوعية .2
 .و مقاالت و غيرىا سواء كانت مصادر معروفة أو غير معروفة

االستفسارات اإلرشادية أو التوجييية التي يحتاجيا أصحابيا لمتعرف عمى أماكن مصادر أو  .3
 .الخدمات آو معرفة كيفية استخداميا كالسؤال عن مكان الدوريات

كما أنيا من أىم العناصر المميزة ليوية المكتبية ،كما أنيا تعتبر من أىم المعايير الحكم عمى كفاءة 
 4.المكتبة أو قصورىا حيث يتقابل أخصائي المراجع وجيا لوجو مع المستفيد

 

                                         
-

1
  .49 ،ص1985دار المريخ، : الرياض. خدمات المعمومات مع اإلشارة إلى اإلحاطة الجارية. أمان، محمد محمد 

2
  .38 ،ص2004دار اليدى، : عين مميمة. المراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية. عبد المطيف، الصوفي- 

3
  .05جامعة المنوفية، ص:العراق.  الخدمات المكتبية في المكتبات و مؤسسات المعمومات. دعاء، محمد مصيمحي أبو عمي- 

4
  .58 ،ص1992العربي لمنشر و التوزيع، : اإلسكندرية. الخدمة المرجعية في المكتبات و مراكز المعمومات. السيد، النشار السيد- 
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 الخدمة المرجعية الرقمية: 

  الخدمة المرجعية الرقمية أحد مظاىر التطورات التكنولوجية في مجال استرجاع المعمومات ،ظيرت
 الخدمة المرجعية الرقمية بأنيا ALA و قد عرفت جمعية المكتبات األمريكية 1في نياية الثمانينات،

الخدمة المرجعية في شكميا اإللكتروني التي تمكن من تحقيق التواصل بين المستفيد و أخصائي 
المراجع عن طريق الحاسبات اآللية و تكنولوجيا االتصال باستخدام االنترنت دون الحاجة إلى 

 أو البريد CHATالمقاء الشخصي المباشر، و ذلك من خالل استخدام تقنيات و برامج الدردشة 
videoconferencing. 2 و المؤتمرات المرئية E-mailاإللكتروني 

 

 كما عرفت مارلينMarilyn بأنيا خدمة الوصول لممعمومات يقوم :" الخدمة المرجعية الرقمية
المستفيد من خالليا بإرسال االستفسار عبر البريد اإللكتروني و يتم اإلجابة عنيا من خالل 

 3. "الوسائل اإللكترونية، كذلك و في حالة الغموض يتم االتصال عبر الياتف

 :خدمة شبكات المعمومات 4.1.2.2
إن من أىم مظاىر تكنولوجيا المعمومات ىي الشبكات التي تعرف عمى أنيا عبارة عن مؤسستين أو 

أكثر تشتركان معا في نمط عام لتبادل المعمومات عن طريق وصالت االتصال لتحقيق أىداف 
 .مشتركة

و اليدف الرئيسي من التشابك ىو تسييل الوصول إلى المعمومات المتاحة و زيادة إنتاجية القوى 
العاممة، إذ أن شبكة المكتبات مثال تقدم فيارس كاممة لممجموعات الموجودة لدييا و غالبا ما تقدم 

 4.المصدر األساسي الذي يسيل الوصول لموثيقة
 
 

                                         
1
مجمة مكتبة . دراسة تحميمية لواقعيا و أساليب اإلفادة منيا: الخدمة المرجعية الرقمية بالمكتبات الوطنية. بدوية، محمد البسيوني؛ سوسن، طو ضميمي- 

  .34 ،،ص2 ،ع15مج . 2009،الممك فهد الوطنية
2
 -MRRS Digital Reference Guidelines ad HOC Committer.Guidelines for implementing and maintaining virtual 

reference services. Retrieved december21,rd 2016, From http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resourced 

guidelines/virtrefguidelines.cfm. 
3
 -White, Marilyn Domas.Digital reference services: framwork  for analysis and evaluation library and information 

science.[w.p]:[W.ed],2001,P211. 

4
مجمة عمم المكتبات و . دراسة تحميمية ميدانية من خالل منظور األساتذة الجامعيين بجامعة منتوري قسنطينة: أخالقيات األنترنت. ىند، عميوي- 

  .45 ،ص2003 ، 2 ، ع13 مج.المعمومات

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resourced
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 خدمة االنترنت: 

لقد أصبحت االنترنت جزء ال يتجزأ من الحضارة الحديثة، حيث أصبحت عنصرا أساسيا في العمل 
و التجارة و العموم و الترفيو و باقي المجاالت و منيا المكتبات التي مكنتيا من تقديم الماليين من 
عناوين الكتب أو ما يعادل محتويات عدة مكتبات كبرى، حيث تقدم االنترنت عدة خدمات يستطيع 

من خالليا المستعمل الحصول عمى ما يحتاجو من معمومات فيي خدمات تؤمن االرتباط الثقافي و 
 :1التجاري و العممي بين األفراد و من أىم تمك الخدمات نذكر

 و ىي من أكثر الخدمات استخداما و ذلك بإرسال و استقبال الرسائل : خدمة البريد اإللكتروني
 .إلكترونيا كما ال يتطمب تكوين عال قصد االستعمال و يتميز بقمة تكاليفو

  بروتوكول نقل الممفاتFTP :  يستخدم ىذا البروتوكول لتبادل المعمومات بين الحواسيب سواء
تعمق األمر بنصوص أو برامج و صور و غيرىا و يمكن من خاللو طبع معمومات من حواسيب 

أجنبية خارجية عمى حواسيب خاصة و يستخدم في توصيل الوثائق إلكترونيا و نقل ممفات 
 .التزويد الفيارس بين المكتبات

 أو ما يسمى التغطية العالمية و تستعمل لنشر النصوص الفائقة و : الشبكة العنكبوتية العالمية
 .إنشاء صفحات الويب

 و ىي تقوم بربط الحواسيب عن بعد، حيث يمكن من استخدام البرامج الجاىزة : الربط عن بعد
لحواسيب أجنبية و تجعميا و كأنيا متضمنة داخل الحواسيب الشخصية لممستفيدين من ىذه 

الخدمة و تسير وفق مبدأ مخدم الزبائن حيث يضع الزبون و الحاسوب عند برنامج معين، كما 
تسمح لممستفيد باستفسار بنوك المعمومات البيبميوغرافية التقميدية و غير تقميدية الموجودة عمى 

الشبكة و استيراد نتائج البحث و تحويميا إلى نظام محمي، استفسار محركات البحث و أدلة 
 2.البحث المتاحة عمى الشبكة بواسطة إعداد استراتيجيات البحث المناسبة

 
                                         

1
 2 ،ع16مج. 2010. مجمة مكتبة الممك فهد الوطنية. إضفاء الطابع الشخصي عمى عمميات البحث و االسترجاع المعمومات. فاتن، سعيد بامفمح- 

  .60،،ص

2
 (اعمم)المؤتمر السابع عشر لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: السبرانية و أثرىا عمى مينة المكتبي في العالم االفتراضي. كمال، بوكرزازة- 
  .11 ،ص2006،  (اعمم)اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: الجزائر.الجزائر.
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 : خدمة النشر اإللكتروني5.1.2.2
  يمثل النشر أىمية خاصة لممكتبة العمومية، بحيث أّنو يخدم المستفيد من خالل توصيل

المعمومات، فيعتبر النشر اإللكتروني نشر المعمومات التقميدية الورقية عبر تقنيات جديدة 
 1.،فتستخدم الحواسيب و برامج النشر اإللكتروني في طباعة المعمومات و توزيعيا و نشرىا

  بأنو االعتماد عمى تقنيات الحديثة و تقنيات االتصاالت الهوشو يعرفو الدكتور أبو بكر محمود 
 2.بعيدة المدى في جميع الخطوات التي تنطوي عمييا عمميات النشر

و قد لجأت المكتبة العمومية إلى النشر اإللكتروني بعدما أصبحت تكاليف إنتاج و صناعة الورق في 
تزايد مستمر، كذلك بعد مواجية مشاكل في التخزين لممصادر الورقية، و الفرص التي تتيحيا 

 فيو يعتبر بدوره من أكثر الخدمات الحديثة التي يستفيد 3الحواسيب و التكنولوجيات المصاحبة ليا،
منيا المستفيد نظرا لسيولة الرجوع إلى المصادر البيبميوغرافية المستخدم من طرف المؤلفين، توفير 

و غيرىا، فميذا تحرص المكتبة عمى نشر مطبوعاتيا ... الوقت، السعة الكبيرة في تخزين المعمومات
كالكشافات ، المستخمصات و األدلة و غيرىا إلكترونيا فتكون قادرة بذلك عمى استغالل التقنيات 

 4.الحديثة لتوفير خدمات لم تكن قادرة عمى تقديميا سابقا
  :2.0 خدمات الويب 6,1.2.2

 من أحدث المصطمحات التي يطرحيا قطاع المعموماتية في اآلونة األخيرة ،ظير 2.0يعتبر الويب 
 في مدينة سان فرانسيسكو، فيو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي 2003ىذا المصطمح في عام 

 5.تقدميا المواقع و ليست تقنية واحدة أو خدمة واحدة
 
 
 

                                         
1
  .1 ،ص2004 ،65ع. مجمة العموم و التقنية. النشر اإللكتروني. إبراىيم، بن صالح الفريج- 

2
  .41 ،ص2002مكتبة الممك فيد الوطنية، : الرياض. اتجاىات النشر التجاري لمكتب بالمممكة العربية السعودية. عبد العزيز، بن محمد الزير- 

3
  .269 ،ص2014األكاديميون لمنشر و التوزيع، : األردن. إدارة نظم المعمومات المكتبية و األرشفة اإللكترونية. جمال، سمير العيسى- 

4
  .297 ،ص2007مكتبة اإلسكندرية، : اإلسكندرية. أوعية المعرفة من حجر إلى النشر الفوري. إسماعيل، سراج الدين- 

5
  .15 ص6ع. (2006جويمية )،. مجمة المعموماتية الشبكات و االتصاالت .WEB2.0الشبكة العنكبوتية في إصدارىا الجديد . رجاء، عبد اهلل- 
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 و صاحبة الريادة في تمك 2.0و ىناك مجموعة من المواقع العامة التي أصبحت تعتبر عمالقة الويب 
 :1التقنيات حيث أنيا األكثر شعبية و من بينيا

  الفيسبوكFACE BOOK:  و ىو من أشير الشبكات االجتماعية و يقوم ىذا التطبيق باإلعتماد
عمى الجيل الثاني من االنترنت لخمق شبكة اجتماعية تمكن مجموعة من الشباب من إيجاد 
عالقة دائمة من خالل الصوت و الصورة و الفيديو تطبق ىذه الخدمة عمى موقع المكتبة 

العمومية عمى الفيسبوك ، و ذلك من خالل عرض البيانات و المصادر العممية التي وردت 
حديثا لممكتبة و مشاركة مستخدمي المكتبة أي أخبار عن المكتبة في العطالت مثال، و اإلعالن 
عن األنشطة الجديدة في المكتبة التي يتم إتاحتيا لممستفيد، عرض صور لممؤتمرات التي تشارك 

 .فييا المكتبة

  المدوناتBlog:  ىي تطبيق من تطبيقات االنترنت فيو عبارة عن صفحة عنكبوتيو تظير عمييا
تدوينات مؤرخة و مرتبة ترتيب زمنيا تصاحبيا آلية ألرشفة المداخالت القديمة، و لكل مداخمة 

 دائم ال يتغير و تطبق ىذه الخدمة في المكتبة و ذلك أنيا تسمح URLعنوان إلكتروني 
لممستعمل بترك بصمتو بكل بساطة من خالل زيارتو لمموقع، و يمكن استعمالو كأداة لتسويق 

 .خدمات و نشاطات المكتبة، جمب مستعممين جدد بفضل تقنية دعوة صديق

  الويكيWIKI : ىو برنامج يتيح لممستفيدين من إنشاء صفحات ويب و تحريرىا و ربطيا بسيولة
و ىو يستعمل عادة إلنشاء مواقع ويب تعاونية مثل موسوعة الويكيبديا، و من بين استخدامات 

 :الويكي في المكتبة تتمثل في 

 يسمح بتقديم خدمات المكتبات بشكل أيسر و أسيل. 

 تشكيل قاعدة معرفية تعتمد عمى الكتابة التعاونية و تشمل تقارير و اجتماعات. 

 مشاركة األفكار و المصادر و المعمومات بين مؤسسات المعمومات. 

 المشاركة بين المستفيدين بالمكتبة و العاممين فييا. 

  خالصةFILS RSS:  ىو عبارة عن تقنية تمكن المستفيد من الحصول عمى آخر األخبار و
المعمومات فور ورودىا لمموقع بشكل تمقائي بدال من تصفح الموقع ككل و ذلك باستخدام برنامج 

                                         
1
،ص 2013اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات، : الجزائر . و الخدمات المكتبية الحديثة الموجية لمشباب مقدمة لممكتبيين2.0الويب. سامي ،مبرك- 

  .27، 10ص
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RSS READER من أجل جمع و تصفح المعمومات، و تستخدم تقنية RSS في مواقع المكتبة 
العمومية و ذلك من خالل إرسال قوائم محتويات الدوريات، تقديم قائمة المقتنيات الجديدة لمقارئ، 

التسويق لخدمات و أنشطة المكتبة، إعالنات و أخبار المكتبة و ما يتعمق بيا من سياسة 
  1.االستخدام ،التزويد من خالل إرسال و أمر التوريد لمناشرين

  اليوتيوبYOU TUPE:  ىو عبارة عن موقع ويب لمشاركة ممفات الفيديو يستطيع المستخدمين
من خاللو تحميل و مشاىدة و مشاركة لقطات الفيديو، و يستخدم ىذا الموقع تقنية ماكروميديا 
فالش لعرض األفالم و لمشاىدة تمك األفالم يجب تحميل برنامج الفالش بمير، و يستخدم في 
 2.المكتبة لعرض مقاطع فيديو لدورات تكوينية، عرض مقاطع فيديو لمتعريف بالمكتبة و أقساميا

  التويترTWITTER ىي كممة انجميزية عبارة عن قاعدة لمتدوين المصغر لمرسائل القصيرة تحتوي 
 حرف، انطالقا من الحاسوب، ة يستعمل في المكتبة كوسيمة اتصال و وسيمة يقضة و 140عمى 

يسمح لممكتبة أن تبقى عمى عمم و تزويد بآخر المعمومات، عن طريق خاصية يتميز بيا التويتر، 
و ىي متابعة حساب األعضاء المشاركين في المكتبة و الحصول عمى ردود أفعال المستعممين 

 3.ليذه المكتبة، تقديم عناوين و روابط لممصادر الميمة لممكتبة

 7.1.2.2خدمة تدريب المستفيدين : 
  إّن المستفيد من خدمات المعمومات يبقى في حاجة إلى معرفة معمقة يالمجال الذي يخدمو و

عميو البد من التكوين و التدريب عمى وسائل التي يعتمدىا في محاوالتو لتحصيل و اإلستفادة 
 .من المعمومات في شكميا التقميدي المطبوع أو الحديث اإللكتروني

  التدريب ىو كل ما يبذلو العاممون في المكتبات و مراكز المعمومات و التوثيق إلكساب
المستفيد ميارات أساسية الزمة لمتعامل مع ما تقدم لو من خدمات حتى يتم الحصول عمى 

 .حاجتو بنفسو

  و يعرف التدريب بأنو عممية شاممة و معقدة تتناول جميع التدابير الالزمة إليصال الفرد إلى
 .وضع يمكنو من االضطالع بوظيفة معينة و انجاز ميام التي تتطمبيا ىذه الوظيفة

                                         
1
  .25 ، ص3ع.(2008سبتمبر )،مجمة دراسات المعمومات.محمد، عبد الحميد معوض.تر. و اإلحاطة الجاريةRSSموجز الويب . ماكمود، رودي- 

2
 18مج.2012. مجمة مكتبة الممك فهد الوطنية. عمى مواقع األرشيفات المكتبات الرئاسية عمى االنترنت : 2.0سمات الويب .سيد، صالح الصاوي- 

  .219ص . 2، ع
3
 المرجع نفسو_ 
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  فمينة المكتبات كغيرىا من المين التي تحرص عمى تطوير القائمين عمى ىذه المينة إلحداث
التطورات في مجال تخصصيم حيث توجد جيود كثير من قبل المكتبات و الييئات القائمة 
عمى المكتبات كجمعيات و اإلدارات المكتبات لحسين القائمين عمى المينة من أجل تقديم 

 1.الخدمات المكتبية ذات مستوى جيد و بكفاية و فعالية 

 :2فتعمل المكتبة العمومية عمى قيام برامج لتدريب المستفيدين منيا
  يأتي المستفيدون و خاصة الجدد منيم إلى المكتبات العمومية الكبيرة و ليس لدييم فكرة كافية

عن مصادرىا و خدماتيا لذا فإن ىذه البيئة الجديدة و ضرورة التكييف معيا تبرز مدى الحاجة 
 إلى مثل ىذه الخدمة لتدريب المستفيدين

  النمو و االنفجار المعرفي في معظم الحقول و الموضوعات و ما خمقو من الصعوبات و
 .مشكالت في عممية البحث عن معمومات و استرجاعيا 

  الفمسفة الجديدة لممكتبات العمومية و التي توجب عمى العاممين أاّل يقفوا بانتظار المستفيدين
ليسألونيم المساعدة في كل مشكمة صغيرة أو كبيرة بل من واجبيم تدريب المستفيدين عمى كيفية 

 التعامل مع مشكالت البحث و عن المعمومات 

  أيضا من بين التدريبات المتقدمة لممستفيد ىي: 

  يبدأ مع أول زيارة لممستفيد و فيو يعطي المقدمة العامة عن المكتبة و تنظيميا العام و ساعات
 .العمل و كيفية االشتراك و االستعارة المواد المطموبة

  إعطاء معمومات كافية عن المصادر المتوفرة و أقساميا المختمفة و كيفية مع الخدمات و
 .استخدام الفيارس لموصول إلى المادة المطموبة 

 إرشاد الرواد و إكسابيم ميارات استخدام مصادر المعمومات نظريا و عمميا فرديا و جماعيا. 

  3.توجيو المستفيدين إلى البيبميوغرافية التي تالئم مستوياتيم و تناسب ميوليم و قدراتيم 

 

                                         
1
  .110 ،ص2013دار زىران لمنشر و التوزيع، : األردن. مراكز المعمومات و التوثيق و نظم المعمومات. أحالم، فرج الصوصاع؛ رحيم، عبود- 

2
  .250 ، 249 ،ص ص2011دار الصفاء لمنشر و التوزيع، : األردن. مبادئ عمم المكتبات و المعمومات. ربحي، مصطفى عميان- 

3
  .56 ،ص2007دار الفكر العربي، : القاىرة. رساالت، مقومات، تطبيقات: المكتبات العصرية و مراكز المعمومات. محمد، عبد الواحد الضبش- 
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 تدريب المستفيدين عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة: 

الحاسب اآللي )تعميمية لتدريب المستفيدين عمى كيفية استخدام التكنولوجيا  (التعميم)و تتضمن برامج 
 1:و تتضمن ما يمي (و االنترنت

 الجدد في جولة  (المستفيدين)يقوم أخصائي المعمومات بقيادة المستخدمين: جولة التمييدية
 .تمييدية لتعريفيم عمى فعاليات المكتبة

 يستطيع المستفيدين إن يقوموا بجولة افتراضية عبر موقع المكتبة عبر االنترنت، : جولة افتراضية
 .بحيث يمكن أخذ معمومات حول المكتبة المتاح عبر موقعيا الرسمي

 يقوم أخصائي المعمومات بمساعدة رواد المكتبة بتقديم دورات تكوينية محددة مثل مدخل  : الدورات
إلى الويب، العثور عمى معمومات في شبكة الويب و مدخل إلى مصادر المعمومات العممية عمى 

2.االنترنت
 

إّن حاجة المستفيد إلى تدريب المستمر قضية ال يستيان بيا حتى يضمنوا القدرة عمى استخدام 
الوسائل و األوعية و األدوات الخاصة بالتعامل مع المكتبة و مراجعيا الرقمية و خدماتيا اإللكترونية 

و عميو األمر ال يتوقف عند ىذه الحدود بل ىو أوسع بكثير، لذلك يجب تكوين المستفيد بصورة فردية 
أو داخل دورات تكوين جماعية لفترات زمنية قصيرة األمد بعدة مستويات وفقا لمعارف المستفيد، كما 

البد أن تكون عممية التكوين تطبيقية أكثر منيا نظرية مع وضع دليل تربوي حول الموضوعات 
 3.الخاصة بالتكوين و مواده، سواء كان الدليل مطبوعا أو بالشكل اإللكتروني

ىذه الخدمة أضيفت في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة في المكتبة العمومية، و ذلك من أجل 
تطوير المكتبة و تسيل عمى المستفيد الوصول إلى المعمومة التي يريدىا دون الرجوع إلى المكتبي 

 .لطمب يد المساعدة
 
 

                                         
1
  .23 ،ص2000النادي العربي لممعمومات، : دمشق. نظم المعمومات الحديثة في المكتبات و األرشيف. عبد المجيد، الرفاعي- 

2
 2010. دراسة ميدانية عمى األكاديمية الدولية األسترالية: أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء الموارد البشرية. عزيزة، عبد الرحمان العتيبي- 
  .www.abahe.co.ukمتاح عمى .23.12.2016:تمت الزيارة يوم. متاح عمى الخط المباشر.

3
المؤتمر السابع عشر لإلتحاد العربي لممكتبات و . المستفيدون و خدمات المعمومات عن بعد. السعيد، بوعافية؛ لزىر، بوشارب بولوداني- 

  .11ص .2006 مارس 21-19، (اعمم)اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: الجزائر.، الجزائر(اعمم)المعمومات

http://www.abahe.co.uk/
http://www.abahe.co.uk/
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 : خدمة الوساطة الرقمية8.1.2.2
 تعريف الوساطة: 

حسب ميكيالي ىو مسار تحويل االتصال المنجز من طرف وسيمة االتصال أو الوسيط و تبرز خارج 
 .الوسطاء التكنولوجيين

الوسطاء االجتماعيين ،المحاورين، الزعماء، الرؤساء، األبطال و األمثمة الحقيقية اآلباء ،األساتذة، 
 النجوم و المشاىير
الجانب الموجيستيكي، الجغرافي، التنظيمي، التقني، السياسي و التشريعي و من : المكونات المعقدة

 :خالل نوع المعمومات يمكن تحديد أنواع الوساطة التالية
 باألحداث تحيل إلى وساطة الرأي العام : المعمومات المتصمة. 

 المعمومات الوثائقية تحيل إلى وساطة المعرفة. 

 تحيل إلى وساطة الخبرة: المعمومات النقدية. 

 تحيل إلى وساطة القرار: المعمومات اإلستراتيجية. 

بالنسبة لموثائقي و المكتبي و األرشيفي فإن المقصود ىو إنشاء عالقة بين مصدر المعمومة و 
 1.المستعمل
 : خدمة الترجمة9.1.2.2

تعد الترجمة وسيمة من وسائل بث المعمومات من لغة يجيميا المستفيد إلى لغة أخرى يعرفيا مسيمة 
بذلك أمر الوصول إلى تمك المعمومات و تعد أيضا ظاىرة حضارية ليا جذورىا العميقة في تاريخ 

البشرية و قد حرص العرب في أزىر عصورىم عمى االستفادة من التراث العممي لألمم األخرى و مما 
ال جدال فيو أن ىذه الخدمة تشكل أساسا متينا لحركة البحث العممي، و الجدير بالذكر أن االكتشافات 
العممية التي تحققت في غضون الحرب العالمية الثانية و لمتقدم العممي و التكنولوجي أثارىا اإليجابية 

في تنظيم خدمة الترجمة و لعل السبب الرئيسي وراء ظيور ىذه الخدمة و تطورىا ىو زيادة عدد 
 .المغات التي ينشر فييا اإلنتاج العممي

 
                                         

1
المؤتمر السابع عشر لإلتحاد العربي لممكتبات و : صياغة جديدة لدور الوساطة المينية من أجل خدمة المستفيد. سمرة، حميمة، بن قايد، قصبة تبورة- 

  .04ص ,03/2006 /23-19الجزائر،  . (اعمم)لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: ،الجزائر(اعمم)المعمومات
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 1إجراءات خدمة الترجمة: 

 ترجمة بعض الدوريات بصورة كمية أو جزئية. 

 إصدار مستخمصات في أكثر من لغة حيث تحل المغة المعروفة مشكمة المغات غير المعروفة. 

  تساعد خدمة الترجمة في التغمب عمى الحواجز المغوية التي تقف عائقا أما إفادة البعض من
اإلنتاج الفكري الصادر بمغات مختمفة غير لغتيم األصمية ،فمعظم المؤلفين يفضمون الكتابة 

بمغتيم لضمان قراءة أكبر قدر من مواضيعيم لكتاباتيم، و تختمف نتيجة االعتماد عمى المغات 
 :األجنبية وفقا لعوامل متعددة منيا

 المغة األصمية المستخدمة في المجتمع. 

  التخصص الموضوعي لإلنتاج الفكري، بحيث تختمف درجة الحاجة لمترجمة بإختالف
التخصصات الموضوعية، فالشك أن المتخصصين في مجال الطي عمى سبيل المثال تزيد 

 .حاجتيم الستخدام المغات األجنبية كاإلنجميزية و الفرنسية أكثر من التخصصات األخرى

 :و ىناك أكثر من أسموب تقديم الترجمة لممستفيدين في المكتبات و ىي عمى النحو التالي
 تحديد مكان ترجمات موجودة لموثائق المطموبة. 

 إعداد ترجمات محميا بناء عمى طمب المستفيدين. 

  إعداد ترجمات محميا لبعض المواد المختارة التي تمثل أىمية بالنسبة لمجال موضوعي معين، و
 .نشر تمك الترجمات

 نشر ترجمات كاممة لبعض الدوريات المتخصصة ذات األىمية في مجاالت موضوعية معينة. 

و بذلك يتضح أن المكتبات قد تعد الترجمات محميا و قد تحصل عمييا جاىزة من مصادر خارجية إذ 
 .أتيح ليا ذلك

 :الحصول عمى الترجمات الجاهزة من مصادر خارجية .1

قبل أن تشرع المكتبات في إعداد ترجمة محميا لبعض الوثائق، فإنو ينبغي عمييا التأكد من عدم 
ترجمة تمك الوثائق في جيات أخرى و ذلك لضمان عد تكرار الجيود المبذولة فييا، و من ثم يمكن 

طمبيا من مصادرىا سواء عمى سبيل اإلعارة أو التصوير، و قد أنشأت ىيئات مركزية في عدة دول، 

                                         
1
 .64،62ص.مرجع السابق. خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية. فاتن، سعيد بامفمح- 
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تتولى جمع بيانات كاممة عن الترجمات الصادرة في تمك الدول بغية التعريف بيا من خالل أدوات 
ضبط بيبميوغرافي تعمل عمى حصرىا، بحيث تستعين المكتبات بيا إلستشارتيا قبل الشروع في ترجمة 

 .أي عمل محميا لمتأكد من عدم ترجمتو من قبل
 تحتاج المكتبات إلى االستعانة بمترجمين ذوي معرفة موضوعية إلى :إعداد الترجمات محميا .2

 .جانب قدرتيم المغوية، و إلعداد الترجمات ينبغي التركيز عمى األفكار و ليس األلفاظ

و نظرا لصعوبة تواجد المترجمين العمميين الذين يجمعون بين الخبرة المغوية و التخصص 
الموضوعي، فإن المكتبات تمجأ إلى المترجمين المغويين سواء كانت لدييم خبرة عممية حول الموضوع 

 .أم لم يكن
و تعمل المكتبات عمى إعداد ترجمات كاممة أو جزئية لموثائق التي تقوم بترجمتيا و تتم الترجمة بناءا 

عمى طمب من المستفيدين أو بمبادرة من المكتبة لقناعتيا بأىمية العمل و توقعيا اإلقبال عميو و 
طمبو، و قد تقوم بعض المكتبات بنشر الترجمات الكاممة لبعض الدوريات و الوثائق لتحقيق أكبر قدر 

من اإلفادة منيا و تسيل عمى المستفيد الوصول أو الحصول عمى المعمومة دون أن يجد عائق في 
 1.طريقو لمواصمة بحثو

 الترجمة اآللية الحديثة: 

تتم الترجمة اآللية بإستخدام الحاسوب في نقل النصوص من لغة إلى لغة أخرى، حيث تتم ىذه 
الترجمة وفقا لبرمجية إلكترونية و تخضع برامج ىذه الخدم إلى التطوير المستمر و أصبحت اليوم 

برامج الترجمة اآللية مستخدمة بكثافة في عدة مجاالت خاصة المؤسسات الوثائقية و تزيد فعالية ىذه 
األنظمة في المجموعات النصية المتجانسة التي تنتمي إلى تخصص واحد ذات العالقة التشكيمية 

 :2المتقاربة مثل الممخصات التقنية ، و من أىم برامج الترجمة نذكر مايمي
  نظام تشغيلSystram: و ىو أكثر البرامج انتشارا و جودة عن باقي األنظمة حيث يمتاز 

بخاصية العمل عن بعد بواسطة حاسوب مركزي مثبت فيو لترجمة النصوص التي يتم تحويميا 
 عن طريق الحواسيب المتصمة بو

                                         
1
  .115 ،ص2015دار دجمة ناشرون و موزعون، : األدرن. المرجع في عمم المكتبات و المعمومات. ريا، أحمد الدباس- 

2
 . 1من خالل توصيف الميام بمكتبة جامعة الجزائر: الخبرات المينية لمعاممين بالمكتبات الجامعية و دورىا في تطوير الخدمات. سارة، حمودي- 

  .8 ،ص25ع.2016 .مجمة دراسات و أبحاث
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  نظام التشغيلalps :  و ىو مصمم في الواليات المتحدة األمريكية و يمكن من الترجمة جممة
بعد جممة، ثم تظير الترجمات الممكنة لكل جممة و من تم يختار المستفيد الترجمة المناسبة من 

 .خالل الخيارات المتاحة

و ذلك أن اليدف األساسي لمترجمة اآللية ىو القضاء عمى العائق المغوي لممستفيدين و إمكانية 
 .استغالل مختمف المعمومات المتاحة

 :خدمات المعمومات الغير المباشرة 2.2.2
 :االقتناء و التزويد 1.2.2

ىي عممية الحصول عمى المواد المكتبية المختمفة المناسبة لممكتبة و :"إن خدمة االقتناء و التزويد 
لمجتمع المستفيدين منيا من خالل المصادر المختمفة بطريقة آلية من خالل تطبيقات الحاسب اآللي 

و مختمف تقنياتو كما تتضمن خدمة االقتناء و التزويد مجموعة من اإلجراءات تتخذىا المكتبة 
لمحصول عمى مصادر المعمومات غير المتوفرة لدييا، و يمكن معرفة ذلك من خالل الفيارس و 

سجالت التزويد، كما يتم كذلك تبعا ليذه الخدمة التأكد من المحتوى الفكري لممصادر الخ، إضافة إلى 
إعداد الفواتير من أجل تسديدىا و تسجيل المواد الجديدة و ختميا و إرساليا إلى األقسام الفنية 

 "1.األخرى، و أخيرا إعالم المستفيدين بيا
و خدمة االقتناء و التزويد باعتبارىا العنصر األول في السمسمة الوثائقية تكتسي أىمية بالغة، و 

 :2يتضح ذلك من خالل الوظائف التي يقوم بيا
 شراء األوعية الفكرية الجديدة لتغطية احتياجات المستفيدين و الباحثين. 

 اإلشراف المباشر عمى عممية اختيار األوعية الفكرية. 

 تنويع طرق الحصول عمى المواد بين الشراء و اإلىداء و التبادل و االشتراك. 

  تقديم معمومات بيبميوغرافية كاممة عن الكتب و المواد األخرى من خالل قوائم الناشرين و قوائم
 .اإلىداء و التبادل

 إرسال التوصيات و طمبات المواد المكتبية إلى الناشرين و الوسطاء و الجيات األخرى. 

                                         
1
دار الصفاء لمنشر و التوزيع، : األردن. تنمية و تقديم المجموعات في المكتبات و مؤسسة المعمومات. ربحي، مصطفى عميان؛ يسرى، أبو عجمية- 

  .203 ،ص2005
2
المؤتمر السابع عشر لإلتحاد : نظرة عمى أىم البرمجيات المتوفرة حاليا: البرمجيات الوثائقية الحرة و صعوبة استخداميا بالمكتبات. غانم، نذير- 

  .13 ،ص03/2006 /23-19،  (اعمم)اإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات: الجزائر. ،الجزائر(اعمم)العربي لممكتبات و المعمومات



فصل الثاني                                    خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العموميةال  

 

 

81 

  وضع سياسة شراء واضحة ومحددة و يتم من خالليا الحصول عمى أفضل المصادر بأقل
 .التكاليف و أسرع وقت ممكن

 : خدمة التصنيف2.2.2.2
ىو قسم من أقسام المكتبة يختص بتصنيف أوعية المعمومات المختمفة و إعدادىا إعدادا جيدا من 

 بحيث يتم جمع المواد 1الناحية الفنية لكي يستطيع المستفيد الوصول إلييا بكل يسر و سيولة،
 و توحي خدمة التصنيف إلى تحديد 2المتشابية حسب التخصصات و فصل األشياء غير المتشابية،

 و يعمل عمى مساعدة 3أرقام أو رموز موضوع الكتاب المتوفرة في المكتبة، و ترتيبيا عمى الرفوف،
القراء عمى الوصول إلى الكتب كما ىو األساس في تنظيم المقتنيات و الذي يؤدي بالمستفيد إلى 

 4.الوصول إلى الوثيقة دون مساعدة المكتبي
 خدمة التصنيف اآللي: 

ىو عممية التعبير عن الوثائق بواسطة رموز باستعمال الحاسب اآللي، من أجل توفير الوقت و الجيد 
 5.لممكتبي و المستفيد عمى حد سواء

و تتمثل الغاية من التصنيف اآللي و عرض المعمومات الموجودة بالمكتبة بطريقة تتيح الوصول إلييا 
بسيولة و سرعة ، و ذلك من خالل وضع المواضيع المشابية في مكان واحد، كما يؤدي عّدة وظائف 

 6:أىميا
 يساعد الباحثين عن المعمومات في الوصول إلى ما يحتاجونو من مصادر بسيولة و يسر. 

 يسيل عممية جرد مصادر و مقتنيات المكتبة. 

  يساىم التصنيف اآللي في تيسير الخدمات و األنشطة المكتبية المختمفة، فيساعد مثال في إقامة
المعارض في المناسبات معينة من خالل فصل المصادر التي تعالج موضوعا معينا و يسيل 

                                         
1
 2002مكتبة الممك فيد الوطنية، :الرياض . عربي-انجميزي: معجم مصطمحات المكتبات و المعمومات. عبد الغفور، عبد الفتاح القاري- 

  .64،ص3،السمسمة
2
، [ت,د]مكتبة غريب،: القاىرة. الفيرسة، التصنيف، التكشيف، الضبط االستنادي: المعالجة الفنية ألوعية المعمومات. محمد، فتحي عبد اليادي- 

  .64ص
3
  .8 ،ص2011مديرية المراكز الثقافية، : دمشق. مختصر التصنيف في المكتبات و نظام ديوي العشري. [د،م]- 

4
  .20 ، ص1998مكتبة الممك فيد الوطنية، : الرياض. التصنيف بين النظرية و التطبيق. محمود، أحمد ايتيم- 

5
  .260 ،ص2000الدار المصرية المبنانية، : القاىرة. مصادر المعمومات اإللكترونية في المكتبات و مراكز المعمومات. كامل، شاىين شريف- 

6
 -[S,A].Systéme normalisé de gestion des bibliothéque:syngeb.Alger:CERIST.Devision de racherche et 

development en sciences de l'information,2008,P59. 
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عممية اكتشاف نقاط القوة و الضعف في مصادر المكتبة و بالتالي يساىم في حفظ التوازن بين 
 .المصادر المكتبة في الموضوعات المختمفة

 :خدمة الفهرسة 3.2.2.2
  تعرف الفيرسة عمى أّنيا عممية الوصف المادي و البيبميوغرافي المتبعة طبقا لقواعد الفيرسة

 1.المتبعة

  كما تعرف بالقواعد التي ترشد المفيرسين إلى كيفية إعداد مداخل الفيرس، لضمان و توحيد
 2.معالجة المواد المفيرسة في المكتبة

  و يقوم بإعدادىا المفيرس الذي يتولى تطبيق خطة الفيرسة و تطويرييا و متابعتيا في عمميات
تجميع مقتنيات المكتبة باستخدام أدوات مثل قواعد الفيرسة أنجمو أمريكية، و ىو الذي يعد 
فيارس المكتبة التي ترشد القارئ عن مكان الكتاب أو المطبوع الذي يبحث عنو، و تختمف 

و كان ىذا يتم بالطريقة اليدوية ... مداخل الفيارس من فيرس المؤلف، العنوان، الموضوع
المحضة، أما في ظل تواجد التكنولوجيا ، فقد اختمف األمر فظيرت الفيارس الحديثة مثل 

 .الفيرس اآللي و الفيرس المتاح عمى الخط

 (المحوسبة)لفهرسة اآلليةا: 

  تعرف عمى أنيا تطبيق الفيرسة عمى الحاسب بشكل آلي مباشر، و يمكن استخدام ىذه الفيارس
اسم )، إضافة إلى مداخل أخرى بالفيرسة اآللية (العنوان، المؤلف ،الموضوع)بمداخميا الكاممة

 3.(الناشر، مكان النشر

  المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و االنترنت يعرفيا بأّنيا تطبيق لمفيوم وحدة التسجيمة
البيبميوغرافية حيث يمكن إنتاج كل أنواع بطاقات الفيرسة الخاصة بأوعية المعمومات المختمفة 

منيا، و قد تمثمت الفيرسة المحوسبة في بدايتيا من خالل إنتاج التسجيمة البيبميوغرافية المقروءة 
4( .MARC)آليا

 

 
                                         

1
  .12 ،ص2000الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، : مصر. الفيرسة الوصفية. عبد التواب، شرف الدين- 

2
  .54 ،ص2000مكتبة الممك فيد الوطنية، : الرياض. عربي-انجميزي: معجم مصطمحات المكتبات و المعمومات. عبد الغفور، عبد الفتاح القاري- 

3
  27 ،ص2003دار الكتاب الحديث،: الجزائر. أساسيات و تطبيقات: قواعد الفيرسة لمصادر المعمومات بين العمم و التطبيق. أحمد، البدوي أبو زيد- 

4
  .18 ،ص2003دار المسيرة، : عمان. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات و االنترنت . عامر، إبراىيم قندليجي- 



فصل الثاني                                    خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العموميةال  

 

 

83 

  تعتمد الفيارس اآللية المحوسبة عمى الحاسبات اإللكترونية حيث تختزن أوصاف أوعية
المعمومات عمى أقراص مدمجة و تعرض عمى المنفذ استجابة لطمب المستفيدين، و ما عمى 

المستفيد إال الجموس عمى المنفذ و يطمب المعمومات التي يحتاجيا و تظير أمامو عمى الشاشة 
 :1أو طبعيا عمى شكل مصغر، و تتميز ب

 المرونة و إمكانية التحديث. 

 سيولة الوصول إلى اآلخرين من خالل التقدم اليائل في عمم االتصاالت. 

 صغر الحجم. 

 يمتاز بتعداد مداخل االسترجاعية. 

 الفهرسة اآللية: 

احدث استخدام الحاسبات اآللية في أعمال المكتبات و مراكز المعمومات تطورت كثيرا خاصة في 
مجال الفيرسة ،حيث أصبح ىناك ما يسمى بالفيرسة المقروءة آليا، حيث بدأت مكتبة الكونجرس 

  .1966األمريكية في استخدام ىذا النظام منذ نوفمبر عام 
و منذ منتصف الستينات من ىذا القرن طرأ عمى التجييزات المادية من حاسبات و برامج، عديد من 

التطورات التي أثرت بدورىا عمى تحسيب عممية الفيرسة، و أدت إلى ظيور ما يعرف بالفيارس 
 و ىي عبارة عن OPACالمتاحة لممستفيدين عمى الخط المباشر، و المعروفة بالحروف االستياللية 

 حاسب آلي و من المفترض نظريا أن Terminalقاعدة بيانات يتصل بيا المستفيدين من خالل منفذ 
تتيح ىذه الفيارس وصول المستفيدين ألي جزء من التسجيمة البيبميوغرافية ،كما أنيا تمكن المستفيدين 

 .أيضا من طمب عرض التسجيالت في أشكال مختمفة
 :و تنطوي عممية الفيرسة اآللية عمى عمميتين أساسيتين ىما

 األولى إنشاء التسجيالت البيبميوغرافية 

 الثانية معالجة التسجيالت البيبميوغرافية 

: و تحتاج عممية الفيرسة اآللية إلى األدوات التي تفرضيا طبيعة استخدام الحاسب اآللي و منيا
األشكال التي تمكن الحاسب اآللي من التعامل مع الحقول و عناصر البيانات في التسجيمة 

                                         
1
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البيبميوغرافية و كذلك المكانز، و تحتاج أيضا إلى ما يعرف ببرامج التطبيق و ىي البرامج التي يتم 
كتابتيا إلعالم الحاسب اآللي بأداء وظائف معينة ،و ىناك برامج التشغيل أو برامج النظام التي تحكم 

األعمال الداخمية في الحاسب اآللي، فمقد ساعدت الفيرسة اآللية عمى تقميل الكم الضخم من 
المعمومات المختزنة و لكفاءة العالية في استرجاع المعمومات، و تسيل عمى المستفيد السرعة في 

الحصول عمى البيانات و التحديث الفوري لمبيانات و الحصول عمى البيانات مطبوعة جاىزة، أمكانية 
 .الترتيب و الفرز المتعددة، إخراج الفيارس في أشكال مختمفة

 الفهرس المتاح عمى الخط: 

 عّرف قاري الفيرس اآللي المتاح عمى لمجميور عمى الخط المباشرOPACمرصد بيانات :" بأّنو
 "1.بيبميوغرافية مصممة بحيث يمكن الوصول إلييا عن طريق المكتبي

 الذي يعرفو بأنو قاعدة بيانات تتألف من تسجيالت :"و يتشابو ىذا التعريف مع تعريف عبد اليادي
بيبميوغرافية تصف الكتب و غيرىا من المواد التي تمتمكيا مكتبة ما، أو تجمع مكتبات ما، و ىي 
تتاح عبر حواسيب طرفية أو محطات عمل تتمركز في العادة بالقرب من مكتب المراجع بالمكتبة 
، حيث يمكن لممستفيدين أن يجدوا بسيولة في طمب المساعدة من اختصاصي مراجع مدرب، و 
يمكن البحث في معظم الفيارس عمى الخط المباشر بالمؤلف و العنوان و الموضوع و الكممات 
المفتاحية، و ىي تتيح لممستفيدين إمكانات الطبع و التحميل و تصدير التسجيالت لحساب بريد 

 "2.الكتروني

  يعتبرOPAC ،حمقة وصل بين حاجات المستفيد و استفساراتيم و بين مصادر المكتبة المختمفة 
 3.و ىو أداة االسترجاع األساسية لممعمومات البيبميوغرافية

  و ىو أحد الخدمات الميمة التي تقدميا المكتبة العمومية، ذلك ألن المستفيد ال ييتم بالعمميات
لتي تتم داخل النظام، و إّنما كل ما بيتم بو ىو كيفية الوصول إلى األوعية التي يريدىا و مدى 

 1.جودة الخدمات المقدمة و ىل ىذه الخدمات رضي متطمباتو و احتياجاتو بالفعل أم ال

                                         
1
  .1995مكتبة األكاديمية، : القاىرة. األنظمة اآللية في المكتبات. زين، عبد اليادي- 

2
مجمة مكتبة الممك فهد . الفيارس العربية المتاحة عمى الخط المباشر و المعايير البيبميوغرافية القياسية. محمد، فنحي عبد اليادي- 

  .288ص . 2 ،ع16مج.2010.الوطنية
3
 1مج..2014.مجمة المركز العربي لمبحوث و الدراسات في عموم المكتبات و المعمومات.الفيارس اآللية المتاحة عمى الخط المباشر . شيرزاد، جبارة- 

  .8ص . 1،ع
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  و يعتبر استخدامو ميم بحيث يتيح لممستفيد إمكانية التعرف عمى حالة الوعاء سواء كان تحت
الطمب أو في العمميات الفنية أو معارا أو تم حجزه و غيره من الوظائف التي تتوافر في النظام 

 2.اآللي المتكامل

  و كذلك يمكن لممستفيد أن يبحث بسرعة في الفيرس و عرض النتائج عمى الشاشة في ثوان
 3.فقط

  ظير مع تطور شبكة االنترنت و الحاسبات فالمستفيد مجبر عمى الولوج إلى الفيارس التي تكون
 4.سيمة و دقيقة في اختيار المعمومات فيي مصادر المعمومات التي ال غنى عنيا

 :خدمة التكشيف 4.2.2.2
  عرف المعيد القومي األمريكي لممواصفات القياسية التكشيف بأنو عممية التحميل المحتوى

. د.الموضوعي لألوعية المعمومات و التعبير عن ىذا المحتوى بمغة نظام التكشيف و يشير أ
فتحي عبد اليادي إلى أن كممة التكشيف من الكممات حديثة االستخدام في المغة العربية و يقصد 

بيا عممية خمق المداخل في كشاف أو إعداد المداخل التي تقود لموصول إلى المعمومات في 
 :مصادرىا و تنطوي عممية التكشيف الموضوعي عمى خطوتين 

 تحميل المفاىيم و التي يمكن أن تسمى أيضا التحميل المحتوى لموثيقة و الترجمة : الخطوة األولى
 5.أو نقل تحميل المفاىيم إلى مصطمحات معينة 

  نظام التكشيف ىو مجموعة العمميات و اإلجراءات اليدوية أو اآللية المتبعة في تنظيم المحتوى
الموضوعي لمصادر المعمومات لخدمة أىداف االسترجاع و البث و لغة التكشيف 

INDEXING LANGUAGE أىم عناصر ىذا النظام و ىي مجموعة من الرموز أو 
 .المصطمحات التي تستخدم في التعبير عن المحتوى الموضوعي لموثائق 

 

                                                                                                                                   
1
مجمة عالم . دراسة تقويمية: دور الفيرس الخط المباشر في استرجاع المعمومات البيبميوغرافية بمكتبة جامعة السمطان قابوس. يوسف، مراد محمد- 

  .43ص .1 ،ع4مج. 2007.المعمومات و المكتبات و النشر
2
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  الكشافINDEX:  

ىو ناتج عممية التكشيف الذي ىو عبارة عن دليل منيجي لألفكار أو المفاىيم أو الموضوعات التي 
تشتمل عمييا مجموعة الوثائق ،حيث يتم التعبير عن ىذه األفكار و الموضوعات في شكل مداخل 
كشفية وفقا لنظام المحدد كالترتيب اليجائي أو الزمني أو رقمي و يصاحبيا البيانات البيبميوغرافية 

 1.تحدد ىوية أو ذاتية الوثيقة 
اليدف من عممية التكشيف كما أوضحنا ىو إعداد مداخل الموضوعية التي تقود لموصول إلى 

 .المعمومات في مصادرىا
 التكشيف اآللي: 

ىو اعتماد الحاسوب لممداخل المعدة و طرف المكشفين يدويا و يتم ذلك بوجود مادة المكشفة المخزنة 
في وسائط مقروءة آليا و يقوم الحاسب اآللي بعممية الترتيب و التبويب و التحديث و التجميع و 

 2.طباعة الكشافات لدوريات و الكتب 
 :3و من فوائد التكشيف اآللي نجد

  االختيار  الدقيق لممصطمحات و التحكم في تشتت الموضوعات المتعمقة ببعضيا. 

  التحكم في المغة المستعممة في التعبير عن االحتياجات المستفيدين من خالل ترجمة
المصطمحات إلى لغات التكشيف الخاصة و من ثم حصر البحث من خالل توحيد المغات 

 .المساءلة 

 توفير الوقت و الجيد في استرجاع المعمومات. 

 سرعة الوصول لممعمومات. 

 زيادة التحكم في االسترجاع الوثائق المختزنة وفقا الحتياجات البحث الموضوعية. 

  إمكانية التعرف عمى المحتوى الوثائق قبل االطالع عمييا و ىذا بواسطة الكشافات التحميمية. 
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 : خدمة االستخالص5.2.2.2
  المستخمصات فيي عبارة عن أعمال تقدم معمومات ممخصة ،مكثفة شاممة ذات داللة و أىمية

كتاب، دورية، مرجع، رسالة )مصاغة بطريقة معينة لتعريف الباحث بمحتويات الوثيقة المعينة 
، دون اضطراره لرجوع إلييا كما تقدم لو معمومات البيبميوغرافية الكاممة عن الوثيقة (...جامعية

ليستطيع الوصول إلييا عند حاجة و يمكن أن تظير ىذه المستخمصات مع الوثيقة نفسيا أو 
 1.مستقمة تماما عنيا في جزء خاص أو في شكل دورية متخصصة في ىذا المجال 

  كذلك يعتبر االستخالص تحميل من أجل تقديم أىم ما تشتمل عميو ىذه الوثائق من رسائل و
أفكار و معمومات و تفيد المستخمصات في تقديم حل الجزئي لمشكالت الباحثين الناتجة من 

التضخم و التنوع مما ينشر من إنتاج فكري و المتمثمة في عدم إمكانية الحصول عمى الكثير من  
ىذا اإلنتاج بصورتو الكاممة و قصور الخدمات المكتبية التقميدية و عجزىا عن الوفاء 

باالحتياجات الباحثين المختمفة ،ذلك أّلن دوريات االستخالص تيدف أساسا عمى تمخيص 
البحوث األصمية و تجميعيا تحت موضوعات مالئمة و بالتالي تيسر عمى كل باحث أن يتابع و 

 .يتعرف عمى التطورات التي تحدث في تخصصو دون تبديد لموقت و الجيد 

  من عدد 201 و 101و عادة ما يعبر المستخمص عن محتوى الوثيقة األصمية فيما يتراوح بين 
 كممة و ىناك 100/200 كممة يمكن ضغطو في 2000كمماتيا، فالمقال الذي يحتوي عمى 

كممات أو مرادفات تدل عمى اإليجاز أو االختصار و تستخدم لمداللة عمى بدائل النصوص 
 2.األصمية 

  و يتم في ىذه الخدمة عرض مختصر دقيق لممادة ، و ىو ىامة من وسائل االسترجاع
المعمومات و وسيمة من وسائل االتصال بين مصادر المعمومات األولية و المستفيدين إذ يوفر 

 3.الوقت لمقارئ و يمكنو من االطالع عمى كل ما ىو جديد في حقل تخصصو من المعمومات
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 االستخالص اآللي: 

فقد بدأ االىتمام بو في مطمع الخمسينات من القرن الماضي متأثرا ببدايات التكنولوجيا حيث نبين أنو 
بإمكان الحاسبات االلكترونية المعالجة الرموز اليجائية و الرقمية و منو ترتيبيا آليا و يمكن ابراز 

 :1فوائده في النقاط التالية
  االقتصاد في عممية االستخالص بالحصول عمى نصوص الوثائق الجاىزة لمطباعة االلكترونية. 

  تحديد كممات ىامة التي تعكس الموضوع الوثيقة بدقة. 

  يمكن لمحاسب االلكتروني من قراءة الوثيقة و صياغة مستخمص ليا بمغة طبيعية إضافة إلى
 .السرعة و تقميل الجيد في تحقيق ىذه الخدمة 

 :   دور أخصائي المعمومات في تقديم خدمات المعمومات الحديثة3.2.2

يمعب أخصائي المعمومات دورا ميما في تقديم خدمات المعمومات الحديثة فيجب عميو أن يتمتع 
  :2ببعض الميارات و الكفاءات و التي تتمثل في

 التأقمم بسرعة مع المتطمبات الجديدة 

 رفع االستقاللية في التكوين و التعمم 

 القدرة عمى العمل التشاوري 

 المرونة و القدرة عمى االبتكار 

 اليقظة المعموماتية 

 :3فبتحميو بيذه المواصفات و الميارات يأتي دوره الذي يتمثل في
 توفير الوصول إلى االنترنت 

 استكشاف المعمومات 

 التعميم و التثقيف 

                                         
1
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-
2
مجمة دراسات المعمومات، . نحو رؤية استراتيجية لمتحديث: االتجاىات الحديثة في برامج تقييم عموم المكتبات و االرشيف. بيزان، حنان الصادق 

   .135 ، ص3، ع2008

-
دراسة ميدانية بالمكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد : التكوين المستمر ألخصائي المعمومات في ظل البيئة الرقمية. لعريط، وسيمة؛ حريف ، راضية3

   .116 ،35 ،ص2011-2010جامعة منتوري، : قسنطينة. مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر، عمم المكتبات و مراكز المعمومات. القادر بقسنطينة
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 النشر بتصميم مواقع االنترنت لنشر المعمومات 

 دور الوسيط أي شرح األمور المعقدة لممستفيدين كتنزيل البرامج 

 تقييم المعمومات و تنظيميا 

 تقديم المشورة 

:التحديات التي تواجه المكتبات العمومية في تقديم خدمات حديثة: المبحث الثالث  

 :1(التشريعية)التحديات القانونية  3-1

المكتبة العمومية مكتبة غير مستقمة تكون تابعة لوزارة الثقافة دائما و ليا تمويل من طرف الييئة 

الحكومية ، و يكون تسييرىا نابع من الجرائد الرسمية ، و لكنيا غالبا ما تواجو تحديات قانونية و 

تشريعية ، يتمثل أبرزىا في غياب القوانين و التشريعات التي تنص عمى تقديم خدمات حديثة ، و 

إن وجد فال يتم تجديد ىذه القوانين ، و أحيانا تبقى حبرا عمى ورق فقط، و أيضا ىذه القوانين و 

المراسيم ال تكون متابعة لمتطور و مواكبة لمتغيرات الحديثة ، مما يصعب عمى المكتبة العمومية أن 

 .تتبنى و تظيف بعض الخدمات الحديثة دون قانون أو دون موافقة الييئة العميا التابعة ليا

 :التحديات البشرية 3-2

تواجو المكتبات العمومية ، كذلك تحديات بشرية باعتبار إن العنصر البشري ىو أىم العناصر 

العمل و االنتاجية عمى االطالق و أداة فاعمة لموصول إلى أىدافيا، و يتصف ىذا العنصر الميم 

بالصعوبة إلى حد ما ، النو يتميز بالصعوبة و تقمب المزاج، و صعوبة التنبأ بسموكو المستقبمي، أو 

فيم حدود ىذا السموك ، كذلك و أن بعض أخصائي المعمومات ال يجيدون استعمال التكنولوجيات 

الحديثة و التحكم فييا، مما يعيق عمل المكتبة ، و كذلك يعرقل عمل أخصائي المعمومات عمى 

                                         
متاح عمى  . 34 ،ع2008 . [عمى الخط ].المجمة الرسمية. رؤية مستقبمية : خدمات الوثائق في المكتبات العامة السعودية. عيساوي ، عصام أحمد  -1 

(.13.04.2017: تم االطالع يوم). < http://www.cybrarians journals .com   > : الرابط التالي

http://www.cybrarians/
http://www.cybrarians/
http://www.cybrarians/
http://www.cybrarians/
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القيام بدوره كوسيط و موجو و غيرىا، و ىذا ما يساىم في تراجع أىداف المكتبة العمومية ، و نفور 

 1.المستفيدين منيا

بحيث أصبح عمى المكتبة مواجية كل األجيال بدأ من السبعينات و الثمانيناتّ إلى غاية مواليد 

األلفية األخيرة، إذ يقتضي إرضاء و مساعدة كل ىذه الشرائح، بما فييا ذوي االحتياجات الخاصة و 

األمييون و غيرىم، و كل حسب قدراتو و ميوالتو مثل الذين اعتادوا عمى الخدمات التقميدية و الذين 

 2.اعتادوا عمى الخدمات اإللكترونية

 :التحديات المادية 3-3

تواجو المكتبة العمومية تحديات مادية تحول دون تقديم الخدمات الحديثة أو تعيق مسارىا، و ذلك بما 

فييا التجييزات و الموارد المالية ، فبفضل التطورات الحديثة و تغير البيئة الخارجية، يستوجب عمييا 

دائما مسايرة التغيير، و ذلك بتغيير األنظمة اآللية المعتمدة في التسيير ، و التجييزات االلكترونية و 

كذلك اقتناء كل ما ىو حديث في الوسائط و غيرىا، و يتطمب ىذا التغيير ميزانية كبيرة ، و تجييزات 

  3.أخرى يرتب لشراءىا و يخطط لمعمل بيا و التكوين عمى استعماليا

  

                                         
1
 222 ، ص20مج.(4+3)ع . 2004مجمة جامعة دمشق، . (دراسة وثائقية)إدارة التنمية البشرية في المكتبات اإللكترونية . عميان، ربحي مصطفى- 

2
في المؤتمر االتحاد العربي . دور أخصائي المكتبات في تنمية الوعي الثقافي لممجتمع من خالل المكتبات العامة. عبد اهلل، أحمد محمد السّيد- 

 االسكندرية، . 2004لممكتبات و المعمومات، ديسمبر 
3
 >: متاح عمى الرابط التالي . [عمى الخط].في مدونة .  تحديات تواجو المكتبات االكاديمية في القرن الحادي و العشرين10أىم . وليد، جميل- 

http://blog. Naseej.com > .  (.06.11.2014)نشر يوم 



فصل الثاني                                    خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العموميةال  

 

 

91 

 :خالصة الفصل الثاني 

إذن من خالل تطرقنا إلى خدمات المعمومات الحديثة في المكتبات العمومية ، تبين لنا في ظل 

التقدم التكنولوجي تعمل المكتبات العمومية عمى تقديم خدماتيا بطريقة إلكترونية عن بعد ، 

وذلك باستخدام أحسن التقنيات كالبرمجيات و أجيزة الحاسب االلكترونية ، و كذلك باستعمال 

وذلك لتقديم الخدمة الخدمة في أسرع وقت و توفير جيد . شيكات التواصل االجتماعي 

المستفيد ، و مع ىذا فإنيا تواجيو عدة تحديات قانونية ، بشرية و مادية تعرقل تقديميا ليذه 

 .الخدمات 
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 :تقديم المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس: المبحث األول

 :التعريف بالمؤسسة1-1

 مسماة عمى المجاىد الراحل  ''سيدي بمعباس''المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية 

 ، قد شيدت في إطار مسيرة الجزائر نحو الرقي و التنمية ،تحتوي ''الشيخ اإلمام محمد قباطي''

 تابعة ليا بحيث تعتبر كمكتبات فرعية تابعة لمبمديات عبر تراب الوالية، كما تشير  ممحقة13عمى 

بالتعاون مع مديرية الثقافة مكتبة متنقمة مجيزة برصيد ثمين من المعرفة، كما ىناك عدة مكتبات 

 .بمديات ستضمنيا المكتبة الحقا

 : النشأة و التأسيس1-2

أنشأت المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس محمد قباطي،بمقتضى المرسوم 

 و المتمم 2009اكتوبر 22 الموافق ل1430 ذي الحجة 3 المؤرخ في 09/346التنفيذي رقم

 و 2008 جويمية 26 الموافق ل 1429 رجب 23 المؤرخ في 08/236لممرسوم التنفيذي رقم 

 .المتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية

و قد تحولت ىذه األخيرة إلى مكتبة رئيسية لممطالعة العمومية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

و قد افتتحت المكتبة .2012 ماي 24الموافق لــ  1433 رجب 03 المؤرخ في 12/234

 .2013جانفي 01لرئيسية لممطالعة العمومية رسميا بتاريخ  
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و تعد من أىم المؤسسات الثقافية و االجتماعية بالوالية،التي تعمل عمى خدمة  القراء و طمبة *

 .1العمم و المعرفة برصيدىا اليائل من الكتب و الحوليات إضافة إلى القواميس

  فيي بذلك تنشر المادة الفكرية عمى مستوى ممحقاتيا و المتمثمة في مكتبات البمدية و التي

  : مكتبة بمدية13بمغ عددىا 

 الحصيبة، المسيد ، وادي تاوريرة، تاودموت ، بن عشيبة الشيمية ، مرحوم ،  ممحقة تنيرة ،

 .وادي سبع ، شيطوان الباليمية ، سيدي شعيب، سيدي عمي بن يوب، تفاسور، بير الحمام

  نسخة12872،و   عنوان6438بمغ عدد الكتب بالمكتبة . 

 : الموقع والمواصفات الداخمية 1-3

تقع المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس في وسط المدينة، بشارع 

محمد الخامس ،متوسطة بذلك عدة مؤسسات تربوية منيا متوسطة ابن زيدون و المدرسة االبتدائية 

ابن الييثم و مدرسة األمير عبد القادر،كذلك كمية العموم التجارية و االقتصادية،و تتربع عمى 

بــــ ،و المساحة غير المبنية م2967.90و تقدر المساحة المبنية بـــ  .م3743مساحة تقدر بــــــ 

 : موزعة و مقسمة كالتالي مستويات4،و ىي مكونة من م776

 :الطابق السفمي 

 يحتوي الطابق  السفمي عمى المخزن وقاعة معالجة الرصيد. 

  يحتوي المخزن عمى رصيد إضافي لممكتبة ،و الذي يتم توزيعو عمى المكتبات الفرعية

 .التابعة لممكتبة الرئيسية
                                                             

الخاص بإنشاء المكتبات الرئيسية . 2012 ماي 24 الموافق لــ 1433 رجب 03 المؤرخ في 12/234المرسوم التنفيذي رقم   1
 .لممطالعة العمومية
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  كما يحتوي المخزن عمى أجيزة الطباعة و النشر ذات تكنولوجيا متطورة،باإلضافة إلى

 .جياز الترميم اآللي

 يتم في ىذه القاعة معالجة الرصيد الوثائقي و اإلنتاج الفكري :الجرد قاعة المعالجة و

 syngeb.وىو نظام التسيير اآللي لممكتبات لرقمنة الكتب.المقتنى  

 

 :الطابق األرضي 

 :ويضم

 بيو االنتظار بو مساحة الستقبال المستخدمين و زوار المكتبة. 
  قسم االستقبال تقوم ىذه المصمحة باستقبال األشخاص الراغبين في االنخراط و التسجيل

 .في المكتبة،و العمل عمى توجيييم و اإلجابة عن استفساراتيم

 -مساحتيا ال باس بيا، تحتوي عمى الرصيد الوثائقي يشمل مختمف : قاعة المطالعة لمكبار

العموم و التخصصات،و ىو موجو لمطمبة و الباحثين و المستفيدين عامة،مختمف فئات 

المجتمع، كما يقوم عمى تسيير ىذه المصمحة موارد بشرية في تخصص عمم المكتبات و 

 :العمميات التاليةاإلعالم اآللي و تجري عمى مستوى ىذه القاعة 

 تقديم خدمة اإلعارة الداخمية و الخارجية،إعارة الكترونية. 

 تقديم الخدمة المرجعية المباشرة و غير المباشرة. 

 عممية استرجاع الكتب. 

 خدمة البحث اآللي. 
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 مقعد تحتوي عمى ورشات لمرسم والتعبير الكتابي،و بيا 80بيا :قاعة المطالعة لمصغار 

و تقام .رصيد ميم بالنسبة ليذه الفئة العمرية كالقصص،و الكتب العممية و الدينية وغيرىا

 .فييا نشاطات خاصة لألطفال كعرض الرسومات و األفالم التربوية التعميمية

 

 مقعد برمجت خصيصا لعرض األفالم الوثائقية و 120 و التي تضم :قاعة المحاضرات 

 .نشاطات الجمعيات و إقامة الدورات التكوينية و الميرجانات ،كميرجان القراءة في احتفال

 يعمل عمى توفير القيوة و الشاي و الحمويات  بالكافيتيرياأو ما يعرف:النادي ..... 

 عموما ىذا الفضاء ال يزال قيد الدراسة، حيث انو مقسم بين :فضاء مخصص لممكفوفين

قاعة المطالعة لمكبار و قاعة المطالعة لمصغار،حيث توفر المكتبة بعض الخاصة بفئة 

 .المكفوفين و المتمثمة في كتب البرايل

 :الطابق األول 

 جياز حاسوب توضع تحت تصرف الطمبة 24تحتوي عمى :قاعة االنترنت لمكبار 

و الباحثين ووضعت خصيصا لممساعدة،عمى البحث العممي و اإلبحار في عالم 

 .الويب

 توجد ىذه ضمن قاعة األطفال،و تحتوي مجموعة :لمصغار قاعة االنترنت

 .الحواسيب

 يتم في ىذه القاعة تقديم دروس في اإلعالم اآللي ،فيي بذلك : قاعة الميدياتيك

 .تحتوي عمى حواسيب مجيزة بشبكة داخمية لممكتبة و تحتوي عمى مكتبة رقمية
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 حاسوب محمول مجيز،ببرمجيات 15يحتوي  عمى : مخبر لتعميم المغات األجنبية 

 ....خاصة بتعميم المغات األجنبية، منيا الفرنسية ، االنجميزية ،األلمانية،االسبانية

 تسير ىذه المصمحة لمحفاظ عمى امن و سالمة :قاعة مخصصة ألجهزة المراقبة

 .المؤسسة و مراقبة كل صغيرة و كبيرة في المكتبة

 

 :الطابق الثاني 

 شرافو عمى جميع و هو المسئول: مكتب المدير  األول و العام عن المكتبة، وا 

 .األعمال اإلدارية ووقوفو عمى مدى السير الحسن لممكتبة

 وتعرف بالسكريتاريا ،وىي ىمزة الوصل بين المدير و اآلخرين: مكتب األمانة. 

 تتمثل في مكتب اإلدارة و الوسائل ، مكمف بتسيير : فضاء مخصص لمكاتب الدارة

اإلدارة بحيث يستقبل انشغاالت المصالح المكتبية عن طريق الطمبات أو 

التقارير،أو عبر استثمارات خاصة،و يتم التعامل معيا و إعطاء الحمول،ويتواجد بو 

مكتب الحاسب الذي يتكفل موظفوه بتسيير الميزانيات الخاصة بأجور العمال ،و 

الميزانية الخاصة باقتناء المواد المكتبية ،و األخرى المخصصة لممستمزمات 

 .اإلدارية

 يتم فييا استقبال الشخصيات الميمة التي تزور المؤسسة:القاعة الشرفية. 

 صيد المكتبةر: 

  عنوان6438يمثل العدد اإلجمالي لمرصيد الوثائقي بالغة العربية ب   . 

  عنوان2514و الرصيد الوثائقي لمغات األجنبية ب . 
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  عنوان1050أما رصيد الحوليات يقدر ب . 

  عنوان3770و رصيد األطفال ب . 

  عنوان150كتب البراي ب . 

  عنوان12872و مجموع الرصيد يكون . 

 

 :موظفو المكتبة 

لضمان حسن صيرورة المكتبة الدائم والحرص عمى تقديم خدمات المرجوة لممستفيدين و *

 :كالتاليالمستخدمين، عين عمى رأسيا مجموعة من الموارد البشرية ذات كفاءة وتتخصص،و ىم 

 مستخدم، منيم مستخدم في حالة تربص عمى مستوى 41 يقدر عدد المستخدمين ب 

 الممحقات التابعة لممكتبة الرئيسية

 مؤطر من اإلداريين و التقنيين11عدد المؤطرين   

  موظف 110 متقاعد، و الموظفين في إطار اإلدماج الميني 33 وبمغ عدد المتقاعدين 

  موظف128ليبمغ عددىم اإلجمالي ب    

  منخرط4998 حوالي 2017-2016يبمغ عدد المنخرطون في المكتبة لسنة  

 الساعةبواب المكتبة مفتوحة من يوم السبت إلى الخميس من أ: أوقات العمل 

 في الفترة الصباحية أما الفترة المسائية فتتح أبوابيا من الساعة 13:00 إلى 08:30 

 .19:00 إلى 13:00

 : مصالح المكتبة 1-4
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حيث تتكفل ىذه المصمحة بإعداد مخطط تسيير المستخدمين،و السير عمى صيانة 

الحظيرة اإلعالمية و صيانة البناية و التجييزات كما تعمل عمى توظيف مستخدمي المكتبات و 

ممحقاتيا و تسييرىم، و ضمان تنفيذ ميزانيات تسيير مكتبات المطالعة العمومية و ممحقاتيا و 

 . تجييزىا،كما أنيا تحدد احتياجات المكتبة من أثاث و معدات و لوازم

 وتضم ىذه المصمحة ثالثة فروع: 

 فرع المستخدمين 

 فرع الميزانية و المحاسبة 

 فرع الوسائل العامة 

تعمل ىذه المصمحة عمى تسيير عممية اقتناء الوثائق وذلك  حيث: مصمحة االقتناء  

بدراسة إمكانيات االقتناء بالتنسيق مع قسم خدمة المستعممين و تعمل عمى ضمان خدمات 

و إعداد ,المكتبة المتعمقة باإلعالم اآللي و التوجيو لفائدة المنخرطين وكل باحث و زائر

 .  إحصائيات لتقييم المقروئية  وعدد القراء و طبيعة الوثائق المطموبة

 :مصمحة معالجة الرصيد و صيانته 

تعمل عمى ضمان مسار الوثيقة منذ استالميا إلى غاية وضعيا تحت تصرف المستفيد ،كما تيتم 

بمعالجة الرصيد الوثائقي من خالل الجرد و الفيرسة  والمحافظة عميو عن طريق ،الترميم و الحفظ 

 كما تقوم بترميم الوثائق التي أتمفيا المستفيدين,و التجميد

و تضم قاعة السمعي البصري و  اإلعالم اآللي تيتم بتعميم مبادئ  و :مصمحة الميدياتيك 

 . تقنيات اإلعالم اآللي و تعميم المغات كذلك



 -سيدي بلعباس-دراسة ميدانية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية:    الفصل الثالث
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و تعمل عمى تسيير الرصيد ووضعو تحت تصرفا : مصمحة تسيير الرصيد و توجيه القراء 

 . المستفيدين و توجيييم

 تعمل ىذه المصمحة عمى تنظيم :مصمحة التنشيط و التبادالت و األنشطة الثقافية 

تظاىرات و أنشطة ثقافية و عممية مرتبطة بالكتاب كما تساىم في تنسيق أنشطة المكتبة 

 . المتنقمة

 :تعمل المكتبة عمى تحقيق أىدافيا المسطرة والممتثمة كما يمي:  المكتبة أهداف1-5

  رفع مستوى المقروئية و التشجيع عمى المطالعة و االىتمام بالكتاب من خالل تقديم

 . خدمات حديثة لممستفيدين لتحقيق رضا المستفيدين

  تحسين الحس اإلبداعي و الفني لدى األطفال بتقديم نشاطات ثقافية تشجيعية كالمسابقات

 .  الدينية و الوطنية

 تشجيع األفكار و المواىب  

 السعي إلى بناء مجتمع ثقافي و حضاري موصول بالتربية و التعميم . 

  ضمان صيرورة المكتبة الحسنة من خالل انضباط الموظفين و العمل بإتقان في تقديم

 . خدماتيا إلى روادىا

 تحقيق الجودة الشاممة في تقديم خدمات حديثة لممستفيدين . 

 : وظائف المكتبة6-1

 اختيار و اقتناء اإلنتاج الفكري المناسب من كتب و دوريات و مختمف المواد المكتبية 



 -سيدي بلعباس-دراسة ميدانية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية:    الفصل الثالث
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  القيام بالعمميات الفنية و التقنية و العممية لممجموعات المكتبية و معالجتيا عن طريق

 . السمسمة الوثائقية منيا الجرد، التصنيف الترتيب ،التكشيف والفيرسة و غيرىا

 القيام بعممية التقييم الداخمي الجزئي و الكمي كحساب نسبة المقروئية في السنة 

 إعارة مختمف الوثاق لممستفيدين داخميا  خارجيا . 

 تثقيف و تعميم في مختمف المجاالت. 

 الخدمات التي تقدمها المكتبة: 

 :تعمل المكتبة عمى تقديم العديد من الخدمات من بينيا 

تقدم ىذه الخدمة إلى مستفيدييا باإلجابة عن استفسارات و  :الخدمة المرجعية 

 .إجابات روادىا

 . تقدم ىذه الخدمة بنوعييا الداخمية و الخارجية لمستفيدييا:خدمة اإلعارة 

 في ىذه الخدمة يتم عرض كل ما ىو جديد من مقتنيات :خدمة اإلحاطة الجارية 

 .المكتبة و نشرىا في معرض المكتبة أو عبر موقعيا االلكتروني

يتم تصنيف رصيد المكتبة حسب تصنيف ديوي العشري لتسييل :خدمة التصنيف 

 .عممية البحث عن المعمومة

يتم فيرسة الكتب بطريقة محوسبة ذلك باالعتماد عمى برمجية :خدمة الفهرسة  

 .السنجاب 

 بحيث توفر موجز لكل كتاب باختيار أدق :خدمة االستخالص  

 .المصطمحات،لتسيل عمى الباحث فيم محتوى الكتاب

 . توفر المكتبة كذلك خدمة اإلبحار في االنترنتخدمة شبكة المعمومات، 
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 و ىي من أىم خدمات المكتبة ،فيي عبارة عن شاحنة بيا :خدمة الكتبة المتنقمة  

 ...رصيد معتبر تقوم بعدة جوالت إلى المناطق النائية في المستشفيات و السجون

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 -. مستغانم- جامعة عبد الحميد بن باديس

 . كمية العموم االجتماعية

 . قسم العموم اإلنسانية

 . شعبة عمم المكتبات والمعمومات

 استمارة المقابمة 

 في إطار تحضير رسالة تخرج لنيل شهادة الماستر في عمم المكتبات والمعمومات

 نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق: تخصص

 :  الموسومة بـــــــــ

 

 

 

 : تحت إشراف:         من إعداد الطالبين

 .حمزة زريقات مريم. أ        .            عمايرية أمينة*

 . بخدة فتيحة*

 في إطار إتمام التحضير لمذكرة التخرج نرجو من سيادتكم المحترمة اإلجابة عن األسئمة 
 . المقدمة في استمارة المقابمة، ونحيطكم عمما أنها الستخدم إال ألغراض البحث العممي

 .مشكورين

   2016/2017: السنة الجامعية

 

 .دور الخدمات الحديثة في المكتبات العمومية في تمبية احتياجات المستفيدين

 . نموذجا-سيدي بمعباس –المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية
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 :استمارة المقابمة

.  المكتبة العمومية و تمبية احتياجات المستفيدين: المحور األول 

يعتبر المستفيد الحمقة األىم في تطور المكتبة و أساسا لوجودىا إذن و حسب رأيكم ماىي السياسة .1

المسطرة لممستفيد ؟ 

ىل يتم اشتراك المستفيدين في بناء سياسة المكتبة بوجو عام و بناء مقتنيات عمى وجو التحديد ؟ . 2

ما ىي أولويات و أساسيات العمل بالمكتبة ألجل تمبية احتياجات المستفيدين ؟ .3

ما ىي أىم األنشطة الموجية لجميور المستفيدين و التي تسعى من خالليا المكتبة لتحسين .4

خدماتيا ؟ 

: الخدمات الحديثة لممكتبات العمومية : المحور الثاني 

ىل تتجو المكتبة إلى استخدام تكنولوجيا المعمومات في استرجاع و إتاحة معموماتيا ؟ .5

كيف يمكن لمتكنولوجيات الحديثة لتغيير في االحتياجات المستقبمية لمجميور المستفيدين ؟ و ما .6

ىي مختمف الوسائل و المعتمدة من طرفكم لتمبيتيا ؟ 

ما ىي الخدمات الحديثة في المكتبة و ما ىي اتجاىاتيا المستقبمية؟ .7

 من المصطمحات المتداولة ، فأين موقع مكتبتكم من web2.0يعتبر مفيوم الجيل الثاني لممكتبات .8

ذلك ؟ 
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: تحميل المحور األول 

تعمل المكتبة عمى تسطير سياسة خاصة بالمستفيد ، تتم وفق وضع إستراتيجية لتسيير 

. المكتبة ، توفير موارد مادية و بشرية و مادية 

تستعمل المكتبة في إعطاء األولوية لممستفيد باعتباره أىم حمقة فييا و كذلك ىو أساس تواجدىا و 

تطورىا ، فيي تسطر سياستيا بناءا عمى تحقيق رغباتو و تمبية احتياجاتو فتعمل عمى التخطيط لذلك 

. بتوفير موارد مالية ، مادية ، بشرية

: فيما يخص الموارد المالية فتخصص ميزانية ضخمة شراء و اقتناء مختمف المستمزمات مثال *

. ميزانية مخصصة باقتناء األرصدة       - 

. ميزانية مخصصة بالتنشيط      -

. ميزانية مخصصة بشراء التجييزات و التأثيث      -

. ميزانية مخصصة بتسيير شؤون الموظفين       -

و يتم تسيير الميزانية من قبل المحاسب في قسم اإلدارة  

و كذلك من المتطمبات وجود عتاد و تجييزات ، مثل الحواسيب اآللية ، أجيزة المسح *

وغيرىا و أجيزة ...خزانات حفظ الرصيد ، الطاوالت و الكراسي: الضوئي،الطبع ، وكذلك التأثيث مثل

. ترميم 
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 :مالحظة

فقط تم اإلشارة إلى أنيا كبيرة جدا تقدر .لم يتم التصريح بحجم الميزانية التي توفرىا وزارة الثقافة 

. بالمميارات

والعنصر األىم ىو توظيف الكفاءات و اإلطارات التي تتمتع بالميارات من أجل التسيير الجيد و *

. الحسن لممكتبة فكل حسب تخصصو

 ففي مصمحة األطفال يديرىا متخصص في عمم األرطوفونيا و عمم النفس و مكتبيين آخرين-

. وفي قسم االقتناء و اإلعارة يعمل بيا مكتبيين -

. و في قسم المعالجة متخصصين بالبرمجة و عمم المكتبات-

. وىكذا أي كل حسب تخصصو و مصمحتو

رأيو في ما يجب أن  و يتم إشراك المستفيد عمى ىذه السياسة المتبعة لتسيير المكتبة بحيث يتم اخذ*

يتوفر في المكتبة من مقتنيات و تجييزات و كذلك إعطاءه الفرصة من أجل تقديم أفكار جديدة تفيد 

:  المكتبة و تنيض بخدمتو، و في ىذا اإلطار تعمل عمى إتباع ثالثة طرق تتمثل في 

 .وضع سجل اقتراحات الموجود في مصمحة االستقبال و التوجيو  

 .توزيع استمارة بيا مجموعة من األسئمة المغمقة و المفتوحة عمى المستفيدين 

 .التحاور مباشرة مع المستفيد 

يتم من خالل ىذا جمع معمومات حول حاجيات المستفيدين في المكتبة و نوع األرصدة المطموبة،ونوع 

....... الوثائق حسب الفئات و التخصصات كذلك نوعية التجييزات التي يحتاجيا المستفيدين
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ففرصة إبداء رأي المستفيد و إشراكو في سياسة المكتبة تعمل عمى إيجاد النقائص و الحمول و كذا -

 1.معرفة مستوى المكتبة ، و مدى رضا المستفيد منيا 

ومن خالل المعطيات و المعمومات التي يتم جمعيا من االستمارات الموزعة عمى المستفيدين و طرح 

. التساؤالت و سجل االقتراحات يتم تحميل االحتياجات ذلك لمقيام بسياسة االقتناء 

:  و يتم تحديد العناصر التالية

 الفئة 

 التخصص. 

 كتب ، موسوعات ، دوريات:نوع الوثيقة. 

 %30وبعد ذلك يتم تحديد الميزانية الخاصة بكل تخصص، عمى العمم ان فئة األطفال يخصص ليا 

. من الميزانية الكمية 

يتم اإلطالع عمى دور النشر الموجودة ، و عمى التخصصات التي تنشرىا و عمى أسعار الكتب ، *

و يكون ذلك بالطريقة التقميدية باستعمال أدلة الناشرين أو عبر الشبكة المعمومات ، و بعد اختيار دار 

. و يتم الشراء (الميزانية ، قائمة اإلقتناءات  )النشر المناسبة 

. وتأتي بعدىا مرحمة الجرد ، الفيرسة و إعداد المستخمصات 

و تستقبل المكتبة أيضا اليبات و اليدايا من مختمف الجيات مثال وزارة الثقافة و المجاىدين و من 

. ،كما يتم التزويد عن طريق التبادل ما بين المكتبات .....طرف مؤلفين آخرين 

                                                             
 .10.30 عمى الساعة 2017.03.07يوم . مقابمة أجريت مع السيد مدير المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية 1
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: األنشطة

: تقترح المكتبة مختمف النشاطات الثقافية و الترفييية تتمثل في 

  إعداد مسرحيات لألطفال فييا رساالت إنسانية تربوية و دينية و تعميمية. 

  إعداد ورشات لممطالعة لألطفال لتنمية المقرؤية مع إجبارية تمخيص القصة أو الكتاب المقروء من

 .أجل تعميميم التعبير و التحرير

  ورشات النادي األدبي يتم فييا تشجيع األطفال في الطور االبتدائي و اإلعدادي عمى كتابة

 .القصص و الشعر و المقاالت ، من أجل تفجير الطاقات اإلبداعية

  كما يتم إحياء التظاىرات الفنية و الدينية و العممية و الثقافية ، و المحاضرات من أجل الترفيو و

التثقيف و التعميم ؛ و يتم التنشيط من خالل إبرام االتفاقيات مع كل وزارة الدفاع مثال لمقيام بأيام 

 .تحسيسية مثل اليوم الوطني لمدرك الوطني

  أيضا إبرام اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية و األوقاف من أجل القيام باالحتفاالت و التظاىرات

كذلك القيام . الدينية مثل محاضرات المولد النبوي الشريف ، مسابقات حفظ القران الكريم 

 .باالجتماعات حول التحضير لخطبة الجمعة

  اتفاقيات وزارة التربية و التعميم من خالل التنسيق مع متوسطة ابن زيدون مثال لتكريم و تكوين

 .التالميذ النجباء

 وزارة العدل و إدارة السجون من خالل القيام بمحاضرات لمسجناء و توزيع الكتب. 

  كذلك مع وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات لزيارة المرضى و توزيع الكتب و القيام

 .بأيام تحسيسية حول مرضى السكري و السرطان 
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  وزارة المجاىدين ألحياء اليوم الوطني لمشييد، المجاىد ، و إحياء كل المناسبات التاريخية مع

.                                                                                                استدعاء مجاىدين 

كذلك يتم التنسيق مع الكشافة اإلسالمية الجزائرية و مختمف الجمعيات مثل األمير عبد القادر ، 

 .التراث الوطني ، أبو القاسم ، المتميزون ، لمتنشيط الثقافي كإحياء اليوم العالمي لألم و المرأة

 القيام بمسابقات عممية فكرية. 

و من األنشطة التي تقوم بيا المكتبة أيضا و تعتبر أنشطة تشجيعية و تعود بالفائدة عمى المكتبة و 

. ترفع من مستوى المكتبة ، و تكريم كبار الشخصيات في البالد و أيضا من األنشطة التي تقوم بيا

و ليذه المكتبة العديد من األنشطة المفيدة لمكبار و الصغار كالقيام بمسرحيات ىادفة و مسابقات في 

  . 1تعميم الخط العربي و الرسم و تحفيظ القران الكريم

                                                             
 . 14:00 عمى الساعة 13-03-2017مقابمة أجريت مع منشط ثقافي يوم   1
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: الثاني  المحورتحميل 

. تطبيق المكتبة التكنولوجيا في مختمف المجاالت بما أنيا أصبحت ضرورية 

. فيي تمتمك تجييزات و عتاد تكنولوجي-

 و يستخدم أحدث نسخة  SYNGEBبحيث تعتمد في حوسبة الخدمات الفنية عمى برمجية السنجاب -

  seristو ىي برمجية وثائقية تم شرائيا من مركز version réseau 2015و يستخدم أحدث نسخة 

.  مميون سنتيم 80بحوالي 

. لتسيير الرصيد الوثائقي الخاص بقاعة األطفال  PMB برمجية استخدام -

.  في كل المصالح اآلليةاستخدام الحواسيب -

. أيضا ىناك أجيزة مراقبة مزودة بقاعة التحكم في الكاميرات -

. أجيزة المسح الضوئي و الطابعات -

 . اآلليجياز الترميم -

 . االنترنتشبكة -

. استخدام حواسيب آلية مبرمجة و مزودة ببرمجيات مختصة في تعميم المغات و اإلعالم اآللي-

 تعمل التكنولوجيات الحديثة في المكتبة عمى تغيير احتياجات المستفيدين في المستقبل ، فمن /2ج

خالل حوسبة الخدمات الفنية ووجود شبكة االنترنت سيصبح المستفيد من مكان تواجده يقوم بعممية 

اإلعارة و قراءة مستخمصات و محتويات فيارس الكتب كذلك سيطمب رقمنة الرصيد الوثائقي لجعمو 
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في متناولو كامال يسيل عميو التحميل و يقمص جيده و ينقص عميو عبئ التنقل، كذلك تسيل شبكة 

. االنترنت عممية البحث في البيئة الرقمية 

فيذه التكنولوجية المطبقة في المكتبة سيمت عممية البحث لدى الطالب و ذلك بفضل برنامج 

SYNGEB  مع إدخالو فيو أحدث التقنيات و ذلك بوضع قائمة الفيارس الخاص بالكتاب و

ممخصات لمكتب التي تمكن الباحث إذا ما كان ىذا الكتاب يناسبو أو يخدم بحثة أم ال و اليضيع 

. وقتو في عممية البحث

تقدم المكتبة عمى تقديم خدمات حديثة من أجل مواكبة أحدث التطورات و تمبية حاجيات /3ج

: و لعمى أبرزىا.  العصرية نالمستفيدي

  اإلنجميزية و الفرنسية في مخبر المغات الذي ىو عبارة عن " تقدم تكوين خاص بالمغات األجنبية

 تحتوي برمجيات مجيزة لتعميم المغات صوت و صورة ناطقة، و يتم آليةمصمحة مزودة بحواسيب 

 تقديميا مرتين في األسبوع لكامل الفئات

  و النشاطات مثل باالجتماعاتتوفير خدمات لمختمف الجيات و الشخصيات من أجل القيام 

الجمعيات ماعدا األحزاب السياسية ، كذلك تسمح المكتبة بالقيام بحفالت تخرج لطمبة الدكتوراه أو 

 .الماستر

  ومن بين المغات التي تعمميا ىي المغة الفرنسية و اإلنجميزية و األلمانية. 

  و غيرىااآلليكما تسمح في ىذه القاعة بتنظيم تكوينات أخرى في مجاالت أخرى كاإلعالم  

  مواكبين عمى ايكونوو تيدف ىذه المكتبة أي تعميم األطفال مبادئ و أساسيات اإلعالم حتى 

 .التكنولوجيا
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: نالمستنفديخدمات تكوين 

 : اآلليخدمة تعميم مبادئ اإلعالم 

 ، وفي قاعة الميدياتيك المزودة نالمستفيدي لكافة فئات اآللييتم تقديم خدمة لتعميم مبادئ اإلعالم 

. اآللي يحوي برامج و تقنيات تعمم اإلعالم آليةبحواسيب 

. االنترنت البحث في استخدام عمى نالمستفيديكما يتم تكوين -

: الخدمة المرجعية عن بعد

 عمى باالعتماد و التساؤالت وذلك االستفسارات عمى مسائمة المكتبي و تقديم نالمستفيدييعتمد 

.  بريدىا اإللكترونياستعمالتطبيقات الفيس بوك و موقع المكتبة ، و 

: خدمة شبكات المعمومات

 مربوطة بشبكة آلية لمبحث ، بحيث توفر مصمحة تحتوي عدة حواسيب االنترنتتقدم المكتبة خدمة 

العنكبوتية العالمية، توفر خدمة البحث في الويب ؛ حيث تسمح ىذه الخدمة لمطالب أو الباحث 

. االنترنتبالحصول عمى المعمومات التي يريدىا إلنجاز بحثو وىذا كمو يفضل خدمة 

: اإلحاطة الجارية عن بعد 

. ىو جديد من إقتناءات في قائمة ، و تنشر عبر موقع المكتبة  يتم عرض كل ما
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 : اآلليةاإلعارة 

تقدم خدمة اإلعارة بنوعييا الداخمية منيا و الخارجية يتم إعارة كتابين لمدة أسبوع و يمكن تحديثو 

. ألكثر من أسبوعين 

.  داخميا استعارتو العنوان المناسب ليتم الختيار اآللي الفيرس باستخداميقوم المستفيد 

 المتاح عن بعد و يختار العنوان و يتم النقر عميو اآلليأما في اإلعارة الخارجية فيعتمد عمى الفيرس 

من مكان تواجده في أي وقت ، ليتم تسجيمو في بنك اإلعارة في داخل المكتبة ، ليأتي المستفيد و 

. يستعيره من المكتبة

: خدمة التصنيف اآللي 

 بتصنيف الرصيد حسب كل تخصص ، وبعدىا يتم تسجيل كل مرجع االقتناءيقوم المكتبيين بعد 

.  باالعتماد عمى تصنيف ديوي العشري SYNGEBالكترونيا في برمجية السنجاب 

: خدمة الفهرسة اآللية

،بحيث تحتوي عمى نوافذ  SYNGEB نفس البرمجية باعتمادتتم الفيرسة بطريقة محوسبة ، كذلك 

: إدخال البيانات الخاصة بالمرجع 

 . و لقب المؤلفاالسم 

 .العنوان 

 .الطبعة  
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 .بمد النشر 

 .دار النشر 

 .تاريخ النشر 

 .السمسمة 

. ويتم ممئ البيانات بعد نقميا من المرجع.... وغيرىا 

: خدمة و االستخالص اآللي

 بأن االحظوو لكن . استخراج أىم وأدق المصطمحات  و كان يقوم المكتبيين باستخالص المرجع 

 مصطمحاتيا ، و أثناء عممية االستخالص ال باستيعاىناك بعض التخصصات ال يستطيعون 

يوظفونيا بالرغم من أنيا ميمة و تمثل الكممات المفتاحية و الفكرة األساسية ، لذا تراجعوا عن عممية 

االستخالص ، و أصبحوا يقومون برقمنة صفحة العنوان و الفيرس و المقدمة ، و تسجيميا في خانة 

االستخالص في برمجية السنجاب ؛ لكي يستوعب صاحب التخصص محتوى المرجع من خالل 

. عناوين الفيرس و كذا المقدمة بنفسو

 1. مؤلفيا بوضع استخالص لمكتاب ، فتتم رقمنتو أيضاايقوموأما بالنسبة لمكتب التي 
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: خدمة المكتبة المتنقمة 

تعتبر من أحدث الخدمات ، فيي عبارة عن شاحنة بيا رصيد وثائقي ضخم ، تقوم بجوالت إلى 

المناطق النائية و كذا السجون و المستشفيات و حتى الحدائق العامة حيث يستطيع الشخص الترفيو 

.  يستطيع القراءة و االستفادة من وقتو في كسب معمومات وثقافة عامة أنعن نفسو و في 

وفي المستشفيات فتكون ىذه الخدمة أي المكتبة المتنقمة تقوم بخدمة اجتماعية و إنسانية و ذلك بترفيو 

عن المرضى و التخفيف عن أالميم و ذلك بقراءة الكتب و القصص الجميمة التي ترفع المعنويات و 

. ترفو من النفس 

. أما بالنسبة لسجون فيي أيضا خدمة اجتماعية نساعد إدارة السجون نفسية السجناء

 :مثلكما لممكتبة اتجاىات مستقبمية لتقديم خدماتيا ىي عبارة عن مشاريع في طريقة اإلنجاز *

  تكون في شكل خزانة صغيرة تحوي مجموعة من الكتب في شتى ''الترامواي''في جعل مكتبة ، 

التخصصات ، كذلك جعل في كل حديقة مكتبة ، و جعل حارس الحديقة في خدمة أي مستفيد بريد 

قراءة كتاب بفتح المكتبة الصغيرة و اختيار الكتاب ووضع بطاقة التعريف الوطنية،مع إرجاعيا بعد 

 .إرجاع الكتاب، ويقوم الحارس بغمق المكتبة

  ويتم تخصيص االبتدائي و اإلعدادي و الثانويكذلك جعل المكتبة عمى كل قسم في المستوى ، 

حصة في البرنامج الدراسي حول المطالعة مع تنقيط عمييا و جعميا كمادة أساسية في كشف النقاط ، 

 .مع اإلقدام عمى تمخيص كل كتاب يقرأ
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  يوجد أيضا مشروع مكتبة في كل بيت فتم توزيع استمارة عمى كل أسرة لمعرفة المستوى التعميمي

لموالدين و كذلك لألوالد المتمدرسين وطرح مدى الموافقة استفسارات لمعرفة ميول كل شخص لمقراءة 

 1.لجعل مكتبة في كل بيت حسب رغبتيم و احتياجاتيم ، من أجل تنمية المقروئية

  وتحضر المكتبة لمشروع رقمنة الرصيد الوثائقي و جعمو في الشبكة المعموماتية لإلتاحة عن بعد . 

  كما تحضر المكتبة لمقيام بمجمة خاصة بيا متنوعة المجاالت ، و كل ما يكتب من مقاالت ىو

 .نالمستفيديمن إبداعات 

و اليدف األساسي من ىذه المكتبة ىو الكتاب و جعمو في متناول كل طفل و طالب و باحث من 

. مختمف المستويات التعميمية و حتى تكون المكتبة مواكبة لمتطورات التكنولوجية الحديثة في العالم

كما تعتبر ىذه المكتبة السابقة في توظيف التكنولوجيا في المكتبة العمومية لالستفادة من خدماتيا 

. المقدمة لمجميور المستفيد

 فميا موقع عمى الفيس بوك web 2.0كما يبدو أن المكتبة أخذت حصتيا من الجيل الثاني من الويب

، تضع فيو كل ما يخص المكتبة و صور  {المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس}

لممصالح و الممتقيات و االحتفاالت و غيرىا لمتعريف بالمكتبة و رقم الياتف ويتم التواصل مع 

. المستفيدين عبره و اإلجابة عمى استفساراتيم و غيرىا و ليا بريد  إلكتروني خاص بيا 

كما تسمح لجميورىا المستفيد بالمشاركة في المسابقات التي تنظميا من خالل موقعيا في الفيس بوك 

. كما تحرص المكتبة بالحصول عمى فائزىا بجائزة

  1.و أيضا لممشتركين في ىدا الموقع بإضافة أرائيم حول ىذه المكتبة لتحسين خدماتيا 
                                                             

.13:45 على الساعة 2017-04-02مقابلة أجريت مع وثائقية أمينة محفوظات ، يوم 
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: مصمحة األطفال 

كما يخص لكل طفل قارئ كراس خاص بو ليسجل ما فيم من الكتاب و ذلك حتى تكون فائدة من 
. القراءة و خصصت عدة ورشات خاصة باألطفال 

كورشة قراءة بتحفيز و ذلك بتحفيز الطفل عمى القراءة و ذلك بكتابة أفكاره الخاصة بإعادة  (1
 .صياغة القصة 

ورشة الحكواتي و ذلك بإقامة مسابقات فكرية و دينية و من أساسيات ىذه المصمحة حسب ما  (2
 .رأيناه ىو تعميم الطفل االحترام

. و تعميمو كيفية البحث في القواميس و ذلك من خالل المعب

  في قاعة األطفال حيث يمكنيم إدخال الموسيقى في  PMPكما تسعى المكتبة إلى إدخال برنامج 
ىذا البرنامج حيث يمكن لطفل بقراءة الكتاب و تصفحو و في آن واحد يمكنو االستماع إلى 

. الموسيقى

. و تصميم قاعة حسب ذوق األطفال باأللوان و الديكور 

. كما تسعى ىذه المكتبة تربية الطفل عمى الكتاب منذ الصغر

 مكتبة في كل قسم تربوي و خاصة الطور االبتدائي فيو لو دور أساسي في تنشأة الطفل 2ةوذلك بإقام
. عمى الكتاب
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كمية العموم االجتماعية

 قسم العموم اإلنسانية 

 شعبة عمم المكتبات

 استمارة استبيان

نظم تكنولوجيا المعمومات و : في إطار انجاز مذكرة لنيل شيادة الماستر في عمم المكتبات، تخصص
 :التوثيق، تحت عنوان

 

 

 

 :تحت إشراف األستاذة:                                                          من إعداد

 .حمزة زريقات مريم .عمايرية أمينة

 .بخدة فتيحة

   أخي مستخدم المكتبة، الشك أن إجابتك عن أسئمة ىذا االستبيان سوف تكون المرأة التي تعكس 

إلى أي مدى تحقق المكتبة الغرض من خدماتيا و تمبي اىتمامات مستفدييا لميوليم عمى اختالف 

ألوانيا، و عمى الجانب األخر تعكس أوجو القصور الغير مقصود في محاولة طرح المقترحات و 

 .البدائل التي تظير المكتبة في صورة حضارية مقبولة

.الخدمات الحديثة بالمكتبة العمومية و دورىا في تمبية احتياجات المستفيدين  

-سيدي بمعباس–دراسة ميدانية بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية   
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 :مالحظة

 (.x)ضع أمام اإلجابة المناسبة عالمة-

 .المعمومات لن تستعمل إال في إطار البحث العممي-

 .بيانات شخصية: المحور األول

 ذكر                 أنثى:     الجنس 

 ابتدائي          متوسط           ثانوي              عالي: المستوى 

 .واقع الخدمات الحديثة في المكتبة لممستفيدين: المحور الثاني

 ىل تتردد عمى المكتبة؟ ( 1س

 دائما                أحيانا                  نادرا

 ما ىي أىداف التردد عمى المكتبة؟ (2س

 قراءات تدعم المناىج الدراسية          استعارة الكتب        

 المطالعة الحرة                     أىداف أخرى أذكرىا

 ىل يمبي رصيد المكتبة احتياجاتك؟(3س

 دائما              أحيانا               نادرا

 :فيل ىذا عائد إلى " نادرا"أو " ال"إذا كانت اإلجابة ب_

 قمة رصيد المكتبة                             قدم رصيد المكتبة    

 صعوبة استخدام رصيد المكتبة              صعوبة الوصول إلى رصيد المكتبة  
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 ما نوع الخدمات التي تقدميا المكتبة؟ (4س

 خدمات تقميدية            خدمات إلكترونية           الخدمتين معا

 ما ىي الخدمات التي توفرىا المكتبة؟ (5س

 خدمة مرجعية                خدمة اإلحاطة الجارية

 خدمة اإلعارة                     االطالع في عين المكان

 خدمة االنترنت       (مجالت ،صحف)خدمة الدوريات

 ىل تمبي ىذه الخدمات احتياجاتك؟(6س

 دائما           أحيانا           نادرا

 ما ىي وسائل البحث المتوفرة عمى مستوى المكتبة؟ (7س

 :وسائل بحث تقميدية_

 أدلة            فيارس كشافات              بيبميوغرافية

 :وسائل بحث عمى الخط_

 فيارس آلية عمى الشبكة

 ما ىي الصعوبات التي تواجيك في الوصول إلى المعمومات في المكتبة؟ (8س

 نقص في الخدمات                      عدم توفر أدوات بحث مناسبة

  قمة المتخصصين                       في الميدان  قمة رصيد المكتبة

 لغوية  تقنية:  صعوبات أخرى
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 دور الخدمات الحديثة في تمبية احتياجات المستفيدين؟: المحور الثالث

 ىل ترى تطبيق التكنولوجيا أمر ضروري في المكتبة؟ (9س

 نعم            ال

 :فيذا راجع إلى كونيا تساىم في " نعم"إذا كانت اإلجابة ب

 تسييل عمل المكتبي بما يتناسب مع متطمبات العصر_

 سيولة و سرعة الوصول إلى مصادر المعمومات_

 تحسين جودة الخدمات المكتبية بأنواعيا_

 كيف ترى اإلمكانيات المتوفرة بالمكتبة من ناحية التجييزات من أجل توظيف التكنولوجيا؟ (10س

 كافية              كافية نوعا معا                   غير كافية

 فيما يمكن توظيف ىذه التكنولوجيات عمى مستوى المكتبة؟ (11س

 السرعة في الحصول عمى مختمف المعمومات        التسيير الجيد لمفضاءات و األرصدة

 تسييل الوصول إلى األرصدة                    التقميل من الجيد المبذول من طرف المكتبي  

 مسايرة التقدم التكنولوجي

 ىل ىناك معوقات تحول دون استخدام التكنولوجيا في خدمات المكتبة؟ (12س

 نعم                   ال

 :ىل ىي" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

 نقص التدريب عمى استعماليا

 عوامل تقنية كالنقال، الكيرباء و االتصال
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 نقص التحكم في تقنيات الحاسوب

 لغوية لعدم التمكن من استعمال الفيرس اآللي

 ما مدى رضاك عن الخدمات التكنولوجية المقدمة (13س

 راضي عموما            نوعا ما             غير راضي

 

 ىل سبق و أن حصمت عمى دورات تدريبية حول كيفية استخدام الخدمات الحديثة  ( 14س

 نعم             ال

الرجاء ذكر محتوى ىذه " نعم"إذا كانت إجابتك ب

:........................................................................................الدوريات

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

 ما اقتراحاتك بخصوص زيادة اإلفادة من الخدمات الحديثة بالمكتبة؟ (15س

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

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

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

 كيف ترى مستقبل الخدمات التقميدية في ظل التطورات التكنولوجية؟ (16س

 الزوال               الزوال التدريجي          الصمود  و البقاء

 إذا كانت إجابتك الصمود و البقاء فمماذا؟
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.................................................................................................

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

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

 

 

 

 

 

 :بيانات شخصية: المحور األول
 النسبة العدد 

 %46.67 28 ذكور 

 %53.33 32 إناث

 %100 60 المجموع

 .توزيع عدد أفراد العينة حسب الجنس: (01)جدول رقم

 من مجموع عدد أفراد 53.33نالحظ من خالل ىذا الجدول أن عدد اإلناث يفوق عدد الذكور بنسبة 

 العينة و ىذا راجعّ إلى طغيان العنصر النسوي في المجتمع الجزائري
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 النسبة المئوية عدد الطمبة المستوى

 %3.33 02 ابتدائي

 %16.67 10 متوسط

 %16.67 10 ثانوي

 %33.33 20 ليسانس
 %25 15 ماستر
 %5 03 دكتوراه

 %100 60 المجموع
 تورزيع عدد أفراد العينة حسب المستوى: (02)جدول رقم

 
 33.33نالحظ من خالل ىذا الجدول أن اغمب المبحوثين من حممة شيادة ليسانس و ذلك بنسبة 

 ، أما 16.68 ثم كل من شيادة المتوسط و االبتدائي بنفس النسبة 25تمييا شيادة الماستر بنسبة 

 و ىذا يدل عمى أن أن أغمب مجتمع 3.33 و أخيرا المستوى االبتدائي 5شيادة الدكتوراه سجمت نسبة 

 .الدراسة متعممين و مثقفين

47%

53%

الجنس

ذكور

إناث
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 .توزيع عدد أفراد العينة حسب المستوى: (02)الشكل رقم
 
 
 

 : المحور الثاني
 التردد عمى المكتبة (1س

 النسية التكرار 
 %41.67 25 دائما
 %46.67 28 أحيانا
 %11.67 7 نادرا

 %100 60 المجموع
 .توزيع أفراد العينة حسب التردد عمى المكتبة: (03)جدول رقم

 
 و 46.67ما نالحظو أن جميور مستفيدين من ىذه المكتبة يترددون عمى المكتبة احيانا و ذلك بنسبة 

 ، و ىناك فئة قميمة ال 41.67ىناك أيضا نسبة البأس بيا تتردد دائما عمى المكتبة و ذلك بنسبة 

 و ىذا ربما راجع إلى أن ىذه الفئة ال تحب المطالعة أو 11.67تتردد عمى المكتبة و ذلك بنسبة 

3%

17%

17%

33%

25%
5%

المستوى

ابتدائً

متوسط

ثانوي

لٌسانس

ماستر

دكتوراه
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االرتداد عمى المكتبة دائما، إال أن ىناك فئة كبيرة تتردد عمى المكتبة لعدة أسباب لكل سبب ىدف 

 .لتردده عمى المكتبة

 
 .توزيع أفراد العينة حسب التردد عمى المكتبة: (03)الشكل رقم

 
 

 أىداف التردد عمى المكتبة (2س
 النسبة التكرار 

 %43.66 31 قراءات تدعم المناىج الدراسية
 %25.35 18 استعارة الكتب
 %23.95 17 المطالعة الحرة
 %7.04 05 أىداف أخرى

 %100 60 المجموع
 .أىداف التردد عمى المكتبة: (04)جدول رقم

 
ما نالحظو ىو أن أغمبية المترددين عمى المكتبة ىدفيم الرئيسي ىو تدعيم المناىج الدراسية و خاصة 

 ، و ىناك من يرتد عمى المكتبة ليدف استعارة 43.66المقبمين عمى االمتحانات حيث بمغت نسبتيا 

42%

46%

12%

التردد على المكتبة

دائما

أحٌانا

نادرا
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 ، 23,95 ، اما نسبة المطالعة الحرة بمغت 25.35الكتب و يصفحيا كما يشاء في وقت محدد بنسبة 

و ىناك من حدد أىداف أخرى لتردده عمى المكتبة كإنجاز بحوث و مذكرة التخرج و ىناك من يعتبرىا 

  .7.04مكان جيد لقراءة دروسو الخاصة بمجال تخصصو و نسبة ىؤالء المترددين ىي 

 
 

 .أىداف التردد عمى المكتبة: (04)الشكل رقم

 

 

 .ىل يمبي رصيد المكتبة احتياجاتك (3س

 النسبة التكرار 
 %46.67 28 دائما
 %41.66 25 أحيانا
 %11.67 07 نادرا

 %100 60 المجموع
 .تمبية رصيد المكتبة الحتياجات أفراد العينة: (05)جدول رقم

 ، و 46.67من خالل ىذه االستمارات الحظنا أن ىذه المكتبة تمبي احتياجات مستفيدييا دائما بنسبة 

 و ىناك 41.66ىناك من يرى أن ىذه المكتبة أحيانا ما يمبي رصيد المكتبة احتياجاتو و ذلك بنسبة 

44%

25%

24%
7%

أهداف التردد على المكتبة

قراءات تدعم المناهج الدراسٌة

استعارة الكتب

المكالعة الحرة

أهداف أخرى
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 و ىذه النسبة ترى أن 11.67فئة ترى أن رصيد المكتبة نادرا ما يمبي احتياجاتيم و ذلك بنسبة 

 تمييا صعوبة الوصول إلى رصيد المكتبة و ذلك 40السبب األول راجع إلى قمة رصيد المكتبة بنسبة 

 و ربما السبب في ذلك الرفوف المفتوحة و صعوبة معرفة المكان سواء كان في محمو أو 30بنسبة 

في االعارة، و ىناك من يرى أيضا أن السبب راجع إلى قدم رصيد المكتبة و عدم تجديد الكتب 

 .20بطبعات جديدة مواكبة لمعصر، و ىذه الفئة قدرت بنسبة 

 
 

 .تمبية رصيد المكتبة الحتياجات أفراد العينة: (05)الشكل رقم

 

 

 " .نادرا"إذا كانت اإلجابة ب

 النسبة التكرار 
 %40 04 قمة رصيد المكتبة
 %20 02 قدم رصيد المكتبة

 %10 01 صعوبة استخدام رصيد المكتبة
صعوبة الوصول إلى رصيد 

 المكتبة
03 30% 

 %100 10 المجموع

47%

41%

12%

تلبٌة رصٌد المكتبة الحتٌاجات المستفٌدٌن

دائما

أحٌانا

نادرا
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 أسباب عدم تمبية رصيد المكتبة الحتياجات المستفيدين:  (06)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نوع الخدمات التي تقدميا المكتبة ( 4س

 النسبة التكرار 
 %26.67 16 خدمات تقميدية

 %11.66 07 خدمات الكترونية
 %61.67 37 الخدمتين معا

 %100 60 المجموع
 .نوع الخدمات التي تقدميا المكتبة: (07)جدول رقم

40%

20%

10%

30%

تمثل أسباب عدم تلبٌة ( 06)دائرة نسبٌة رقم 
. رصٌد المكتبة الحتٌاجات المستفٌدٌن

قلة رصٌد المكتبة

قدم رصٌد المكتبة

صعوبة استخدام رصٌد المكتبة

صعوبة الوصول إلى رصٌد 
المكتبة



  محمد قباطي-سيدي بمعباس- دراسة ميدانية بالمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية: الفصل الثالث
 

131 

 

ما نالحظو أن ىذه المكتبة تقدم خدمات تقميدية و الكترونية في آن واحد و ذلك من خالل إجابات 

 إال أن ىناك من يرى أن ىذه المكتبة تقدم خدمات تقميدية ال 61.67المتطوعين و ذلك بنسبة 

  .26.67الكترونية فربما يرى أن ىذه الخدمات غير كافية لتكون خدمات حديثة و ذلك بنسبة 

 
 

 .نوع الخدمات التي تقدميا المكتبة: (07)الشكل رقم

 

 

 

 .الخدمات التي توفرىا المكتبة (5س

 النسبة التكرار 
 %16.8 21 خدمة مرجعية

 %10.4 13 خدمة اإلحاطة الجارية
 %28 35 خدمة اإلعارة

 %27.2 34 االطالع في عين المكان
 %1.6 02 (المجالت)خدمة الدوريات
 %16 20 خدمة االنترنت

27%

11%62%

نوع الخدمات التً تقدمها المكتبة

خدمات تقلٌدٌة

خدمات الكترونٌة

الخدمتٌن معا
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 %100 125 المجموع
 .الخدمات التي تقدميا المكتبة: (08)جدول رقم

ما نالحظو أن ىذه المكتبة الخدمة التي توفرىا ىذه المكتبة بنسبة كبيرة و المتمثمة في خدمة اإلعارة 

 و ذلك أن أغمبية المستفيدين يقومون 21.2 و تمييا خدمة االطالع في عين المكان بنسبة 28بنسبة 

 ثم 16 ، ثم خدمة االنترنت بنسبة 16.8بالمطالعة داخل المكتبة و تمييا الخدمة المرجعية بنسبة 

 و ىذا أن ىذه المكتبة تقدم عدة خدمات لمستفيدييا  لتمبية رغباتيم 10خدمة االحاطة الجارية بنسبة 

 .و احتياجاتيم

 
 

 .الخدمات التي توفرىا المكتبة: (08)الشكل رقم

 

 .ىل تمبي ىذه الخدمات احتياجاتك (6س

 النسبة التكرار 
 %30 18 دائما
 %58.33 35 أحيانا
 %11.67 07 نادرا

 %100 60 المجموع

17%

10%

28%

27%

2%
16%

الخدمات التً توفرها المكتبة

خدمة مرجعٌة

خدمة اإلحاطة الجارٌة

خدمة اإلعارة

االطالع فً عٌن المكان

(المجالت)خدمة الدورٌات

خدمة االنترنت
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 .تمبية ىذه الخدمات الحتياجات المستفيدين: (09)جدول رقم

 و 30 و دائما بنسبة 58.33ما نالحظو أن ىذه الخدمات أحيانا ما تمبي احتياجات مستفيدييا بنسبة 

من ىذا يمكننا أن نقول أن ىذه المكتبة تمبي احتياجات مستفيدين من خالل الخدمات التي تقدميا إال 

 . ترى أن ىذه المكتبة نادرا ما تمبي خدماتيا احتياجات مستفيدييا11.67أن ىناك فئة بنسبة 

 
 .تمبية ىذه الخدمات الحتياجات المكتبة: (09)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 .وسائل البحث المتوفرة عمى مستوى المكتبة (7س

 النسبة التكرار وسائل البحث التقميدية
 %21.57 22 أدلة

 %37.25 38 فيارس
 %24.51 25 كشافات

30%

58%

12%

تلبٌة هذه الخدمات الحتٌاجات المستفٌدٌن

دائما

أحٌانا

نادرا
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 %16.67 17 بيبميوغرافية

 المجموع
 

102 
 

100% 

 
 

 
 

 . وسائل البحث التقميدية: (10)الشكل رقم
 

 النسبة التكرار وسائل البحث آلية
 %30.28 33 مستخمصات آلية

 %33.03 36 فيرس آلي
 %13.75 15 فيارس آلية عمى الشبكة

 %22.94 25 خدمات أخرى
 %100 109 المجموع

 .وسائل البحث اآللية: (10)جدول رقم

إن أكثر الوسائل المتوفرة في المكتبة لمبحث ىي الفيارس تقميدية و فيارس آلية حيث أن التقميدية 

 ، أما بالنسبة 24.51 و تمييا األدلة و الكشافات التقميدية بنسبة 48.65 و اآللية بنسبة 37.25بنسبة 

 ، أما فيارس عمى الشبكة 16.67 و البيبميوغرافية بنسبة 44.59لممستخمصات اآللية فيي بنسبة 

22%

37%

24%

17%

وسائل البحث التقلٌدٌة

أدلة

فهارس

كشافات

بٌبلٌوغرافٌة
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 ، و من ىنا نرى أن ىذه المكتبة متوفرة عمى وسائل بحث 6.76فيناك فئة تستعمميا حددت بنسبة 

 .تقميدية و آلية مما يعني ىذه المكتبة تقدم خدمات حديثة 

 
 

 .وسائل البحث اآللية: (10)الشكل رقم

 .الصعوبات التي تواجيك في الوصول في المكتبة (8س

 النسبة التكرار 
 %20.27 15 نقص الخدمات

 %29.73 22 عدم توفر أدوات بحث مناسبة
 %28.38 21 قمة المتخصصين في الميدان

 %21.62 16 قمة رصيد المكتبة
 %100 74 المجموع

 .الصعوبات التي تواجو المبحوثين في الوصول إلى المكتبة: (11)جدول رقم

نرى أن من أىم الصعوبات التي تواجو المستفيدين في الوصول إلى المعمومات ، فيناك فئة ترى أن 

السبب راجع إلى عدم توفر أدوات بحث مناسبة أو غير مساعدة ليم في الوصول إلى المعمومة 

 ترى السبب ىو قمة المتخصصين في 28.38 ، و ىناك فئة بنسبة 29.73المطموبة و المقدرة بنسبة 

الميدان و ىناك من يرى أن السبب ىو قمة رصيد المكتبة فنقص الكتب يصعب عمى المستفيد 

30%

33%

14%

23%

وسائل البحث آلٌة

مستخلصات آلٌة

فهرس آلً

فهارس آلٌة على الشبكة

خدمات أخرى
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الوصول إلى المعمومة المطموبة، كما أن نقص الخدمات في المكتبة فمن شأنيا أن تعيق في الوصول 

 .إلى المعمومة

 
 .الصعوبات التي تواجو المبحوثين في الوصول إلى المكتبة: (11)الشكل رقم 

 .تطبيق التكنولوجيا أمر ضروري في المكتبة (9س

 النسبة التكرار 
 %85 51 نعم
 %15 09 ال

 %100 60 المجموع
.ضرورة تطبيق التكنولوجيا في المكتبة: (12)جدول رقم

 
 .ضرورة تطبيق التكنولوجيا في المكتبة: (12)الشكل رقم 

 : فيذا راجع إلى" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

20%

30%28%

22%

الصعوبات التً تواجهك فً الوصول فً المكتبة

نقص الخدمات

عدم توفر أدوات بحث مناسبة

قلة المتخصصٌن فً المٌدان

قلة رصٌد المكتبة

85%

15%

.تطبٌق التكنولوجٌا أمر ضروري فً المكتبة

نعم

ال
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 النسبة التكرار 

 %25.11 15 تسييل عمل المكتبي
سيولة و سرعة الوصول إلى 

 المصادر
30 50% 

 %25 15 تحسين جودة الخدمات المكتبية
 %100 60 المجموع

 .أسباب تطبيق التكنولوجيا في المكتبة: (13)جدول رقم 

 85إن تطبيق التكنولوجيا في المكتبة تعتبر أمر ضروري و ىذا ما الحظناه فيناك فئة تقدر بنسبة 

أجابت بنعم لتطبيق التكنولوجيات حيث ترى أغمبية المستجوبين أن تطبيق التكنولوجيا تسيل الوصول 

 و ىناك من يرى أنيا تسيل عمل المكتبي 53.12إلى المصادر بسرعة حيث تقدر ىذه الفئة بنسبة 

 ترى أن 15كما أن تطبيق التكنولوجيا تحسن من جودة الخدمات المكتبية ، و ىناك فئة قدرت بنسبة 

ال ضرورة من تطبيق التكنولوجيا في المكتبة و ربما السبب ىو أنيم ال يحسنون استخدام التكنولوجيا 

 . أو غير مواكبين لمتطورات الحاصمة 

 
 

 .أسباب تطبيق التكنولوجيا: (13)الشكل رقم
 

 .اإلمكانيات المتوفرة بالمكتبة من ناحية التجييزات من أجل توظيف التكنولوجيا (10س

25%

50%

25%

أسباب تطبٌق التكنولوجٌا

تسهٌل عمل المكتبً

سهولة و سرعة الوصول إلى المصادر

تحسٌن جودة الخدمات المكتبٌة
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 النسبة التكرار 
 %31.67 19 كافية

 %45 27 كافية نوعا ما 
 %23.33 14 غير كافية
 %100 60 المجموع

 .اإلمكانيات المتوفرة بالمكتبة من ناحية التجييزات من أجل توظيف التكنولوجيا:(14)جدول رقم

 ترى أن ىذه اإلمكانيات المتوفرة بالمكتبة كافية نوعا ما و ىناك من 45نالحظ أن ىناك فئة بنسبة 

 مما يعني أن ىذه المكتبة تحتوي عمى امكانيات و 13.67يرى أنيا كافية و ىذه الفئة قدرت بنسبة 

 ترى أن امكانيات ىذه 23.33تجييزات كافية لتوظيف التكنولوجيا في المكتبة، إال أن ىناك فئة بنسبة 

 .المكتبة غير كافية لتوظيف التكنولوجيا في المكتبة

 
 

 . اإلمكانيات المتوفرة بالمكتبة من ناحية التجييزات من أجل توظيف التكنولوجيا: (14)الشكل رقم

 .توظيف التكنولوجيا عمى مستوى المكتبة (11

 النسبة التكرار 
 %29.14 30السرعة في الحصول عمى 

32%

45%

23%

االمكانٌات المتوفرة بالمكتبة من ناحٌة التجهٌزات من أجل 
توظٌف التكنولوجٌا

كافٌة

كافٌة نوعا ما 

غٌر كافٌة
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 مختمف المعمومات
التسيير الجيد لمفضاءات و 

 األرصدة
16 15.33% 

 %25.24 26 تسييل الوصول إلى األرصدة
التقميل من الجيد المبدول من 

 طرف المكتبي
14 13.59% 

 %16.50 17 مسايرة التقدم التكنولوجي
 %100 103 المجموع

 .توظيف التكنولوجيا عمى مستوى المكتبة:(15)جدول رقم 

نالحظ أنو يمكن توظيف التكنولوجيا عمى مستوى المكتبة من أجل السرعة في الحصول عمى مختمف 

المعمومات ، و ذلك من خالل استخدام االنترنت و مختمف الخدمات الحديثة و قدرت ىذه الفئة 

 ترى أن 16.50 ترى أن التكنولوجيا تسيل الوصول إلى األرصدة و ىناك 25.24 و ىناك 29.14ب

 13.59عمى المكتبة أن تكون مسايرة لمتقدم التكنولوجي و ال تكون ىناك رجعية في المكتبة ، كما أن 

ترى أن التكنولوجيا تقمل من الجيد المبذول من طرف المكتبي و تساعد عمى التسيير الجيد لمفضاءات 

 .و األرصدة لذا البد من توظيف التكنولوجيا عمى مستوى المكتبة

 
 .توظيف التكنولوجيا عمى مستوى المكتبة: (15)الشكل رقم

 

21%

35%
19%

2%

23%

توظٌف التكنولوجٌا على مستوى المكتبة 

السرعة فً الحصول على مختلف المعلومات

التسٌٌر الجٌد للفضاءات و األرصدة

تسهٌل الوصول إلى األرصدة

التقلٌل من الجهد المبدول من طرف المكتبً

مساٌرة التقدم التكنولوجً
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 .المعوقات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا عمى خدمات المكتبة (12س
 النسبة التكرار 

 %31.67 19 نعم
 %68.33 41 ال

 %100 60 المجموع
. المعوقات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا عمى خدمات المكتبة(:16)جدول رقم

 
 .المعوقات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا عمى خدمات المكتبة: (16)الشكل رقم

 
 .إذا كانت اإلجابة بنعم

 النسبة التكرار 
 %27.03 10 نقص التدريب عمى استعماليا

عوامل تقنية كالكيرباء و 
 اإليصال

12 32.43% 

نقص التحكم في تقنيات 
 الحاسوب

09 24.32% 

لغوية لعدم التمكن من استعمال 
 الفيرس اآللي

60 16.22% 

 %100 37 المجموع
 .أسباب عدم تطبيق التكنولوجيا في المكتبة: (17)جدول رقم

32%

68%

المعوقات التً تحول دون استخدام التكنولوجٌا على خدمات 
المكتبة

نعم

ال
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نالحظ أن ليس ىناك معوقات تحول دون استخدام التكنولوجيا عمى الخدمات المكتبية فيناك فئة 

 ترى بأنو ال توجد أي معوقات تمنع استخدام الخدمات الحديثة في 68.33أجابت بنعم تقدر بنسبة 

 ترى بأنو يوجد عدة معوقات تحول دون استخدام الخدمات االلكترونية في 31.67المكتبة ، و ىناك 

المكتبة و ذلك راجع إلى عدة عوامل تقنية كالكيرباء و اإليصال فيي غير كافية حسب آراءىم بنسبة 

 و كما أن نقص 27.03 و ىناك فئة ترى السبب ىو نقص التدريب عمى استعماليا بنسبة 32.43

التحكم في التقنيات الحاسوب يمكن ليا أن تكون سبب يعيق استخدام التكنولوجيا في المكتبة و قدرت 

 و ىناك من يرى السبب ىو لغوية لعدم التمكن من استعمال الفيرس اآللي بنسبة 24.32ىذه الفئة ب

 ، إال أن ىذا ال يمنع من استخدام التكنولوجيا عمى خدمات المكتبة لذا يجب توفير كل ما 16.22

 .يجب الستخدام الخدمات الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%
13%

10%
66%

تمثل أسباب عدم تطبيق التكنولوجيا ( 17)دائرة نسبية رقم 
في المكتبة 

نقص التدرٌب على استعمالها

عوامل تقنٌة كالكهرباء و 
اإلٌصال

نقص التحكم فً تقنٌات 
الحاسوب

لغوٌة لعدم التمكن من 
استعمال الفهرس اآللً
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 : مدى رضاك عن الخدمات التكنولوجية المقدمة (13س

 النسبة التكرار 
 %36.67 22 راضي عموما

 %50 30 راضي نوعا ما 
 %13.33 08 غير راضي

 %100 60 المجموع
 .مدى الرضا عن الخدمات التكنولوجية المقدمة: (18)جدول رقم

 
ما نالحظو أن المستفيدين من ىذه المكتبة راضين نوعا ما عن الخدمات التكنولوجية المقدمة  و 

 و يمكننا أن 36.67 ، إال أن ىناك فئة راضية عموما عن ىذه الخدمات بنسبة 50قدرت ىذه الفئة ب

 13.33نستنتج أن رواد المكتبة راضين عن الخدمات التي تقدميا المكتبة ، إال أن ىناك فئة بنسبة 

 .غير راضية عن الخدمات التكنولوجية في المكتبة

 

 
 

 .مدى الرضا عن الخدمات التكنولوجية المقدمة: (18)الشكل رقم

37%

50%

13%

مدى الرضا عن الخدمات التكنولوجٌة المقدمة

راضً عموما

راضً نوعا ما 

غٌر راضً
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 . ىل سبق و أن حصمت عمى دورات تدريبية حول كيفية استخدام الخدمات الحديثة (14س

 

 

 النسبة التكرار 
 %05 03 نعم
 %95 57 ال

 %100 60 المجموع
 .الحصول عمى دورات تدريبية حول كيفية استخدام الخدمات الحديثة: (19)جدول رقم

 
ما نالحظو أن ىذه المكتبة ال تقدم دورات تدريبية حول كيفية استخدام الخدمات الحديثة و تقدر ىذه 

 أجابت بأنيا حصمت عمى دورات تدريبية و ذلك حول 1.67 ، و ىناك نسبة 98.33الفئة بنسبة 

 .اإلعالم اآللي

 
 .الحصول عمى دورات تدريبية حول كيفية استخدام الخدمات الحديثة: (19)الشكل رقم

 .مستقبل الخدمات التقميدية في ظل التطورات التكنولوجية (15س

 النسبة التكرار 
 %18.33 11 الزوال

5%

95%

الحصول على دورات تدرٌبٌبة حول كٌفٌة استخدام الخدمات 
الحدٌثة

نعم

ال
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 %26.67 16 الزوال التدريجي
 %55 33 الصمود و البقاء

 %100 60 المجموع
 .مستقبل الخدمات التقميدية في ظل التطورات التكنولوجية: (20)جدول رقم

 

 
 

 .مستقبل الخدمات التقميدية في ظل التطورات التكنولوجية: (20)الشكل رقم

 

 و 55ما نالحظو من خالل اإلجابات أن مصير الخدمات التقميدية ىو الصمود و البقاء و ذلك بنسبة 

حثت ىذه الفئة أن عمى الخدمات التقميدية البقاء مع التكنولوجيا و ذلك عند غياب الخدمات 

التكنولوجية كانقطاع التيار الكيربائي البد من استخدام التقميدي، و ىناك من يرى أنو ليا أىمية 

 ترى أن مستقبل الخدمات 26.67ضرورية في المكتبة و ال يمكن االستغناء عنيا، و ىناك نسبة 

 ترى أنو في المستقبل القريب تزول 18.33التقميدية في طريق الزوال التدريجي ، أما نسبة المتبقية 

 .كل الخدمات التقميدية و ال يبقى ليا وجود في المكتبة

 

18%

27%
55%

مستقبل الخدمات التقلٌدٌة فً ظل التطورات التكنولوجٌة

الزوال

الزوال التدرٌجً

الصمود و البقاء
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 :  النتائج العامة
  لقد توصمنا من خالل تحميل االستمارة إن المكتبة العمومية تقدم خدمات حديثة الباس بيا

،حيث تيدف ىذه المكتبة إلى إرضاء المستفيدين و تمبية احتياجاتيم ، بإيصال المعمومة 

بسرعة و دقة عالية ،كما يرى اغمب المستفيدين توفر وسائل بحث حديثة تسيل عممية 

 (.07-04-03)البحث ،و ىذا ما الحظناه في الجدول 

  من خالل النتائج المتوصل إلييا نرى أن تطبيق التكنولوجيا أمر ضروري في

المكتبة العمومية و ذلك لتسييل عمل المكتبي و تمبية رغبات المستفيد في 

الحصول عمى المعمومة المناسبة ،و المالحظ كذلك انو ال توجد أي معوقات 

تحول دون استخدام التكنولوجيا الحديثة في المكتبة ،و ىذا ما يوضحو الجدول 

 (.12-09)رقم

  المكتبة  الرئيسية لممطالعة العمومية تسعى إلى تحسين خدماتيا و القيام بعدة

نشاطات ذلك ألجل تمبية احتياجات المستفيد، و إعطاء أولوية و أىمية خاصة 

بجعمو الحمقة األىم في بناء سياسة المكتبة ،من اقتناءات و تزويد و تنشيط  لو

 .ثقافي

  المكتبة تعتمد عمى تكنولوجيات حديثة لمعالجة و إتاحة و استرجاع المعمومات

المقدمة لمستفيدييا،مما جعل الخدمات المقدمة حديثة الكترونية متاحة في شكل 

رقمي و عن بعد،و قد طبقت تكنولوجيا المعمومات في تقديم الخدمات لمواكبة 

 .التغيرات الحاصمة في احتياجات و متطمبات المستفيدين
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  ضعف محدودية الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة، وعد تخصيص
 . قمعة خاصة بيم، وذي االختصاص لخدمة ىذه الفئة

 تنوع وتوفر الخدمات الحديثة . 
 تركز المكتبة عمى تنمية المقروئية . 
  إشراك المستفيد في سياسة تنمية المكتبة، وتنوع المشاريع المستقبمية الخاصة

 . بخدمتو وتمبية احتياجاتو
  كالمستخمصات اآلليةجيل بعض المستفيدين بوجود بعض الخدمات الحديثة ،

 . ''الميدياتيك''و
 نقص تسويق الخدمات الحديثة بالمكتبة، وتكوين المستفيدين عمييا . 
 انفراد ىذه المكتبة بتواجد خدمات تنعدم في معظم المكتبات العمومية . 

 :نتائج الفرضيات
 تساىم الخدمات الحديثة العمومية في إيصال المعمومة بدقة : الفرضية األولى

و سرعة لممستفيدين و تنمية الرصيد الفكري و المعرفي،فمن خالل النتائج 
المتحصل عمييا عند تحميل االستمارة و المقابمة ،فينا يمكن أن نقول إن ىذه 

كما أن . (09) بالمائة،و ىذا يتضح في الجدول رقم 80الفرضية محققة بنسبة 
تطبيق التكنولوجيا ضروري في المكتبة،و ذلك حسب ايجابيات المبحوثين 

 . بالمائة مما يؤكد ان ىذه الفرضية محققة85بنسبة 
 تقدم المكتبة العمومية مختمف الخدمات التقميدية و : الفرضية الثانية

حيث ....الحديثة،من بينيا خدمة االنترنت،اإلعارة،الفيارس،التكشيف اآللي

سيمت ىذه الخدمات عمى المستفيد الوصول إلى المعمومة،و التحسين في أداء 

الخدمة،ىنا يمكن إن نقول ىذه الفرضية محققة نسبيا و ذلك ما توضحو 

 (.05)و  (07)الجداول رقم
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 يمكن تطوير أداء العاممين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة و ذلك :الفرضية الثالثة

من خالل القيام بتكوين العاممين و المستفيدين الستخدام التكنولوجيا،لتمبية 

فيمكن ان نقول ان ىذه الفرضية غير محققة ىذا يظيره الجدول .احتياجاتيم

  بالمائة أنيم لم يحصموا عمى دورات تدريبية في 96.43بنسبة  (14)رقم

 .استخدام التكنولوجيا

 مقترحات الدراسة: 

وجوب تكتل الجيود و تكاتفيا بالمكتبة لتقديم خدمات حديثة  من اجل إرضاء 

 :مستفيدييا و ذلك ب

تعزيز رصيد المكتبة بمصادر معمومات أخرى كالحوليات،و القواميس،و *- 

 .المجالت 

 .اقتناء كتب في التخصصات المطموبة بكثرة كالطب و عمم المكتبات *-

تنشيط مصمحة ذوي االحتياجات الخاصة،و توفير خدمات حديثة ليم كالكتب *-

 . الناطقة،و توظيف أخصائي لتوجيييم و خدمتيم 

 .تكثيف التكوينات في مجال التكنولوجيا في قاعة الميدياتيك *-

 .إنشاء شبكة محمية ما بين المكتبة الرئيسة و ممحقاتيا*-
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 :نتائج الفرضيات
 تساىم الخدمات الحديثة العمومية في إيصال المعمومة بدقة : الفرضية األولى

و سرعة لممستفيدين و تنمية الرصيد الفكري و المعرفي،فمن خالل النتائج 
المتحصل عمييا عند تحميل االستمارة و المقابمة ،فينا يمكن أن نقول إن ىذه 

كما أن . (09) بالمائة،و ىذا يتضح في الجدول رقم 80الفرضية محققة بنسبة 
تطبيق التكنولوجيا ضروري في المكتبة،و ذلك حسب ايجابيات المبحوثين 

 . بالمائة مما يؤكد ان ىذه الفرضية محققة85بنسبة 
 تقدم المكتبة العمومية مختمف الخدمات التقميدية و : الفرضية الثانية

حيث ....الحديثة،من بينيا خدمة االنترنت،اإلعارة،الفيارس،التكشيف اآللي

سيمت ىذه الخدمات عمى المستفيد الوصول إلى المعمومة،و التحسين في أداء 

الخدمة،ىنا يمكن إن نقول ىذه الفرضية محققة نسبيا و ذلك ما توضحو 

 (.05)و  (07)الجداول رقم

 يمكن تطوير أداء العاممين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة و ذلك :الفرضية الثالثة

من خالل القيام بتكوين العاممين و المستفيدين الستخدام التكنولوجيا،لتمبية 

فيمكننا القول أن ىذه الفرضية غير محققة ىذا يظيره الجدول .احتياجاتيم

  بالمائة أنيم لم يحصموا عمى دورات تدريبية في 96.43بنسبة  (14)رقم

 .استخدام التكنولوجيا
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 مقترحات الدراسة: 

وجوب تكتل الجيود و تكاتفيا بالمكتبة لتقديم خدمات حديثة  من اجل إرضاء 

 :مستفيدييا و ذلك ب

تعزيز رصيد المكتبة بمصادر معمومات أخرى كالحوليات،و القواميس،و *- 

 .المجالت 

 .اقتناء كتب في التخصصات المطموبة بكثرة كالطب و عمم المكتبات *-

تنشيط مصمحة ذوي االحتياجات الخاصة،و توفير خدمات حديثة ليم كالكتب *-

 . الناطقة،و توظيف أخصائي لتوجيييم و خدمتيم 

 .تكثيف التكوينات في مجال التكنولوجيا في قاعة الميدياتيك *-

 .إنشاء شبكة محمية ما بين المكتبة الرئيسة و ممحقاتيا*-
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 :خاتمـة

يبدو أن تكنولوجيا المعمومات أصبحت موضوع يالزم الحداثة و التحيين بشكل دائم و 

 .مستمر في شتى المجاالت 

حيث أن إدخال تكنولوجيا المعمومات في المكتبات عمى اختالف أنواعيا أصبح حتمية 

ضرورية البد منيا لما ليا من تأثير عمى مستوى إيصال المعمومة و تحسين الخدمات 

 .الفنية و التقنية المقدمة لمستفيدييا 

وىذا ما حاولنا من خالل دراستنا تسميط الضوء عميو و بالتحديد معرفة مدى تأثير 

الخدمات الحديثة في المكتبات و من ثم الوقوف عمى واقع تأثير الخدمات التكنولوجية 

الحديثة بالمكتبة العمومية عمى إيصاليا لممعمومات و مدى االستفادة منيا حيث كانت 

نموذجا و من خالليا توصمنا إلى '' محمد قباطي''المكتبة الرئيسية بوالية سيدي بمعباس 

نتيجة مفادىا أن الخدمات الحديثة المواكبة لمتطورات التكنولوجية ىي أساس النجاح كل 

 .مكتبة و بذلك تستطيع جمب أكبر عدد من المستفيدين

لذلك فإن استخدام التكنولوجيا و خاصة في المكتبات إليصال المعمومات بسرعة و دقة 

إلى روادىا أصبح ضرورة حتمية ال يمكن اإلستغناء عنيا ، وذلك لتحسين جودة الخدمات 

المقدمة سواء كانت الفنية أو التقنية ، حيث خمصت ىذه الدراسة إلى أن تكنولوجيا 

المعمومات و إدخاليا في المكتبات ليا أثر إيجابي عمى المكتبي و المستفيد في آن واحد، 
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حيث سمحت ىذه التكنولوجيا بتغطية أكبر قدر من المعمومات و تنظيميا و إيصاليا 

لممستفيد بسرعة ، و ىذا ما يشجع المؤسسات المعموماتية و المكتبات خاصة عمى 

 .استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة و ذلك من أجل الولوج إلى مجتمع المعمومات

 



 ممخص الدراسة

 

 : ممخص الدراسة بالمغة العربية  .1

تناولت هذه الدراسة خدمات المعمومات الحديثة أو التكنولوجية في المكتبات العمومية ، و 

مدى تمبيتها الحتياجات المستفيدين ، كموضوع جديد برز نتيجة التطورات الحديثة 

الحاصمة ، و بذلك يصبح من المواضيع الحديثة الدراسة في عمم المكتبات و المعمومات؛ 

و لعمى هذا العصر يشهد منافسة قوية باتت تتعرض لها المكتبات العمومية ، هذا ما 

جعل توظيف تكنولوجيا المعمومات في تقديم الخدمات أمر ضروري ، كي تصبح خدماتها 

 .غير تقميدية ، متاحة بشكل إلكتروني داخل المكتبة و عن بعد 

 :الكممات المفتاحية 

المكتبات العمومية ، الخدمات الحديثة ، تكنولوجيا المعمومات ، المستفيد، احتياجات 

 . المستفيد
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 :ممخص الدراسة بالمغة الفرنسية .2

Cette étude est basée sur les services des informations modernes et 

électroniques. 

Dans les bibliothèques publiques et son efficacité face au bénéficiaire. 

Au court du développement scientifique la science des bibliothèques et 

d’informatique  devenu un objet d’étude  alors que la concurrence est 

très forte entre les bibliothèque publique et cela exige l’exploitation de 

nouvelle technologie  pour présenter des services et des informations 

modernes  et à distance  afin de réduire la charge chez les bénéficiaire et   

leur économiser le temps et les affects. 

Les mots clés : 

- les bibliothèques publiques- les informations modernes- les 

bénéficiaire -les besoins des  bénéficiaire - la technologie de 

l’information. 
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