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 مقدمة
 

 

 أ

 مقدمة

مفاىيم جديدة في مختمف ية ىائمة،التي انبثقت عنيا قيم و يشيد العالم ثورة عممية تكنولوج

المجالت إلى وبمورة ىذه المفاىيم و  أعادت تنظيم العالقات البنيوية فيما بينيا، المجاالت،

طابع التقميدي إلى الطابع من مالمح جديدة ترتبط ببعضيا البعض في شكل نقمة نوعية 

حولت المجتمع المحمي و العالمي إلى مجتمع كوني ما بعد الصناعة أو ما ، حديث متطور

 بعد الحداثة في شكل قرية صغيرة.

عد دخول باستمرار خاصة بالمتطورة والمعمومات من العموم الحديثة و إن عمم المكتبات 

ضخامة الدور الذي ينيضون بو و  التكنولوجيا بشكل واضح ومتسارع في برامجيا ومناىجيا،

لم يسمح  المكتبيين في عصر المعمومات أو عصر النظم البارعة في انتقال المعمومات،

 مكتب أو المكتبة أو مجرد حمقة ووسيط بين الكتابلمكتبي األمس أن يكون نجرد حارس ل

ثم تقديم  التنظيم الفكري ليا،ساسية تتركز عمى اختيار المواد و لم تعد ميمتو األوقارئو و 

خدمات االجابة عمى االسئمة المعتمدة ليذه ددة من خدمة بث االنتاج الفكري و أشكال متع

ل المعمومات تتمثالتي ينجزىا أخصائيو المكتبات و  المواد، بل أصبحت الوظائف االساسية

البحث في ديم االجابات الدقيقة لمباحثين وكذا الطمبة، و تقمعمومات المطموبة و في تحديد ال

حاطة المستفيد بما ىو جديد في مجال اىتمامو أو يانات و شبكات المعمومات و قواعد الب ا 

 االتصال بفيارس المكتبات.



 مقدمة
 

 

 ب

ومات من خالل خبرتو في الفني الذي يكتسبو أخصائي المعمويعد االستعداد االجتماعي و 

استغالل تعمل في جذبو الستعمال المكتبة و تكوينو العممي األثر الكبير عمى المسالميدان و 

 رصيدىا المعرفي.

إن المكتبات الجامعية ال تقل أىمية عن المكتبات األخرى في بناء المجتمع، فيي عبارة عن 

لعممي وتشجيع البحث ا ىااألىداف التعميمية لمجامعة وتطوير ديد ا تحوحدة أساسية ميمتي

محققة ي خدماتيا و وقد تكون المكتبة الجامعية ذات فعالية ف تنمية المعرفة بشتى أنواعيا،و 

األوعية الفكرية، بل يجب أن و  باألرصدةتكتفي بمأل مخازنيا ال ن عمييا أ وجودىا، ألسباب

تقديم خدمات فعالة قة الحتياجات المستفيد من طمبة وباحثين وأساتذة من جية و تكون مطاب

 جية أخرى. من

ول تعد المكتبة من العوامل االساسية التي تعتمدىا المعايير الدولية باعتبارىا مصدرا لمحص

كمحصل لمتطورات التي شيدىا و  عمى المصادر العممية لمطمبة والباحثين لتحقيق أىدافيم،

ية الحوسبة االلكترونودخول االنترنت و  واالتصاالتاليوم في الجوانب المعموماتية  عالمنا

ضافة و  كتبي،أصبح من الضروري أن تعتمد المكتبات الجامعية أنظمة آلية في عمميا الم ا 

جيد آخر وفق عمميات عديدة أبزرىا التزويد الذي يعد األىم في المكتبات بإعتبارىا أحد 

الفني ليذا اكتسبت خصوصية العامل االساسي ات التي تدخل في جانبين العالم و العممي

أوعية مل عمى توفير ما يحتاجو الطمبة والباحثين من مصادر و نو يعلوجود المكتبة كو 

بالتالي يعمل ا في كثرة حجم مقتنيات المكتبة و فضال عن األىمية التي يمنحي المعمومات،



 مقدمة
 

 

 ج

أنو عامل مساعد يدخل ات مستفيدي المكتبة من معمومات و تمبية احتياجو  كفاءاتياعمى زيادة 

كذلك بإمكان المستفيد الحصول عمى مصادر عات و الجة أماكن الضعف في المجمو في مع

يدخل ىذا العمل ضمن يار المواد، والعمل عمى تنمية المجموعات و متعددة وفق ضوابط الخت

در المعمومات ومعرفة دراسة حاجاتيم من مصار التعرف عمى مجتمع المستفيدين و إطا

 سد احتياجاتيم من ىذه المعمومات.اكتفائيم و 

 ة عمى خطة بحث وىي كتالي :تشتمل ىذه الدراسو 

حيث تفرع إلى ثالث  تحول المكتبي إلى أخصائي المعمومات، تحت عنوانالفصل األول:

وىي: ماىية أخصائي المعمومات، مينة المكتبي، مفيوم أخصائي المعمومات، مباحث 

التحول، تطور تاريخي ألخصائي المعمومات، خصائصو، مياراتو، مؤىالتو، دوره،  اسباب

 حقوقو، استراتيجية، مبادئو،أخالقو.

، يتضمن مفيوم المكتبة الجامعية وتنمية المجموعات المكتبيةوالمعنون بالفصل الثاني:

زويد، طرقو، المجموعات وسياستيا، االختيار، التقييم، حفظ وصيانة المجموعات، ومفيوم الت

 التعشيب، االستبعاد، الجرد. 

 

 

 



 مقدمة
 

 

 د

نظاميا الداخمي، واستبيان لتعريف بالمؤسسة وأىم مصالحيا و الفصل الميداني: ويشمل ا

 ومقابمة، وأىم النتائج.



 الفصل المنهجي

 

 

7 

 االشكالية: .1

الخبرة و  عية عمى تزويد الطالب بالنظرياتبرامج التأىيل في الدراسات الجاميعتمد الكثير من 

يعة حاجات المستفيدين مع تغييير طبو  العممية فيكتسبيا تدريجيا عندما ينخرط في مينتو،

 كل التطورات التي أفرزتيا ثورة المعمومات،لممعمومات وظيور أوعية معمومات جديدة و 

 أصبح المكتبي أمام تحديات فرضت عميو واقعا مختمفا عما تعممو ووضعو أمام منعطف

الشي فواجو المكتبي ىذا التخطير وىو مواجيتو ليذا التحدي واالستمرار أو االنسحاب و 

عمومات يبحث في قواعد تحول إلى أخصائي المأدواتو ومياراتو و التحدي وبدأ بتطوير 

االلكترونية داخل المكتبة ئقية بمختمف أنواعيا التقميدية و تنمية االرصدة الوثاالبيانات و 

كرية المستفيد باألوعية الفمعية التي تعد الدعامة العممية والمعرفة فيي تزود الباحث و الجا

 من ىنا تتمحور االشكالية حول السؤال اآلتي:و  .الالزمة التي يحتاجون إلييا

              ؟لخدمة المستفيد ما هو دور أخصائي المعمومات في تنمية رصيد المكتبة الجامعية

 تساؤالت الدراسة: .2

التي بمجموعيا تعرض لنا ديد من التساؤالت المتعمقة بيا و تحتوي اشكالية الدراسة الع

 التساؤالت التالية:

 ىل المستفيد راض عمى الدور الذي يقوم بو أخصائي المعمومات داخل المكتبة؟ 

 لتحقيق رغبة أو خدمة المستفيد؟ ةرصيد كافيال مقتنيات المكتبة من ىل 
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  بناء المجموعات المكتبية؟و كيف تتم عممية التزويد 

 فرضيات الدراسة: .3

مجال الدراسة دقيقا ومحددا ولتجنب االنحراف داخل الموضوع وبعد التعمق فيو  ليكون

يا ثبوتتسير في سبيل اختبار مدى صحتيا و الغوص في أغواره ينبغي وضع فرضيات و 

فيي  البحثحل المشكمة التي ىي موضوع  إليجادفيي تعد أول خطوة  .وتطابقيا مع الواقع

 حمول مقترحة لممشكمة يضعيا الباحث.

 و لإلجابة عمى تساؤالت المذكورة في االشكالية أدرجنا الفرضيات التالية:    

 احتياجاتيم.في تمبية  انقسام أراء المستفيدين حول دور أخصائي المعمومات 

 لتحقيق رغبة المستفيد. نوعا ما كافية مقتنيات المكتبة 

  وضع خطط التي تتطمع إلى متطمبات  عمى كزةتبناء المجموعات المكتبية مر

 المجتمع الجامعي.

 أهداف الدراسة: .4

أىم اسيامات في يفرض ىذا الموضوع نفسو لمدراسة والبحث حول أخصائي المعمومات و 

 حيث تتجمى أىداف ىذا الموضوع في:الجامعية، تنمية األرصدة في المكتبات 
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 درجة اىتمام أخصائي المعمومات في تنمية رصيد المكتبة الجامعية بطريقة  معرفة

 ناجحة.

 االطالع عمى رصيد المكتبة الجامعية. 

  المعمومات داخل المكتبة الجامعية. عمل أخصائيالتعرف عمى طبيعة 

 التعرف عمى طبيعة المصادر داخل المكتبة.  

 بالنسبة لمباحثين الوقوف عمى مكانة التي تحتميا المكتبة الجامعية. 

 .تسميط الضوء عمى دور أخصائي المعمومات في تنمية رصيد المكتبة الجامعية 

 أهمية الدراسة: .5

بتنمية رصيد  المتفاعمةالبحث مع مختمف العناصر يذا الموضوع أىمية في الدراسة و لإن 

أخصائي المعمومات في  تزداد أىميتو من حيث تركيزه عمى اسياماتالمكتبة الجامعية و 

 تتجمى ىذه األىمية في:خاصة، و تنمية الرصيد بصفة 

  تمكن أخصائي المعمومات من تحقيق الغاية األولى في تزويد الباحثين و

 المستفيدين باألرصدة المطموبة.

  المنافسة في توفير جو لمخروج و بقوة نحو تطوير نفسيا و تأىيل المكتبة الجامعية

 جودتيا.الخدمات و 

 . معرفة مدى اسيام أخصائي المعمومات في تنمية رصيد المكتبة الجامعية 
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  ميارات أخصائي المعمومات في بناء مجموعاتيا.التعرف عمى مؤىالت و 

  تمكن المكتبات الجامعية من تحقيق الغاية األولى لتحول المكتبي إلى أخصائي

تناسب مع طبيعة تحسين النوعية وفق الصفة التي تو المعمومات في تنمية رصيدىا 

 ىذه المؤسسة.

 أسباب اختيار الموضوع: .6

 األسباب الذاتية: .1.6

باألخص أخصائي ىمية بالنسبة لممكتبة الجامعية و لدينا اىتمام شخصي و بالغ األ

 المعمومات في تزويد المكتبة الجامعية باألرصدة.

 االسباب الموضوعية: .2.6  

أخصائي المعمومات في المكتبات  التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع إلى واقع تعود اسباب

لى الرغبة في و  تتمثل ا ىو عميو في عصور التكنولوجيا و مىذا الفضاء بما كان عميو قديما و ا 

 ىذه الدوافع في:

 الرفع من مستواه أكثر.حب التخصص والطموح إلى تطويره و  .1

 ي المعمومات.تغيير نظرة المجتمع نحو مينة أخصائ .2

  .توسيع مجال أخصائي المعموماتالرغبة في تطوير و  .3
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المصادر ي مسايرة التكنولوجيات الحديثة و ي المعمومات فئالتعرف عل دور أخصا .4

 االلكترونية.

 منهج الدراسة: .7

ىو بذلك و  طبيعي لمعقل،نتيجة تفكير منظم وسير  يقصد بالمنيج الطريقة التأممية المقصودة،

ية الذي يحدد لنا السبيل لموصول إلى الطريقة المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة العممالبرنامج 

 1لتي يصفيا الباحثون من أجل بحثيم.الترتيبات اويشمل مجموعة من االجراءات و 

حيث يعرف بأنو أسموب من ه عمى المنيج الوصفي التحميمي، و قد اعتمدنا في دراستنا ىذ

د من دقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدى معمومات كافية و الذي يعتمد عم أساليب التحميل

تفسيرىا بطريقة من أجل الحصول عمى نتائج عممية و ذلك و  خالل فترة أو فترات زمنية،

 2موضوعية بما ينسجم مع معطيات الفعمية لمظاىرة.

عممية بمساعدة أدوات منيجية مى جمع البيانات وتحميميا بطريقة موضوعية و و كونو قادر ع

أو بحثية أخرى فإنو يتالئم مع دراستنا التي استيدفت تسميط الضوء عمى دور أخصائي 

ىو المكتبة ي تنمية رصيد المكتبة الجامعية وذلك ضمن اطار جغرافي و المعمومات ف

مناىج ىو ما دفعنا إلى اختيار و اتباع خطواتو دون غيره من الو  الجامعية بجامعة مستغانم،

                                                           
 66ص. .2006ن[، قسنطينة:]د. ابجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية. .غربي ،عمي 1
 67ص. المرجع نفسو. 2
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تصنيفيا وتحميل ثناء تفريغ البيانات و أ ةئيالحصاافي ذلك ببعض المبادئ  مستعينين

 تفسير النتائج المحصل عمييا ميدانيا.معطياتيا و 

 عينة الدراسة:.8

ضيق الوقت المخصص لمدراسة من انطالقا مما سبق ونظرا لقمة االمكانيات من جية، و 

قد تم مفردة، و  60لمدراسة أي ما يمثل من المجتمع األصمي %10جية أخرى،فقد أخذنا 

 قمنا بتوزيع االستمارة.حيث وقفنا عند مدخل المكتبة و  توزيع االستمارات بطريقة عشوائية،

 مجاالت الدراسة: .9

الذي يتوزع عميو ىو االطار أو المكان الذي أجريت فيو دراستنا و المجال الجغرافي:1.9

المجال الجغرافي كما يظير من خالل بحثنا ىو المكتبة المركزية مجتمع الدراسة و 

 بجامعة مستغانم .

 المسجمين في المكتبة تمثل العنصر البشري في ىذه الدراسة في طمبة المجال البشري:2.9

 والتخصصاتالمركزية بمستغانم الذين يترددون فعميا عمى المكتبة، بمختمف السنوات 

بانة عمى كل فرد استمارة است 60تم توزيع  عينة، 60يدفة حيث كان عدد العينة المست

كما تمت مقابمة أيضا محافظ المكتبة  استرجاعو بعد االجابة عميو،من ىذه العينة و 

 ".دلمي عبد الهاديالمركزية السيد"
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و نقصد بو الوقت الذي استغرقتو الدراسة الميدانية بدءا من تحديد المجال الزمني:3.9

مرورا بتطبيقيا بعد تجريبيا  عينتيا و االدوات البحثية المستخدمة فييا، مجاليا و اختبار

أشير  6وتعديميا وصوال إلى تحميميا واستخالص نتائجيا، وقد استغرقت ىذه الدراسة 

ذلك بدراسة الجانب النظري وصوال إلى الدراسة الميدانية التي تم من خالليا إجراء و 

رة توزيع استماو  25/04/2017التي كانت يوم و لمكتبة المركزية مقابمة مع محافظ ا

انتيت ابة عمييا فورا في اليوم ذاتو، و استرجاعيا بعد االجاالستبيان عمى طمبة الجامعة، و 

 الدراسة بوصولنا إلى مختمف النتائج المتحصل عمييا.

 أدوات جمع البيانات : -11

من أجل الحصول ان نجاح أي بحث يتوقف عمى مدى حسن اختيار األدوات المناسبة 

ه الوسائل تختمف ىذىرة أو المشكمة المراد دراستيا، و عمى المعمومات و البيانات حول ظا

 لقد اعتدنا في دراستنا ىذه عمى األدوات التالية:باختالف موضوع البحث ومجاالتو، و 

الذي عل، و األساليب القائمة بالفو أداة جمع البيانات عن الظروف و ىاالستبيان:1.11

ىو مجموعة من لدراسة، و اإزاء الظاىرة موضوع البحث و األخريينيعتبر استطالع لرأي 

االسئمة توجو إلى مجتمع البحث و التي تصاغ بطريقة فنية معينة تدور حول جوانب 
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تحقيق الفروض التي جابات الواردة عمييا في اختيار و تساعد االالظاىرة المدروسة و 

 1وضعيا الباحث في البداية.

 سؤال كما يمي : 15قد تضمن ىذا االستبيان عمى و 

 4إلى السؤال رقم  1: من السؤال رقم البيانات الشخصية -

 8إلى السؤال رقم  5خدماتيا :من السؤال رقم المكتبة و :األولالمحور  -

 12إلى السؤال رقم  9أخصائي المعمومات: من السؤال رقم المستفيد و :نيالمحور الثا -

 15إلى السؤال رقم  13تقييم المجموعات المكتبية : من السؤال رقم :الثالثالمحور ا -

 المقابمة: 2.11

كما تعرف  تعد المقابمة استبانة يقوم من خالليا الباحث بجمع المعمومات بطريقة شفوية،

بأنيا محادثة موجية يقوم بيا فرد مع آخر أو مع مجموعة أفراد آخرين بيدف الحصول 

ستعانة بيا في عمميات الستخداميا في بحثو العممي أو اال عمى أنواع من المعمومات

  2العالج.التشخيص والتوجيو و 

                                                           
 .126ص. .ت[ دار المريخ،]د. مناىج البحث في عموم المكتبات. الرياض: .أحمدي ،ناىد حمدي 1
 .127ص. المرجع نفسو. 2
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قد تمت حول سياسة تنمية رصيد المكتبة، و أسئمة تمحورت  09قد تضمن دليل المقابمة و 

التي كان لو الفضل الكبير "محافظ المكتبة المركزية و دلمي عبد الهاديالمقابمة مع السيد"

 بالمعمومات المتعمقة بالمكتبة مجال الدراسة .في إفادتنا 

 الدراسات السابقة:.11

حيث إن الرجوع إلى الدراسات السابقة يعني نقطة انطالقة لممواضيع أو البحوث الجديدة، 

اليدف من ير المادة األولية ليذه البحوث و القصد ىو توفتبدأ من حيث انتيى التعبير و 

 تكممة ما توصل إليو اآلخرون.السابقة ىو سد الثغرات و الدراسة 

إطالعنا عمى مجموعة من الدراسات التي ليا عالقة بموضوع دراستنا توصمنا من خالل و 

 إلى ىذه الدراسات:

 1:[2111وديعة، ماضي، ]الدراسة األولى: -1

دور أخصائي المعمومات في دراسة تقدمت بيا الطالبة لنيل شيادة الماجستير تحت عنوان"

التي تمحورت حول اشكالية:واقع  .بجامعة قسنطينة "المعرفة داخل المكتبات الجامعية  ادارة

 تطبيق أخصائي المعمومات إلدارة المعرفة في المكتبات الجامعية .

                                                           
 منتوري.دراسة ميدانية بمكتبة جامعة  ماضي. دور أخصائي المعمومات في ادارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية: وديعة، 1

 .2001المكتبات، مماجستير:عم مذكرة قسنطينة:
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المعرفة في الوسط العممي البحثي كما تسعى الدراسة : نشر ثقافة المعمومات و نتائج ىذه 

توفير يا من خالل ما تقدمو من خدمات، و ستفيديالمكتبات الجامعية دائما إلى ارضاء م

موارد بشرية ذات كفاءة عالية تساىم في أداء رسالة المكتبة الجامعية، تطبيق ادارة المعرفة 

 يطور المكتبات الجامعية .

  1[2111اسماء ،ابراهيم بوناب، ]الدراسة الثانية:-2

دور أخصائي المعمومات في دراسة تقدمت بيا الطالبة لنيل شيادة الماستر تحت عنوان"

تأثير  إشكالية:التي تمحور تحت بجامعة قسنطينة. و  "استقطاب الرواد لممكتبات الجامعية

 تشجيعو عمى التردد عمى المكتبة؟لمعمومات عمى المستفيد في جذبو و أخصائي ا

 تنتائج الدراسة:تمبية أخصائي المعمومات احتياجات كل أنواع المستفيدين من خالل الخدما

تشجيعو و تحفيزه عمى الولوج لممكتبة، والعمل عمى تغطية شاممة المتاحة في المكتبة، و 

المرونة من طرف الرواد باعتبارىم بحاجة يات االرصدة وسيولة االستخدام والدقة و لمحتو 

لمعرفة مصادر المعمومات التي تخدميم، نجاح المكتبة يتوقف عمى نجاح أخصائي 

 عمى أكمل وجو. المعمومات في تأدية رسالة

 

 
                                                           

ة العموم اإلنسانية دراسة ميدانية بكمي دور أخصائي المعمومات في استقطاب الرواد لممكتبات الجامعية. اسماء،ابراىيم بوناب. 1
 2011ماستر:عمم المكتبات، مذكرة قسنطينة: .االجتماعيةو 
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 1[2119غوار، عفيف، ]الدراسة الثالثة: -3

االقتناء في أنظمة تسيير وحدات التزويد و دراسة لنيل شيادة الماجستير تحت عنوان "

ضوابط أو لتي تمحورت اشكاليتيا حول :ىل ىناك بجامعة وىران وا"، المكتبات الجامعية

ت الجامعية عمى أي أساس ترتكز المكتبامرجعيات رسمية لتسيير وتنظيم وحدات التزويد؟ و 

 األنظمة الفنية لتنمية مجموعاتيا؟في توحيد اإلجراءات و 

التسيير داخل الدراسة:أثراء الحياة المينية والعممية من خالل توحيد التنظيم و  نتائج

من خالل عمميات بناء المجموعات المعمومات لمؤسسات، تسيير مصالح المكتبات و ا

 ناء.االقتوالتزويد و 

 االقتناء.ة التي يجب اتباعيا في التزويد و لياآلالتركيز عمى االجراءات الفنية والتقنية و  أىمية

 ضبط المصطمحات: -11

 :ييتم بتجميع  استشاري المعمومات ضابط معمومات، ىو المكتبي،أخصائي المعمومات

تاحتيا إلى المستفيدين و   دعم نظامالمعمومات، إضافة إلى تنظيم مصادرىا وا 

 2النيوض بالبحث العممي .المشاركة في أداء الميام و 

 
                                                           

1
وىران:عمم مذكرة ماجستير:  مستغانم.-معسكر-وىران-االقتناء في المكتبات الجامعيةالتزويد و غوار،عفيف.أنظمة تسيير وحدات  

 .2009المكتبات،
 26ص. .6.ع.3مج. المعمومات،مجمة المكتبات و  ومات في الجزائر.المعمبن سبتي. أفاق تطوير المكتبات و  عبد المالك، 2
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 :تنمية 

 1من النماء بمعنى الزيادة. لغة:    

 المقتنياتبالنسبة لمقتنيات المكتبة ال تعني مجرد الزيادة في حجم ىذه  التنميةاصطالحا:   

 لكنى الرصيد الحالي من ىذه المواد، و عن طريق إضافة المزيد من المواد المكتبية إل

بالتالي أىداف قتنيات في تحقيق أىداف المكتبة و المقصود بالتنمية فاعمية أو كفاءة الم

 2المؤسسة التي تمارس المكتبة نشاطيا من خاللو.

 :رصيد 

  3من الفعل رصد أي راقب لغة :     

 4ع الوثائق المكتبية.نعني بالرصيد في المكتبات ىو مجمو  : اصطالحا -

معمومات،يقدم خدماتو لمرواد من خالل عمميات اختيار جياز المكتبات الجامعية : -

أخيرا استرجاعيا عند تحميميا، تنظيميا وتخزينيا و ت وتجميعيا، و مصادر المعموما

 5الحاجة.

 
1 

                                                           
 141ص. .2002 م[:جامعة االسكندرية، ]د. .المعموماتدراسات في المكتبات و  .رالسيد النشا السيد،1

2
 المرجع نفسو. 

3
 14:00عمى الساعة  24/03/2017تمت الزيارة يوم  www.alyaseer.net منتديات اليسيير. االوثائق االرشيفية . 

 المرجع نفسو. 4
5
 .2005دار الكتاب الحديث، المصطمحات.عمان:-الوظائف-المجاالت –المعمومات:النشأة اسس عمم المكتبات و  أحمد،عبد اهلل. 

 52 ص.
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 تمهيد:

أخصائي المعمومات من أىم العناصر التي تحقق وجود المكتبة ألن وظائف المكتبة ليست 

أىيل يعد عمال في غاية توليذا السبب فإن إعداد و  ألوان النشاط التي سوف يمارسيا،إال 

األدوار التي يجب توافرىا في أخصائي المعمومات إذا نفيم الميارات و األىمية ونستطيع أن 

 أدركنا طبيعة العمل الذي يقوم بو.

أثر عمى ور أخصائي المعمومات بعد توافر وتزايد وسائل حفظ ونقل المعمومات و لقد تأثر دو 

ات أداة لتنمية قدر طريقة إدارة المكتبة لتتحول المكتبة من كونيا مستودع لمكتب أصبح 

داعم تب إلى موجو و تحول أخصائي المعمومات من كونو مدير مخزن لمكالمستفيدين، و 

لممستفيدين الستخدام مصادر المعمومات عمى اعتبار أنيا جزء ىام من العممية التثقيفية 

 لممجتمع.
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 المبحث األول :

 ماهية أخصائي المعمومات. 

في جميع الوثائقية في جميع المستويات و ت ىي أحدث تسمية لمعاممين في مختمف المؤسسا

نظم وجيا المعمومات وتطور األوعية وظيور شبكات و التخصصات العممية كانعكاس لتكنول

 المعمومات الحديثة .

"فمفيوم أخصائي المعمومات يشمل جميع الفئات العاممين في حقل المعموماتية الذين يقومون 

تيا وتصميميا وتنفيذىا ويتولون اإلشراف الفني ال تتعمق بتحميل نظم المعمومات ودراسبأعم

  1التقني عمى ىذه النظم.و 

تخدام مصطمح أخصائي المعمومات "ولكنو ليس من الواضح عمى وجو التحديد متى بدا اس

        قد حظي بالقبول في أواخر التسعينات حيث تمت صياغة كممةمصطمح حديث النشأة و 

  cybrarian  

                              
 دراسة ميدانية بالمؤسسات الوثائقية لوالية وىران. الكفاءات الجديدة لدى أخصائي المعمومات:زىرة، بزاوية. مجتمع المعمومات و 1
 95.ص.2014التوثيق،قسم المكتبات و  وىران: .ذكرة ماجستيرم
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ىو أخصائي معمومات بمجيكي يعمل  ،( Michel Bauwens)  زومايكل باونيعن طريق 

وقد صاغ ىذا المصطمح لوصف العاممين في  في أحد مراكز المعمومات الغذائية في بمجيكا،

 المكتبات التخيمية.

المعمومات عمى المستوى العربي منذ عام ح تم تداولو في مجتمع المكتبات و إن المصطم

المعمومات بجامعة القاىرة دفعة مجموعة من خريجي قسم المكتبات و  أصدر م،1995

في نفس الوقت تقريبا أنشأ نفس المجموعة و  cybrariansم، نشرة ورقية تحمل أسم 1994

 cybrarians .1نقاش عمى اإلنترنت تحمل اسم النشرة تمثمت تحت اسم 

تخصصة لسمير عثمان عمى المستوى العربي في مقالة م cybrarianكما استخدم مصطمح 

 ،أمين المعموماتوىو   cybrarian وىي بمثابة أولى محاوالت لوضع مقابل عربي لكممة

أصبح ونجد ىذا المصطمح قد تطور اآلن وأصبح شائعا بين المتخصصين ولكنو عدل و 

 2. ""أخصائي المعمومات

مت ترجمة لكن ال يمكن القول بأنيا قد مبروكة عمر المحيريقمحاولة أخرى قامت بيا 

ي ىو"أىم وظائف أمين المعمومات لمصطمح حيث جاء في مقالتيا المشار إلييا عنوان جانب

إال أنيا عادت في نياية  ،سمير عثمان ىنا نالحظ أنيا استخدمت نفس التعريب الذي ذكرهو 

                              
تمت  .www.cybrarian.info:httpاالستخدام العربي متاح عمى الرابط :المفيوم و cybrarianمصطمح  .محمود عبد الستار، خميفة1

 16:24.عمى الساعة:22/03/2017الزيارة يوم:
عربي. القاىرة: دار الكتاب الحديث،  –المعمومات: انجميزي قاموس الشارح في عمم المكتبات و  ، وتريسالشر.عبد المعطي، ياسر يوسف2

 .526.ص.2009
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حيث تقول :"نالحظ أن طبيعة ىذه  ،استخدمت مقابلٍ أخر وىو أخصائي المعموماتالفقرة و 

  1تجعل أخصائي المعمومات يسبح بين شبكات االتصال اإللكتروني طوال أليوم"الوظيفة 

 تعريف بمهنة المكتبي: -1-1

" والفرنسية"  Librarianالمكتبي ىو ترجمة لما يعرف في المغة االنجميزية " 

Bibliothécaire " قريبة إلى  غير ان ىذا االخير ،ويقابمو في المغة العربية امين المكتبة

تسيير المحفوظات والسجالت منو ميام المكتبي ومسؤولية في ادارة المعمومات بالمكتبة او 

 2مراكز المعمومات.

ومن الميام التي يقوم بيا المكتبي والمتمثمة في بناء المجموعات وما يتبعيا من إجراءات 

 عمميات تقنية )فيرسة،االقتناء والتزويد إضافة إلى تحميل المعمومات وما يتبقى عميو من 

تصنيف...( وأخيرا خدمات المعمومات التي تبنى عمى الخدمة المرجعية واإلحاطة الجارية 

 3وخدمات االعارة.

                              
 .السابقالمرجع عبد المعطي، ياسر يوسف. 1
 120ص. .1996 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية: تقنية المعمومات ومكتبة المستقبل. اليوش. أبوبكر،2
  122. ص.2003المعمومات بقسنطينة. عين مميمة: دار اليدى، عموم المكتبات و وين العالي في صوفي. التك ،المطيفعبد 3
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يمكننا ان نعرف مينة المكتبي بأنيا الوظيفة التي تيتم برصد االنتاج الفكري والعممي 

االصناف  ومعالجة وحفظو ووضع وسائل استرجاعو خدمة لممستفيدين من مختمف

 1والمستويات.

إن الوصول الى المعمومات بطريقة سيمة وفعالة لو اىمية متزايدة وكبيرة بجميع قطاعات 

وان  ومتخصصو المعمومات سوف يكونون مطموبين بصورة كبيرة في ىذا المجتمع، المجتمع،

لمينة اىميتيم سوف تزداد ومكانتيم سوف تكون بازدياد وىذا ما يدل عمى االىمية متزايدة 

 2مختمف مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية.المكتبي ولدورىا في 

تغير مفيوم العمل المكتبي بصفة واضحة وأصبح يقوم عمى اسس عممية حيث اصبح 

اخصائي معمومات عمى درجة من التأىيل العممي والتدريب العممي يسمح لو بإرشاد االستاذ 

الجميور العام عمى اختالف والطالب الجامعي والتالميذ و رسي الجامعي والمعمم المد

اي ان ىذا االمين اصبح مستشارا لممعمومات ضمن فرق  مستوياتيم التعميمية والثقافية،

 3البحوث والدراسات.

ومن ثمة يتضح لنا ان مينة المكتبي تتطمب شروط تتمثل في كفاءاتو ومياراتو ومؤىالتو 

تفيدين،ويجب ان تتوفر فيو خصائص ومواصفات ومميزات وطريقة تعاممو مع جميور المس

                              
 .السابقالمرجع عبد المطيف، صوفي. 1
 75ص. .1985، دار المريخ الرياض: المعمومات.المدخل إلى عمم المكتبات و  .بدر أحمد،2

  المرجع نفسو. 3
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تمكنو من اداء يتمقى تكوينا او المشاركة في دورات تكوينو من اجل التأىيل وزيادة الكفاءات 

في مجال تخصصو وعميو اكتساب المعارف المختمفة من اجل تسييل عممية الوصول من 

 طرف المستفيدين في الوقت المناسب.

 ي المعمومات:تعريف اخصائ -1-2

وتكشيف مجموعات  فيرسة، نعمم ان المكتبي ىو الشخص الذي يتولى تجميع اختيار،

 وثائق وذلك من اجل وضعيا بين ايدي العمماء والباحثين الستخداميا، المكتبة من كتب،

 1باإلضافة إلى اعمال اخرى كتكوين المستفيدين والقيام نشاطات اعالمية.

 تعريضة تغطي عددا من فئات العاممين في مراكز المعمومااختصاصي المعمومات تسمية 

واإلفادة من  وكل انماط استرجاع المعمومات، كالمسئولين عمى البحث عن اإلنتاج الفكري،

 االرصدة المعموماتية في الواقع ال يمكننا ان نجد عمل المكتبي ينحصر في وظائف معينة،

نما ىي مينة متعددة االتجاىات وكل فرد فيي ا قادر عمى العطاء واالبتكار بقدر فيمو لدوره وا 

وبما ان المعمومات اصبحت العممة االساسية المتداولة بين مختمف ،ووعيو برسالة مينتو

السرعة في البحث التنفيذ من المعايير التي تحدد ،المؤسسات اصبحت الكفاءة في المعالجة

                              
  76.ص.السابقالمرجع أحمد، بدر. 1
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وبالتالي فمم يعد ىناك وجود مستوى المؤسسات العاممة في قطاع المكتبات والمعمومات، 

 1لممكتبي بالمفيوم التقميدي.

نما ظير جيل جديد ليرث المينة المكتبية جيل يطمق عميو اختصا  2صي المعمومات.وا 

يعرفو قاموس البنياوي بأنو شخص ييتم بإعداد وتجييز المعمومات في مجال من مجاالت 

 3المعرفة اكثر من اىتمامو بضبط الوثائق نفسيا.

و الباحثون في عمم المكتبات والمعمومات بأنو شخص ذو عمم اكاديمي لو معرفة بعدة ويعرف

دارة  مجاالت منيا الحاسب االلي عمم المكتبات عمم المعمومات ىندسة النظم وا 

 4في مجال معين.  المعمومات...ويقوم بمعالجة البيانات،

شخص الذي يقوم بقسم كبير المعمومات بأنو:"الم المكتبات و يعرفو قاموس الشارح في عمو  -

غيره من مصادر اع المعمومات من خالل اإلنترنت و االسترجو من أنشطتو في البحث 

 5االلكترونية األخرى "

                              
 47ص.  .1998النشر، في. القاىرة: دار قباء لمطباعة و التكامل المعر عبد اليادي. عمم المعمومات و ، محمد فتحي أحمد، بدر، 1
 .2001قسم عمم المكتبات، قسنطينة: ماجستير. مذكرة .المينة المكتبية في المؤسسات التعميم العالي لمدينة قسنطينة مراد. كريم،2

 562ص.
 264ص. .1991التوزيع،مصر:العربي لمنشر و  ياوي.لبنقاموس ا .العزيز شعبان عبد ،خميفة3
االتجاىات الحديثة في معتوق، خمد بن سميمان. متطمبات أخصائي المعمومات بالمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية. 4

    2008 .30المعمومات.عالمكتبات و 
      527ص. المرجع السابق. ياسر يوسف. عبد المعطي، 5
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بأنو: "الشخص  cybrarianمصطمح أخصائي المعمومات  nethingيعرفو قاموس و  -   

  الباحث يسمىط المباشر واسترجاع المعمومات و الذي يقوم بأداء بحث فعال عمى الخ

 1الفائق" 

خدماتيا غيل إدارة نظم موارد المعمومات و تشأيضا:"ذلك الشخص المعني بتصميم و و يعرف  -

ىناك العديد من المسؤوليات تكنولوجيا المعمومات الحديثة، و  مستعينا في ذلك بكل وسائل

لم تكن الميام د تم تطوير مجموعة من األدوار و الممقاة عمى عاتقو في العصر الرقمي ،فق

 2موجودة من قبل "

ى مستوى عالي من العمل لو تعريف أخر:"ىو الشخص الذي يتمقى تعميما أكاديميا عمو 

 3مرافق المعمومات عمى اختالف أنواعيا "بمؤسسات و 

 أسباب التحول من المكتبي إلى أخصائي المعمومات :  -1-3  

المكتبات والمعمومات ينة مجتمع المعرفة يفرض عمى مجتمع المعمومات و إن التحول محو م

تتغير بصفتيا المعنى األول بإيصال المعمومات إلى من يحتاجيا في وقتيا أن تتطور و 

                              
1Nething.(20/03/2017).21 :33h .http://www.nething.com   

متاح عمى الرابط:   تحسين نظرة المجتمع نحو اختصاصي المعمومات في العصر الرقمي. .عبد اليادي محمد فتحي، 2
www.arabain.net. :15:39.عمى الساعة21/03/2017تمت الزيارة يوم 

 المرجع نفسو.3

http://www.arabain.net/
http://www.arabain.net/
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المناسب،ومن ثم برز إلى وجود مجموعة من األسباب أدت إلى االنتقال من المكتبي إلى 

 1اختصاصي المعمومات يمكننا إجماليا فيما يمي :

اإلنتاجية الثقافية و  مؤسساتيا العممية،جتمعات المعاصرة و تواجو الم ،:انفجار المعموماتأوال

كبيرة نتيجة لمتطورات العممية والتقنية  تدفقا ىائال في المعمومات التي أخذت تنمو بمعدالت

ة تتخذ ظاىر تحول إنتاج المعمومات إلى صناعة، و ظيور تخصصات جديدة و الحديثة، و 

 ىي :انفجار المعمومات أوجو جديدة و 

 الكبير في اإلنتاج الفكري :النمو -أ

حيث أن حجم  زيادة كبيرين لم تعرفيا البشرية من قبل،لقد عرف اإلنتاج الفكري نموا و 

وحدىا فاقت العدد اإلجمالي لما نشر  1985المطبوعات العممية الصادرة لسنة المنشورات و 

ت أيضا إلى م كما تشير اإلحصائيا1976بين عام ما بين عصر النيضة و في الفترة الممتدة 

مميون وثيقة، 14 -12يصل ما بين  أن اإلنتاج الفكري السنوي مقداره بعدد الوثائق المنشورة

أما  دورية جديدة في كل عام،15.000يبمغ رصيد الدوريات عمى مستوى الدولي ما يقارب و 

 كتاب. 600.000الكتب فقد بمغ اإلنتاج الدولي منيا حوالي   

 

 

                              
  70المرجع السابق. ص.  ماضي. وديعة، 1
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 تشتت اإلنتاج الفكري :-ب

 نتيجة لتطور التخصصات وتفاعميا مع بعضيا ظيرت فروع جديدة مثل:اليندسة الطبية،

ىذا ما ابطل فائدة االنتاج الفكري  وموضوعات اخرى اكثر تخصص ودقة، الكيمياء الحيوية،

 الشامل كالدوريات التي تغطي قطاعات عريضة وظيور االنتاج الفكري المتخصص.

مما جعل من الصعب متابعة واإلحاطة بو من قبل الباحثين والدارسين وحتى المكتبي اصبح 

غير قادر عمى تسيير ىذا الكم اليائل من المعمومات في المستقبل ناىيك عن المستعمل او 

 1المستفيد من ىاتو المعمومات.

موردا ال يمكن  تعتبر المعمومات :زيادة اىمية المعمومات كمورد حيوي واستراتيجي،ثانيا

بدونيا استثمار اي مورد اخر فقدرة االنسان عمى استثمار الموارد المتاحة االخرى رىينة 

 وقدرتو عمى استثمار المعمومات.

ذا كان االنسان االن يستثمر موارد الطاقة الجارية )السائمة(، الطاقة  الطاقة الكيربائية، وا 

ا كان يتحقق إال باستثمار ما توفر لديو الشمسية وغير ذلك من مصادر الطاقة،فإن ذلك م

 من معمومات حول مصادر ىذه الموارد وسبل االفادة منيا.

 :نمو وتعدد فئات المستفيدين وتعقد احتياجاتيم.ثالثا

                              
  .السابقالمرجع . وديعة، ماضي1
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:بزوغ تكنولوجيا االتصاالت والتزاوج الحاصل بينيا وبين تكنولوجيا المعمومات وظيور رابعا

ات المعمومات االنترنت واالنترانات باإلضافة الى اوعية شبك:النظم المتطورة لممعمومات مثل

   Flash disc.CD Rom…التخزين 

    1:المنافسة الشديدة في خدمات المعمومات.خامسا     

 التطور التاريخي لمهنة اخصائي المعمومات:.4.1

ور فقد تزامن ظيورىا مع ظي ،اإلنسانتعتبر مينة المكتبي من المين العريقة التي عرفيا 

المكتبات القديمة التي كانت تحتوي مختمف االوعية التاريخية التى ميزت الحضارات 

والثقافات الشعبية المتعاقبة،ليذا فإن مصطمح المكتبي تغير وتطور عبر العصور تماشيا مع 

 تطور مفيوم المكتبة.

التي فالمكتبة في العصور القديمة لم تكن ك اختمف مفيوم ومدلول المكتبة عبر العصور،

وبالتالي  نراىا في الوقت الحالي من حيث تعدد انواعيا وتطور خدماتيا وطرق تنظيميا،

 فتتغير محيط العمل يؤدي بالضرورة الى تغير الميام والوظائف المسندة لمقائم عمى المكتبة.

ان مصطمح مكتبة في حد ذاتو لم يكن مصطمح موحدين جميع الحضارات في العصر 

السومارين مصطمح بيت الموحات الن الحامل المستعمل عندىم لحفظ القديم،فقد استعمل 

                              
تمت  www.informatics.gov.sa. متاح عمى الرابط 2005، 20لطيفة عمي، الكمبشي. أمين مكتبة المستقبل في المعموماتية ع. 1

 12:03عمى الساعة  13/03/2017الزيارة يوم 

http://www.informatics.gov.sa/
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اما الفراعنة فقد اطمقوا عمييا قاعة كتابات مصر او مكان  المعمومات ىو االلواح الطينية،

ذا انتقمنا الى اليونان وجدنا مصطمح لمداللة عمى المكتبة، انعاش الروح، في حين استعمل  وا 

الكتاب نفسو ومنيا اشتقت كممة والتي تعني مكان لمبحث الرومان كممة التي تعني 

 1والمطالعة.

بالنسبة لمصطمح المكتبة في الوطن العربي لم يكن مستخدم إال بعد القرن التابع عشر فقد 

 استعمل العرب كممة دار، وبيت لداللة عمى المكتبة.

يشرفون عمى ادارة ان وجود مكتبات لفظ االنتاج الفكري ادى بالضرورة الى ايجاد اشخاص 

وبالتالي فمنو المكتبي  ىذه المؤسسات من اجل حماية التراث الفكري وتسييل االستفادة منو،

 وتدوين االفكار وحمايتيا من االندثار. كانت تحصيال حاصال ألحداث سابقة ليا،

ضرورة ايجاد اماكن خاصة لجمعيا والحفاظ عمييا ومن ثم استمزم ذلك وجود من يقوم بيذه 

ومعالجة لكل ما ينتج في ميادين المعرفة وتسييل تداولو من جيل  تنظيم، ميام من جمع،ال

 الى جيل اخر.

ارتبط تاريخ المينة المكتبية والمكتبين في الحضارة العربية االسالمية بتاريخ المكتبات 

حفظ والمعروف ان العرب قبل االسالم لم ييتموا بالتدوين فقد اعتمدوا اساس عمى الذاكرة وال

وليذا لم يكن لدييم سجالت مدونة او ما يشكل مكتبة ويمكن ربط ذلك بنمط الحياة البدوية 

                              
 .1999النشر،و دار الفكر لمطباعة  عمومات.عمان:المعمم المكتبات و مقدمة في  النجداوي. أمين،مصطفى،  ربحي  عميان، 1

  5ص.
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إضافة الى انعدام مواد جيدة لمكتابة ماعدا عظام  واألمية التي كانت منتشرة قبل االسالم،

 1وسعف النخيل. الرق، الحيوانات،

 اية االىتمام بو،غيور التدوين وبلقد كان لمجيء االسالم ونزول القران الكريم اثر كبير في ظ

حيث يعتبر كتاب اهلل ىو اول نص بالمغة العربية ظير عمى شكل كتاب بالمفيومين العممي 

والمادي الذي نعرفو عن الكتب،كما كان لتدوين الحديث النبوي الشريف أثر إيجابي في 

ىرت في العصر تطور التدوين عند المسممين،ومن ثم ظيرت اولى المكتبات االسالمية وازد

العباسي نظرا الزدىار حركة التأليف وتشجيع العمماء وانتشار صناعة الورق وبالتالي تطور 

 2مينة الوراقين.

وأيضا ظيور الحركات االصالحية في اوروبا خالل القرن الحادي عشر وزوال سيطرة 

وثم تطوير الحياة العممية وظيور المكتبات والقائمين  الكنيسة ادى الى ظيور الجامعات،

 عمييا سواء كانت مكتبات عمى مستوى االدارات الكنائس الجامعات.

حيث ساىم في  1544عام goutenbourgجوتين بورغ وظيور الطباعة عمى اليد االلماني 

 زيادة االنتاج الفكري وتحسين اخراج االوعية الفكرية.

صبحت مينة المكتبي تحظى باىتمام كبير من العديد من المؤسسات ومع حمول السبعينات ا

منذ ان  وحصمت مينة المكتبي عمى تطور كبير عبر التاريخ، الكميات، مثل الجامعات،

                              
 17ص.  السابق.المرجع مصطفى، أمين، النجداوي.  ربحي  عميان،1

  19ص. المرجع نفسو. 2
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كانت اليواية بمارسيا بعض العمماء والمتبحرين في العالم وطالب المعرفة ورجال الدين في 

 1بعض المجتمعات القديمة والوسيطة.

 لعصور القديمة و الوسطى :* في ا

و خدماتيا  لقد تطورت وظائف أخصائي المعمومات عمى مر العصور مع تطور المكتبات

الوسطى كانت المكتبات جزء من دور العبادة وكان التذكير منذ البداية ففي العصور القديمة و 

ة مسؤولي كان الشخص الذي تناط بوختيار أمين المكتبة من العمماء والمفكرين، و عمى ا

لكن في ظل ىذا و دراية بالكتب وما يربط بيا و المثقف الذي لالمكتبة ىو في األغمب العالم و 

التطور استمزم ان يكون ىذا الشخص من نوع أخر حيث بدأ األمر باكتساب الخبرة من 

التعامل مع الكتب ثم تمت مرحمة أخرى تسمى بمرحمة اإلعداد والتأىيل األكاديمي سواء 

 2أو اإللكتروني. التقميدي

 * في العصور الحديثة:

إن التطورات السريعة التي يشيدىا العالم في وقتنا الحالي فرض نفسو عمى أخصائي 

المعمومات بالتغيير تجاه ىذه المستجدات ألن نجاح المكتبة أو فشميا يتوقف عمى مقدرتو في 

تبية تنظيميا أو تقديميا تسيير المكتبة فمم يعد مجرد حارس لمكتب أو اختيار المواد ألمك

لممستفيدين بل ىو الذي يتعامل مع أجيزة الحاسوب الن الحواسيب أسيمت اسياما فعاال في 

                              
  125ص. .1995التوزيع،دار الغريب لمطباعة والنشر و  المعمومات .القاىرة:مدخل لدراسة المكتبات و  حشمت. قاسم،1
  21ص. المرجع السابق. أمين،النجداوي. مصطفى عميان، ربحي،2
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كما  فعالة.المعمومات في معالجة المعمومات واسترجاعيا بطريقة سريعة و مساعدة أخصائي 

 حيث يقوم أن عصر التقنية ىذا جعل من المكتبي في وضع أفضل بكثير من الماضي،

بتجميع المقتنيات المكتبية المخزنة إلكترونيا و بإمكانو ان يسترجع أي من الوثائق الموجودة 

ن كانت الوثيقة غير متوفرة فيمكن الحصول عمى نسخ مصورة باعتبار التطورات  حتى وا 

بصفة أخرى الحالية تستوجب اإلحالة بالكم اليائل من المعمومات ليرتقي أمين المكتبية أو 

                                                                             1بالمستفيدين. معمومات ويتحول اىتمامو من االحتكاك بالوثائق إلى االىتمامأخصائي ال

 .مهام أخصائي المعموماتالمبحث الثاني: خصائص و 

 مؤهالت أخصائي المعمومات:  -2-1

ة مؤىالت شخصيأنواع مؤىالت مينية و  3 ومات إلىتنقسم مؤىالت أخصائي المعم
 .مؤىالت تقنية و 

الييا الوصول عرفة اختصاصي بمصادر المعمومات و ىي تتعمق بم:و المؤهالت المهنية  -1

لتقديم المعمومات عالية المقدرة عمى استعمال ىذه المقدرة كأساس والتكنولوجيا واإلدارة، و 

 2النوع:ىناك أربع مؤىالت متعمقة بيذا الجودة و 

 التأمين لموصول لممصادر :وىي تتضمن االختيار والتقييم و * إدارة مصادر المعمومات

                              
  22ص. السابق.المرجع مصطفى، أمين، النجداوي. ربحي  عميان،1
تمت الزيارة  .2013المعمومات،المعموماتية.عمم المكتبات و  يقظةدور أخصائي المعمومات في ال عادل،غزال الجزائري.2 

 .   www.Alyaseer.net متاح عمى الرابط 10:30 عمى الساعة26/03/2017يوم
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اصي أدوات التكنولوجيا الحديثة والمناسبة االختص:يسخر تطبيق أدوات و تكنولوجيا المعمومات *

 تقديم أفضل الخدمات المتاحة .لتسميم أفضل الخدمات و 

المواقف التي تمكن من االتجاىات والقيم و  ي مجموعةتتمثل ف:و مؤهالت الشخصية -2

يمكن يجابية لمؤسساتيم والمستفيدين والمينة و االختصاصيين بالعمل بفعالية و المساىمة با

 1إجماليا عمى النحو التالي:

  .تثمين الفرص الجديدةالبحث عن التحدي و  -

  .تقييم خاصة لمتكنولوجيات الجديدةالقدرة عمى ابتكار وتطوير و  -

  .لعمل بنجاح مع اآلخرين ضمن فريق العملا -

الحث عمى معرفة قدرة عمى إقامة جو من االحترام والثقة المتبادلة أثناء العمل و خمق ال -

  .القدرات الوظيفية

القدرات التي تمكن أخصائي المعمومات من االستعمال وىي الميارات و المؤهالت التقنية:  -3

أدواره عمى أكمل وجو في ة تأدية ميامو و اإلجراءات بغيو ال لموسائل والطرق واألساليب الفع

 2.مجتمع المعمومات

                              
 . السابقالمرجع  عادل،غزال الجزائري. 1
          109ص. بزاوية.المرجع السابق. زىرة،2 
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م أداءه في أقل ما يمكن ىي أيضا الوصول بالعمل إلى درجة من اإلتقان تيسر عمى المتعمو 

  .األضرارتحقيق األمان وتفادي األخطاء و  بأيسر ما يمكن من جيد معمن وقت و 

ي ترى أن البد عمى أخصائي من امتالكو لمميارات ( في turner lauraبينما لورا تونر )

 1التقنية التالية:

الج النصوص والجداول الحسابية القدرة عمى استخدام الحاسب اآللي مثل برامج مع -

 .   Word،Power point،Excel  التقديميةالعروض و 

  .التعامل مع قواعد البيانات -

 .اإللكترونية القدرة عمى اإلبحار عبر مختمف المواقع  -

 مهارات أخصائي المعمومات: -2-2

  2ومن بيين ىذه الميارات:

 ميارات أكاديمية دراسية و فييا يكون ممما بجميع أبعاد التخصص * 

 * ميارات لغوية متعددة حتى يستطيع التعامل مع مختمف أوعية المعمومات متعددة المغات

 االسترجاع.:وتشمل التزويد واالختيار والمعالجة والتحميل والتسجيل والتخزين و  مهارات فنيية* 
                              

 77وديعة، ماضي. المرجع السابق. ص.1
 .3،4.ع27مج .2011مجمة جامعة دمشق: العشرين.ائي المعمومات في القرن الواحد و األكاديمي ألخص مينا. التأىيل عبد المجيد، 2

-www.damascus university/edu://http.761متاح عمى الرابط:19:00(عمى الساعة26/03/2017تمت الزيارة يوم) .770ص.
780          
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  ىي االجتياد لتحسين الخدمات المعموماتية.و  مهارات تسييرية:* 

 خصائص أخصائي المعمومات : .3.1

االتصال مما نجم ات المتسارعة لوسائل المعمومات و التطور ي ظل التزايد اليائل لممعمومات و ف

تغير احتياجات المستفيدين وجب عمى أخصائي المعمومات أن يتميز بمجموعة من عنو 

         1المتمثمة فيما يمي :ماج الفعمي في مجتمع المعمومات و الخصائص التي تمكنو من االند

عدم التردد ي عدم التخوف من كل ما ىو جديد و يعن ذلك:  التأقمم بسرعة مع متطمبات الجديدة* 

ر الرغبة االستجابة إلى كل المتطمبات بل وجوب توففيم الوضعيات الجديدة و اإلقبال لعمى 

تمي التطوير الذاتي مما يعود في األخير باإليجاب لممؤسسة التي ينواإلدارة في التحسين و 

تتغير يير الذىنيات لمسايرة التطورات و الشك أنو بفضل تغإلييا و المترددين عمييا، و 

                             .السموكيات  مع المستجدات

اكتساب االستقاللية في كل المفاىيم التربوية الحديثة تحث الفرد عمى :* روح التعمم الذاتي

تماد عمى النفس في القدرات فاالعخرين لتمقيو المعرفة و عدم االعتماد عمى أشخاص آالتعميم و 

يجعل من ىذا مو و جوىريا حتى ينجح الفرد في عمتحسين األداء أصبح كسب المعارف و 

 أنظمة المعمومات شرائح المجتمع بمن فييا مستفيد و المفيوم أمرا يجب أن يتوسع لذلك ال

                              
 79.ص.[د.ت] التوزيع،دار الحامد لمنشر و مراكز المعمومات.عمان:و  ير.المدخل لدراسة عمم المكتباتبد جمال،1
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من سمات  التشاوري سمةلعمل التعاوني و لقد أصبح ا* القدرة عمى العمل في إطار التشاور:

فال يمكن ألحد أن يمم وحده بكل ما ينجز في مجال  االكتشاف،النجاح في مجال البحث و 

تعددىا،ثم إن أحسن االنجازات ىي التي تأخذ عرفة، وذلك بسبب تشعب التخصصات و الم

ين ذوي تنسيقي من طرف فرق المتخصصشروعات الميسرة في إطار تشاوري و طابع الم

 المتنوعة.الخبرات المختمفة و 

 ، المرونة، القدرة عمى تحمل الصعوبات .القدرة عمى حل المشكالت* 

 دوره كاختصاصي معمومات: .4.2

مواجية تحديات مجتمع المعمومات، حيوي في خصائي المعمومات بأداء دور ىام و يقوم أ

التطور التكنولوجي اليائل في ىذا المجال من خالل إلمامو ومعرفتو الكاممة بأوعية و 

لمكتبات باإلضافة إلى جميع النظم اآللية في ا المعمومات سواء التقميدية أو غير التقميدية،

 1:مساعدتيم من بين أدوارهكنو من إفادة جميور المستفيدين و بالشكل الذي يم

غيرىا بما يتناسب مع توفير المواد المناسبة من كتب ونشرات ومواد سمعية وبصرية و  -

  .الميول القرائية لممجتمع الذي يقوم بخدمتو

  .يحتاجو منياتنظيم مقتنيات المكتبة تنظيما يسير وصول القارئ إلى ما  -

                              
 :متاح عمى . منتدى اليسير.دور أخصائي المعمومات في تنمية الوعي الثقافي لممجتمع من خالل المكتبات العامة 1

www.Alyaseer.net  16:57الساعة عمى  17/03/2017تمت الزيارة يوم 
 

http://www.alyaseer.net/
http://www.alyaseer.net/
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 محمدتسيل وصوليم إلى المعمومات حيث يرى وار أخرى التي تجذب المستفيدين و ىناك أدو 

 1"أن أخصائي المعمومات يجب أن يقوم باألدوار التالية:فتحي عبد الهادي

 و تتمثل فيما يمي :* مسؤوليات تمهيدية:

  .المسؤولينان أىمية المكتبة أمام الرؤساء و بي -

  .تخصيص مكان مناسب يجذب المستعمل الستخدام المكتبةفي تصميم و االشتراك  -

 .التجييزاتقديم طمب شراء المواد المكتبية و ت -

 *مسؤوليات مالية:

  .اقتراح الميزانية التي يجب أن تخصص كل عام لشراء الرصيد -

 .بيةالتوزيع الجيد الذي يخصص لممكتبة مثل:تحقيق التوازن الموضوعي لممجموعات المكت -

 * اختيار المجموعات و شرائها:

  .ما ينشر من قوائم مختارةى الكتب التي تصدرىا دور النشر و الحصول عم -

عداد قوائم الفحص قائم المطبوعات الحكومية و  -    .غيرىا من المواديات و الدور كتب و ا 

 2أخرى :أدوار * و 

                              
 37ص. .2001مكتبة غريب، القاىرة: التكشيف. التصنيففيرسة و المعالجة الفنية ألوعية المعمومات:ال .محمد فتحي، عبد اليادي 1
 51ص. .[ت د.]التوزيع،دار العمم وااليمان لنشر و  كفر الشيخ: الرسالة.أخصائي المكتبات بين المينة و  مبروك ابراىيم. السعيد،2
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  .اعداد و تييئة المكتبة -

 العناية برصيد المكتب. -

 يات ومبادئ أخصائي المعموماتقالثالث:أخال المبحث

 حقوق أخصائي المعمومات: -3-1

يجب أن نمقي الضوء  وقبل الخوض في كيفية صياغة الدستور االخالقي الميني وأىدافو،

والتي من المفترض أن يكفميا  عمى جزئية ىامة جدا وىي حقوق أخصائي المعمومات،

 1ينيا:القانون والدولة وتضعيا النقابة نصب أع

ووضع  ومن حق أخصائي المعمومات أن يوفر لو المجتمع وسائل التدريب والتأىيل العممي،

النظم التي تكفل ضمان جودة مؤسسات المعمومات وأدائيا وفقا لممعايير العالمية المتعارف 

 عمييا.

من حق أخصائي أن تتاح لو فرص التدريب والتعميم المستمر،وذلك من خالل المؤتمرات 

دوات والمقاءات العممية وورش العمل ودورات صقل الميارات،فيي مسؤولية مشتركة بين والن

 االخصائي وبين مؤسسة المعمومات التي يعمل بيا.

                              
 40ص. المرجع السابق. مبروك ابراىيم. السعيد،1
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وأن   من حق أخصائي المعمومات أن يعامل بما يستحقو من احترام وتقدير،وتصان كرامتو،

 اص الطبيعيين.ختوفر لو جميع الحقوق المدنية التي يتمنع بيا غيره من االش

 إستراتيجية أخصائي المعمومات: -3-2

 ال بد أن تكون لدى أخصائي المعمومات مقدرة تامة عمى استيعاب التغيرات الموجودة 

 1بمجتمع المعمومات والتحكم في زمام االمور من خالل:

 المعرفة الدقيقة بالمجتمع الجغرافي والمؤسسات غير الربحية والحكومية.-

 مؤسسات المجتمع بأنيم مزودون لممعمومات.اقناع -

 عرض نماذج الترابط والسموك المشترك.-

  عرض حالة متنوعة المصادر.-

 تقميص العوائق من خالل التدريب والمساعدة الفنية.-

 تقوية التعاون عبر المؤسسات.-

 

 

                              
في مجمة العموم  بن حجار.أدوار اختصاصي مركز مصادر التعمم في عصر التكنولوجيا الحديثة، ميمود العربي،1

 149ص. .2012منشورات كمية العموم االنسانية والحضارة االسالمية، وىران: .2012.جانفي1االنسانية.ع
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 أخالقيات مهنة أخصائي المعمومات:.4.3

فميس  كدراسة فرعية لدراسة االخالقيات بصفة عامة.دراسة االخالقيات في المعمومات تعتبر 

ىناك اتفاق عمى التعريف المحدد لمصطمح االخالقيات فالبعض يستخدم المصطمح 

االخالقيات والبعض يستخدم المصطمح بطريقة عامة لتعيين الحق او العدل او السموك 

 1.السميم

 2يم لمفرد والمؤسسة ايضا:ىناك عمى االقل خمس قيم لمينة المعمومات يمكن ان تخدم كق

إن ذلك يعني أن يكون أخصائي المكتبة صادقا وصحيحا في تعاممو مع خمق الصدق:-1

 مصادر المعمومات ومع زمالئو ومع المترددين عمى المكتبة.

نما يعمل إقامة خمق التسامح :-2 يجب أن ال يكون أخصائي المعمومات متحيز الفكر معين وا 

 بل كقيمة حق الناس في المعمومات.االفكار المختمفة وأن يق

يجب عمى أخصائي المعمومات العمل من أجل أن تستجيب خدمات خمق الحرية الفردية:-3

 المكتبات والمعمومات لرغبات وحاجات المستفيدين من المعمومات.

                              
 60لسابق. ص. ابراىيم بوناب. المرجع ا أسماء،1
مكتبة دار العربية  المعمومات.القاىرة:مومات دراسة في إعداد المينيين والبيبميوغرافيا و المععبد اليادي. المكتبات و  محمد فتحي، 2

 52ص. .1933لممكتبات،
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االتاحة المتساوية لمخدمات المكتبية لمموظفين كميم وذلك عميو أيضا أن كل خمق العدل:-4

يجب أن يتمقوا أفضل نوعية ممكنة من الخدمة وأن تتاح الخدمات دون نظر االفراد 

 الىتمامات مثل السن أو  الجنس أوالدين أو االعمال أو االصل أو ما الى ذلك.

يجب عمى أخصائي المعمومات أن يعمل عمى إتاحة المتساوي لمخدمات خمق الجمال:-5

االفراد يجب ان يتمقوا أفضل نوعية ممكنة  المكتبية لممستفيدين كميم،وذلك يعني أيضا أن كل

من الخدمة لكي يؤدي أخصائي المكتبة الميام المكمفة بإنجازىا فينبغي إعداده إعدادا تربويا 

كما يتطمب إعداد  ولن يتحقق ىذا االعداد ما لم يكن لديو االلمام الكافي بسيكولوجية الرواد،

سا لعمم النفس التربوي لكي يستطيع فيم أخصائي المعمومات إعدادا نفسيا بحيث يكون دار 

 االحتياجات النفسية لمرواد لكي يستطيع التعامل معيم بجدية وحسن التصرف.

والدراسة التربوية تعتبر من العناصر االساسية في إعداد أخصائي لكي تتسع اىتماماتو 

اد التربوي والنفسي وميوالتو برواد المكتبة وبالتالي يستطيع تمبية احتياجاتيم المعرفية واإلعد

ألخصائي المعمومات أمر حيوي وأساسي في نجاح االدوار التي يقوم بيا في العممية 

 وبالتالي يستطيع تمبية احتياجاتيم المعرفية.

 مبادئ أخصائي المعمومات: -3-4

 1من اىم المبادئ التي يجب عمى أخصائي المعمومات التقيد بيا في أداء عممو ىي:

                              
 35-33ص. ص، مبروك ابراىيم .المرجع السابق. السعيد، 1
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 ق باحترام النظام وطاعة الرؤساء وتشمل:مبادئ تتعم أوال:

 تقبل المتابعة والنقد الذاتي والتقويم بروح متسامحة. -

 الطاعة في االنضمام الى اي فريق عمل يراه الرئيس مناسب. -

 احترام االنظمة والقوانين التي يصدرىا المدير لصالح العمل. -

 مبادئ تتعمق بالتعامل مع زمالء العمل وتشمل:ثانيا: 

 التعامل مع الزمالء بناءا عمى اسس اخالقية تقوم عمى االحترام. -

  .التزام بالمنطقية عند مناقشة اي قضية والتزام بالموضوعية في مجريات الحوار -

 مبادئ تتعمق بالتعامل مع المستفيدين: ثالثا:

 الصبر خاصة لمن يعممون في مواجية الجميور. -

الميني وضمان استفادة جميور المكتبة من عمميا الصدق واألمانة لتحقيق التقدم  -

سياماتيا ينبغي انجاز العمل بصدق وأمانة.  وا 

 1تحقيق االمتياز الميني: :رابعا

                              
 35ص.السعيد، مبروك ابراىيم المرجع السابق1
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فال يجعل العوامل االجتماعية السمبية تؤثر عمى اخالقو في  احترام التخصص والمينة، -

 تأدية عممو.

اءه في جميع مرافقة المؤسسة اتقان العمل والمحافظة عمى المستوى الجيد في أد -

 المعموماتية في تأدية عممو.

 تطوير الذات واكتساب الخبرة. -
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 خالصة الفصل:

 د تنمية رصيي بناء و في االخير نجد أن أخصائي المعمومات عنصر في غاية االىمية فو 

ا حمقة غالب المعموماتالمكتبات وتوجيو المستفيدين وبشكل عام المختصين في المكتبات و 

ذلك يجعميم يحتمون أماكن ميمة يترتب عمييا العديد و  ،ومستخدميياوصل بين المعمومات 

موقع ىذه الفئة يرفض الحاجة لوجود نوع ومن ىنا فإن حساسية المكان و  من المسؤوليات،

 المترتبة عمى ىذه المكانة.لتوازن بين المتطمبات المختمفة و من ا
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 تمهيد

مصطمح عام وواسع جدا،ويمكن أن يستخدم ليعني جميع  مصطمح مجموعات المكتبة،

االوعية أو الوسائل أو المصادر أو القنوات التي يمكن عن طريقيا نقل المعمومات بمختمف 

الباحث...الخ( الى  لكاتب، المرئية...الخ( من المرسل )المؤلف،ا أشكاليا)المطبوعة،

المستقبل )القارئ( وتحتاج المعمومة لكي يتم نقميا وتبادليا الى مرسل أو قنوات أو وسائط 

 وتعد مجموعات المكتبة ووسائل وأوعية لنقل المعمومات من المرسل الى المستقبل، ومستقبل.

ل ما يمكن جمعو وحفظو وتنظيمو واسترجاعو لتقديمو ويعني مصطمح مجموعات المكتبة ك

 المكتبات ومراكز التوثيق والمعمومات.  ء والمتعممين والباحثين في مختمفلمقرا

وتستخدم حاليا مصطمحات عديدة كمترادفات لمصطمح مجموعات المكتبة من أىميا وأكثرىا 

 شيوعا:

 أوعية المعرفة. -1

 أوعية المعمومات.  -2

 المكتبة.مقتنيات  -3

 المواد المكتبية. -4

 مصادر المعمومات. -5
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 المبحث األول :تنمية المجموعات المكتبية  

 المكتبات الجامعية:.1.1 

فمنذ ظيرت المؤسسات االكاديمية ، تعتبر المكتبات الجامعية أقدم أنواع المكتبات ظيورا

من أجل دعم عممية التعمم والتدريس والبحث  بأشكاليا المختمفة تم إلحاق مكتبات بيا

وتعرف المكتبة الجامعية بأنيا تمك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول 1العممي.

وتدار من قبل الجامعات وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لمجتمع 

ن في الجامعة وكذلك المجتمع الجامعة المكون من الطمبة والمدرسين واإلداريين العاممي

كما يمكن أن يكون ىناك  ويمكن أن يكون ىناك مكتبة مركزية واحدة في الجامعة، المحمي.

مكتبة مركزية وعددا من المكتبات الفرعية أو مكتبات الكميات المرتبطة إداريا وماليا بالمكتبة 

جامعات العريقة ويمكن أن يكون ىناك شبكة لممكتبات في بعض ال المركزية لمجامعة.

أشير وأضخم شبكة لممكتبات في الواليات  أوهايوفقد طورت مكتبة جامعة  والضخمة.

                                                                       2المتحدة االمريكية.

ثالث وظائف رئيسية مستمدة من وظائف الجامعة وىي التعميم، والبحث  ولممكتبات الجامعية

فمكل جامعة برامجيا االكاديمية الخاصة في مجال التدريب  العممي وخدمة المجتمع.

                              
 66.ص .].ت د.[التوزيع،لمنشر و  دار الشروق المعمومات.عمان:مصطفى.المرجع في عمم المكتبات و  ربحي عميان،1

2Noman, Higham. The library in the university : obsarvation on a service. London :Anderdeutch, 1980. 
P.75 
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ىذا باإلضافة الى  والتأىيل،كما أن ليا برامجيا في مجال البحث العممي والدراسات العميا.

بعادىا.دورىا الفعال في خدمة البيئة المحيط وليذا يجب عمى مكتبة  ة بمختمف جوانبيا وا 

الجامعة أن تسعى الى خدمة ىذه البرامج الثالث بفعالية من خالل تقديم مايمزميا من 

 1مصادر وخدمات مكتبية.

بالنسبة لمجتمع المستفيدين من المكتبات الجامعية فيو يختمف عن مجتمع المكتبات 

رجة االولى ومتجانسا الى حد ما وبمستوى عال من االخرى،من حيث كونو أكاديميا في الد

 2ويتألف ىذا المجتمع من: الثقافة والعمم.

 .الطمبة بمختمف مستوياتيم االكاديمية وتخصصاتيم 

 .أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة من محاضرين وأساتذة 

 .أعضاء الييئة االدارية والعاممين في الجامعة 

 ميا سواء من داخل الجامعة أو خارجيا.الباحثين وطمبة الدراسات الع 

 .بعض أفراد المجتمع المحمي 

 مفهوم تنمية مجموعات المكتبة:.1.1

أن مصطمح بناء المجموعات المكتبية فقد استخدم مترادفا ومبادال مع ناريمان متولي تقول 

مصطمح تنمية المقتنيات ولكن المصطمح االكثر شموال في الوقت الراىن ىو مصطمح إدارة 

                              
 172ص. .2001موسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات و المعمومات.القاىرة:المكتبة األكاديمية، الشامي. ،محمد أحمد1
المجتمع العربي لمنشر مكتبة  عمان: دورىا في عصر المعمومات.،  مطمق.المكتبات الجامعية و محمود حسان المدادحة،نافع،  أحمد2
 68ص .2014التوزيع،و 
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أما مصطمح بناء وتطوير المجموعات المكتبة فيطمق عمى عدد من العمميات  المقتنيات،

 1بل تتضمن العمميات التالية:  المكتبية التي تقتصر عمى عمميات التزويد كما يظن البعض،

 (التعرف عمى مجتمع المستفيدين من حيث خصائصيم وحاجاتيم لممعمومات.1

 ادرة عمى إشباع حاجات المستفيدين.(تطوير سياسة لبناء المجموعات ق2

 (القيام بعممية اختيار مناسبة لممواد المكتبية وفق سياسة واضحة ومكتوبة.3

 (التزويد أو توفير المواد المكتبية التي يتم اختيارىا بالطرق المناسبة.4

  (القيام بعمميات الصيانة والجرد والتعشيب واالستبعاد.5

 المكتبية وفق سياسة مناسبة.عات (التقييم المستمر لممجمو 6

 وهناك تعريفات اخرى: * 

 ىي: تعددة لتنمية المجموعات المكتبيةورد في أدبيات عمم المكتبات والمعمومات تعريفات م

 :التعريف االول 

ىي مجموعة من العمميات واإلجراءات التي تتبع في اختيار المجموعات المكتبية والتزويد 

                                               من المواد المكتبيةوالشراء وابتعاد واإلحالل والصيانة أي كل ما يتعمق بتنمية رصيد المكتبة  

بقائيا في حالة جيدة وصالحة لمقابمة احت  2ياجات المستفيدين.وا 

 

                              
  موزعون،دار الفكر ناشرون و  عمان: .3مراكز المعمومات. ط.المكتبات و ي فالنوايسية. تنمية المجموعات المكتبية  ،عوض غالب1
 51. ص.]ت د.[

 133. ص. ].ت د.[،التوزيعلمنشر و  عمان: دار الصفاء ربحي مصطفى. تنمية المجموعات المكتبية )التزويد(. عميان، 2
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 :التعريف الثاني 

ىي عممية التحقق من مظاىر القوة والضعف في رصد المكتبة من أوعية المعمومات في 

ضوء احتياجات المستفيدين من الموارد المتاحة في المجتمع ومحاولة عالج نقاط الضعف 

 1.ان وجدت

 :التعريف الثالث 

ىي سمسمة متصمة من العمميات واألنشطة الديناميكية التي تتفاعل فيما بينيا لتشكل دائرة 

متكاممة حيث تبدأ بدراسة مجتمع المستفيدين من المكتبة ووضع سياسة وتنمية المجموعات 

المكتبية واختيارىا والتزويد بالمجموعات وتقييميا وتنقيتيا وتنتيي بمجتمع المستفيدين الذي 

 2ورا اساسيا في تقييم المجموعات وما يترتب غمى ذلك من مجموعات.يمعب د

 المكتبية: المجموعاتسياسة بناء .1.1

ان الصيغة االساسية من تنمية المجموعات المكتبية ىي ايجاد قوانين رابطة وتنظيمات 

التي يسير  شفافة لتسيير المصالح التي تيتم باإلشراف ومتابعة لموثائق والركائز االساسية

وتعتبر  عمييا القائمون بالمكتبات الجامعية ومن ورائو الجامعات والوزارات التابعة ليم ضمنيا،

مقتنيات المكتبات الجامعية أىم عنصر من المصالح التي تميزىا بتحديد ىوايتيا وىي تمعب 

وثائقية الدور البارز في تحقيق االىداف التي أنشأت من أجميا وتعد من ابرز المؤسسات ال

                              
 87. ص.1993شركة المكتبات الكويتية، مراكز المعمومات. الكويت:تنمية المجموعات في المكتبات و  .، ياسر يوسفعبد المعطي 1
. متاح عمى الرابط  21:00.عمى الساعة 12/02/2017تمت الزيارة يوم: تنمية المجموعات المكتبية .بناء و 2

wwww.libharb.com/vb/showthread.php ?t=520-51k 
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تحميل االقتناءات الميمة في االصناف  التي تحوي عمى المعايير التي تبين كفايتيا،

 1الوثائقية.

 عدد الكتب الضائعة أو المقصاة–عدد الوثائق المقتناة                   

 عدد الوثائق الموجودة                                           

 لمجموعات المكتبية:أهداف سياسة تنمية ا .1.1

 2ان سياسة تنمية المجموعات المكتبية تحقق خمسة أىداف رئيسية لممكتبة الجامعية:

 تحديد سمات المجموعات المكتبية الواجب توافرىا لممكتبة من أجل خدمة أىدافيا . .1

تدريب المسؤولين االختيار السميم والصحيح لمجموعات المكتبة التي تخدم مجتمع  .2

 المستفيدين.

 االلتزام بمقتضات التخطيط السميم لبناء مجموعات مكتبة قوية ومتوازنة . .3

 ترشيد توزيع ميزانية االقتناء عمى كافة أنواع المجموعات المكتبية. .4

تفسير االحتياجات المختمفة لمجتمع المستفيدين من المواد المكتبية والظروف واإلجراءات  .5

 التي تتبعيا المكتبة .

 

                              
 127ص. .1993، القاىرة: دار غريب .3ط. تنمية مقتنيات المكتبات .مصادر المعمومات و  قاسم،حشمت.1
 78. ص. 2002التوزيع، ان: دار اليازور العممية لمنشر و تنمية المجموعات المكتبية. عمسالمة.  عبد الحافظ،2
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 الثاني: االختيار وتقييم المجموعات المكتبية. المبحث -

 االختيار بالمكتبة الجامعية:.1.1

 مفهومه: -

عممية تقرير أي المواد التي يجب توفيرىا لممكتبة وىذا يعني إمكانية المقارنة والموازنة بين ىو 

 1مادتين مكتبيتين أو اكثر لتقرير أي منيا يجب الحصول عميو وتوفيره لممكتبة.

الختيار قضية أساسية البد من توفيرىا لتكون برنامجا مكتوبا لعممية االختيار وتقوم وسياسة ا

 2سياسة االختيار بثالث وظائف رئيسية لممكتبة وذلك ألنيا:

تعتبر وسيمة جيدة لمتخطيط وذلك ألنيا تقوم بتحديد االولويات بالنسبة لممصادر المكتبية  .1

كما أنيا تؤمن الحد االدنى من التوازن في  التي يجب اقتنائيا في فترة زمنية معينة،

 مجموعات المكتبة.

تعتبر وسيمة لالتصال ونقل المعمومات واألفكار والمبادئ بين المكتبة من جية ومجتمع  .1

 المستفيدين من جية أخرى،حيث أنيا توضح أسس ومبادئ االختيار والمتبعة في المكتبة.

 

 

 

                              
 114ص. .المرجع السابقوار.عفيف،غ1
 91 . ص.2012تنمية المجموعات بالمكتبات. القاىرة: دار المعرفة الجامعية، عميدة أحمد األشقر. بناء و ىناء، 2
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 :أهمية االختيار ودوافعه 

االسباب والعوامل التي تدفع المكتبات المختمفة الى عممية اختيار المجموعات يمكن حصر 

 1المكتبية في النقاط التالية:

ضخامة االنتاج الفكري عمى المستوى المحمي أو الوطني أو العالمي وىذا يؤدي الى  .1

 صعوبة الحصول عمى كل ما ينشر.

يع شراء كل ما تحتاجو ومن ىنا ميزانية المكتبة دائما محدودة وىذا يعني أنيا ال تستط .2

 البد من االختيار ضمن االمكانيات المالي المتاحة.

المساحة المخصصة لحفظ المواد المكتبية عادة محدودة ومصممة عادة الستيعاب عدد  .3

 محدود من الكتب والمواد المكتبية واألثاث واألجيزة.

 أساليب وأدوات اختيار المواد المكتبية: .1.1

ون في المكتبات بشكل عام والمسؤولون عن االختيار بشكل خاص الى عدد من يحتاج العامم

 والتي منيا ما ىو مطبوع ومنيا ما ىو غير مطبوع . االدوات المساعدة في اختيار،

 أساليب وأدوات اختيار المواد المكتبية تشمل ما يمي:-

 

                              
. 2007 المصرية، دار المبنانية القاىرة: وجيو حمدي.المصادر االلكترونية لممعمومات: االختيار التنظيم االتاحة في المكتبات. أمل،1

 106ص.
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 :1وىي :أساليب االختيار 

 االختيار الفعمي لممادة المكتبية: الفحص او 

قد  قد يتم بفحص المادة المكتبية في اماكن تواجدىا او اماكن بيعيا الختيار المناسب منيا،

يرسل الناشر او الموزع نسخ من المواد الجديدة الى المكتبة لإلطالع عمييا واختيار ما 

ولعل البعد الجغرافي  عو او إلىدائو،وأحيانا يأتي المؤلف بكتابو الى المكتبة سواء لبي يناسبيا،

لممكتبات عن مخازن الكتب ودور النشر والمؤلفين يعتبر من اىم الصعوبات التي تواجو ىذا 

 االسموب في االختيار.

 ( زيارة معارض الكتبbook fair:) 

وقد تكون عامة جدا  والتي قد تكون خاصة بدار النشر المعينة او بموضوع معين او ببمد معين،

يشترك فييا عدد من الناشرين وتعرف فييا مواد مكتبية مختمفة بأشكاليا وموضوعاتيا ولغاتيا 

وتييأ معارض الكتب  كما يحدث في بعض المناسبات كاألسبوع الوطني لمكتاب. وأماكن نشرىا.

الفرصة لممكتبين لإلطالع عمى المواد المعروضة والمنشورة حديثا وتفحصيا بشكل مباشر سواء 

 ث الشكل او المغة او المضمون.من حي

 

 

                              
 .2001المصرية، دار المبنانية مراكز المعمومات. القاىرة:وتنمية مقتنيات المكتبات و  ي.االتجاىات الحديثة قي االدارةمتول ناريمان،1

 91ص.
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 :مقترحات القراء او المستفيدين من المكتبة لشراء مادة معينة 

خاصة اذا جاءت من مستفيدين عمى درجة من الوعي وىذه االقتراحات يجب تشجيعيا و 

و تقوي الصالت ما بين المكتبة ومجتمع المستفيدين.  ألنيا تدعم اىدافيا،بطبيعة المكتبة و 

قد تكون ىذه وفرىا المكتبة عادة ليذا الغرض و دام نماذج االقتراحات التي تذلك باستخو 

 النماذج يدوية او الكترونية.

 أدوات االختيار: -2

 1تستخدم بكثرة ألغراض االختيار فيمكن حصرىا في أدوات البيبميوغرافية التالية:

 :القوائم التجارية و فهارس الناشرين 

كذلك بالمطبوعات االعالنات والفيارس بالمطبوعات الجيدة، و ادة بإعداد علناشرون يقوم ا

الفيارس تعطي معمومات ومثل ىذه االعالنات و  التي سبق نشرىا إن لم تكن نافذة الطبع.

لكي تتمكن المكتبة من الحصول عمييا و  بيبميوغرافية شبو كاممة عن المادة المكتبية المتوافرة،

والمشكمة  ناشر وضع اسميا عمى قائمة التوزيع لديو،بشكل منتظم عمى المكتبة الطمب من ال

التي كانت تعاني منيا مثل ىذه الفيارس تكمن في صدورىا غير المنتظم وصعوبة الحصول 

إال أنو مع التقدم في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال فقد أصبح لمعديد  عمييا احيانا،

                              
. ص. 2006مراكز المعمومات. القاىرة: مركز االسكندرية لمكتاب، س تنمية المجموعات في المكتبات و ميساء، محروس أحمد. أس 1

40 
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باإلمكان زياراتيا واإلطالع عمى منشوراتيم من الناشرين مواقع عمى االنترنت مما أصبح 

صداراتيم.  وا 

 :إعالنات باعة الكتب والمواد االخرى 

إال أنيا  وىذه االعالنات ال يفضل االعتماد عمييا بشكل نيائي ألنيا دعائية في الغالب.

 تعطي معمومات ببميوغرافية عن االنتاج الحديث وتعمم الميتمين بصدور مواد مكتبية جديدة.

  .ل ىذه االعالنات الى المكتبة إما مباشرة من الناشرين أو من خالل نشرىاوتص

 :الببميوغرافيات بأشكالها المختمفة 

إال أنيا تعتبر الخطوة االولى لمتعرف  عمى الرغم من أىمية الببموغرافيات كأدوات لالختيار،

ذا كانت مشروحة وا   حيث تقدم بعض المعمومات الببميوغرافية عنيا، عمى المواد المنشورة،

فإنيا تعطي معمومات وافية عن محتوى المادة وقيمتيا العممية وتعميقات وصفية وتحميمية 

 ونقدية ىدفيا العام االرشاد والتوجيو.

وقد تصدر ىذه الببميوغرافيات عن دور النشر أو عن المؤسسات الحكومية أو عن الييئات 

 1جيود فردية أو جماعية.وقد تكون ثمرة  والجمعيات والمنظمات المتخصصة.

 

 

                              
1Agostin, francis. Science en bibhiotheque. paris : du cercle de la librairie, 1994. P.66  
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 تقييم المجموعات المكتبية: .1.1

تقييم المجموعات ىو أحد جوانب تنمية المجموعات ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط وانتقاء 

رضاء  المقتنيات، كما يرمي في النياية الى التأكد من مدى تحقيق المكتبة ألىدافيا وا 

االىتمام بتقييم مجموعات المكتبة ان الد هاوزو جورمان وقد أشار المستفيدين من خدماتيا.

 1ينطوي عمى مجموعة من االىداف ىي:

 تكوين صورة دقيقة لمدى شمولية المجموعات ومدى عمقيا ومدى االفادة منيا. -

 وضع مؤشرا أو أساس يمكن بناء عميو تنمية المجموعات. -

 المساعدة في وضع سياسة تنمية المجموعات المكتبية. -

 2وىي:تقييم المجموعات: أهداف

 قياس مدى رضى مجتمع المستفيدين عن المصادر والمجموعات المتوافرة في المكتبة. -1

 تحديد مواطن القوة والضعف في المجموعات واقتراح الحمول المناسبة ليا. -2

 تبرير المطالبة بزيادة ميزانية تنمية المجموعات المكتبية. -3

المالية نحو تنمية المجموعات التي تحتاج أكثر  المساعدة في التخطيط والتوجيو الموارد -4

 من غيرىا الى التنمية والتطور.

 قياس مدى فاعمية سياسة االختيار والتزويد في المكتبة والعمل عمى تطويرىا. -5

                              
دار الصفاء لمنشر  عمان: مؤسسات المعمومات.تنمية وتقييم المجموعات في المكتبات و  أبوعجمية. يسرى، ،ربحي مصطفى عميان،1
 115ص. .2004التوزيع،و 
 المرجع نفسو.2
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 Préservation of the collectionsصيانة المقتنيات :حفظ و  .1.1

حتى  تستمر العمميةتسمم المكتبة لممادة المكتبية و  صيانة المقتنيات منذتبدأ عمية حفظ و 

 1تشمل ىذه العمميات:استبعادىا أو التخمص منيا، و 

طول المدة اعتبارين أساسيين ىما أىميتيا و  اختيار المواد المكتبية قبل شرائيا بناءا عمى .1

 التي يمكن فييا استخداميا من قبل المستفيدين .

الشراء أو االىداء أو التبادل  ميا المكتبة سواء عن طريقاالىتمام بحالة المواد التي تستم .2

من ثم تحديد نوع المعالجة الالزمة ليا و  كذلك تقدير التغييرات التي قد تطرأ عمييا مستقبال،و 

 لجعميا أكثر تحمال عند االستخدام.

 التخزين المناسبة لكل نوع المواد المكتبية.توفير طرق وأساليب الحفظ و  .3

 مجموعاتيا .المحافظة الدائمة عمى الموادىا و التأكيد عمى مسؤولية المكتبة محو  .4

 ثرة عمى حفظ المجموعات المكتبية :* العوامل المؤ 

حمايتيا من العوامل التي قد تعرضيا لمتمف المحافظة عمى موادىا و يجب عمى المكتبة و 

 2الجزئي أو الكمي، ومن ىذه العوامل:

  مس المباشربخاصة ضوء الشالضوء، و.  

                              
 التوزيع،ن: مكتبة المجتمع العربي لمنشر و يثة لممجموعات المكتبية في المكتبات الجامعات. عماالمدادحة. التنمية الحد ،أحمد نافع1

  81. ص.2012
 المرجع نفسو.2
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  (م24-18الحرارة العالية )عمما بأن درجة الحرارة المناسبة ىي ما بين°.  

  الرطوبة العالية جدا أو المنخفضة جدا )عمما بأن الرطوبة المناسبة ىي ما بين

40%-60%). 

 الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون.  

  القوارضالحشرات الضارة و.  

  الغباراألتربة و.  

 سوء االستخدام من قبل الموظفين أو القراء .و  خرى مثل:الحريق،عوامل أ 

 التزويد الثالث:المبحث 

  Acquisitionمفهوم التزويد: .1.1

تحت باب الدال  البن منظورمشتقة من الفعل الثالثي زود فقد ورد في لسان العرب لغة :

 1ازواد فالزيادة النمو.الجمع تأسيس الزاد وىو الطعام السفر و  فصل الزاد تحت مادة زود،

 فقد وردت عدة تعريفات اصطالحية لمتزويد منيا: اصطالحا:

غيرىا من المواد ة التي تيتم بتوفير مواد الكتب و التزويد بأنو العممي( Ford) فورد*  يعرف 

يمكن تعريف و  2المطموبة التي اعتمدتيا سياسة االختيار إلضافاتيا لمجموعات المكتبية.

ام عمى أنو عممية توفير أو الحصول عمى المواد المكتبية المختمفة والمناسبة التزويد بشكل ع
                              

 423لعرب: باب الدال و فصل الزاد. ص. ابن منظور. معجم لسان ا 1
 47ص. .2003، التوزيعدار الورق لمنشر و  عمان: المعمومات. مراكز.االجراءات الفنية في المكتبات و حسن صالح،عبد اهلل اسماعيل2
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لمختمفة لمتزويد كالشراء أو التبادل أو مجتمع المستفيدين من خالل المصادر اللممكتبة و 

ثراء و  االىداء أو االيداع من  1.تطوير المجموعات المكتبيةأجل بناء وا 

يزة اليامة في تحقيق الركيعتبر التزويد من أىم األقسام والمصالح المتواجدة في المكتبة و  *

ي حد ذاتيا قوة رئيسية وفعالة ان االنجازات المينية الموجودة داخل المكتبة ىا قاألىدافيا و 

ة حيث توقف العمميات الفني بدونيا ال يمكن لممؤسسة الوثائقية أن تقوم بالدور الموجو ليا،و 

يعد التزويد من األنشطة وثائق العممية الواردة لممكتبة و الاألخرى الخاصة بمعالجة األطر و 

لمالحظ أن أعمال لتي تأخذ حيزا ىاما من األوقات والطاقات والميزانية، واالفنية الكبرى ا

خرى في ميدان الوظائف التزويد ىي مشابية إلى حد كبير مع العديد من المؤسسات األ

 2وظائف تتعمق بمتابعة المواد تحت الطمب. وظائف تتعمق بالطب، األساسية،

 : مشكالت التزويد 

الخاصة  االقتناء عدة مشاكل أثناء عمميات اليوميةيق السير الحسن ألقسام التزويد و يع

 لمبادرة الفعمة في تقنين األعمالاإلىداء باإلضافة غمى تقمين روح ابالتسيير، شراء، تبادل و 

                              
 السابق.المرجع حسن صالح، عبد اهلل إسماعيل. 1
         التوزيع،عمان: دار الشروق لمنشر و  عمومات.الممصطفى. المرجع في عمم المكتبات و اليمشري، عميان، ربحي  ،أحمد عمر2
 93. ص.1998 ،].ت د.[
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يا في ىذه المصالح، بحيث تربط ىذه المشاكل بمجموعة من االنشغاالت تكمن المتداولة يوم

 1فيما يمي:

 ىذا لعدة أسباب:* تأخر المواد المطموبة و       

  .فراغ المخازن من الطمبات المقدمة -

 :* عدم توفر التأمين الحقيقي لمطمبات الموجودة طبقا ليذه النقاط     

  .المتعاقد معوعدم وجود الطمبات عند وكيل  -

 * تكرار النسخ:    

  .طمب نفس المواد عند تأخرىا من مورد آخر -

 الميزانية :* مشاكل المادية و      

  .قد تختمف األسعار عما ىو موجود في الكتالوجات -        

 .الضبط المحاسبي القادم من الحساب الخاص لممكتبة الجامعية -        

 

 

                              
  33ص.المرجع السابق.  مصطفى. ربحي عميان،1
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 قسم التزويد في المكتبات الجامعية : .1.1

وىذا القسم  خاصة المكتبات الجامعيةمن أىم أقسام المكتبات الكبيرة و يعد قسم التزويد 

يقوم القسم بعممتين ىامتين جموعات المكتبية بكافة أشكاليا، و بناء المالمسؤول عن تطوير و 

من حيث طمب ة التي تقوم بيا طمبيا من مصادرىا المختمفىما اختيار المجموعات المكتبية و 

 1تسجيميا في سجالت المختمفة .المجموعات المكتبية واستالميا و 

 :وظائف قسم التزويد في المكتبات الجامعية 

 2يؤدي قسم التزويد في المكتبات الكبيرة كالجامعة عدة وظائف أىميا :

  المواد المكتبيةالمساىمة والمساعدة في اختيار الكتب و.  

 عممية مقترحات القراء تنظيم.  

 مراجعة التوصيات عمى فيارس المكتبية.  

  متابعتياالتوصيات إلى مصادرىا المختمفة و ارسال.  

  اتخاذ ل ما يرد إلى المكتبة من الكتب ومطبوعات و تسجيل كتمقي المواد المكتبية و

  .االجراءات الالزمة

  اسعار الكتبتقديم المعمومات الالزمة والمتعمقة بكتالوجات الناشرين وتجار الكتب و.  

                              
متاح عمى  موقع مقاالتي . التزويد في المكتبة الجامعية في: العبيدي. شاكر،1

 11:00(عمى الساعة 05/05/2017تمت الزيارة يوم ) <http://www.maqalaty.com/44833.html>الرابط:
 المرجع نفسو. 2
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  ع تحاشيا االيداالتنسيق بين مصادر التزويد واالقتناء في قسم الشراء والتبادل واالىداء و

 .المال لمتكرار وضياع الجيد و 

 :المبادئ العامة لمتزويد 

التي يجب مراعاتيا في تزويد المكتبة ىناك مجموعة من المبادئ العامة األساسية 

 1بالمجموعات المكتبية ىي:

  طمب المواد المكتبية بالسرعة الممكنة اما عن طريق االتصال المباشر مع الناشرين أو

  .عن طريق وكيل

 الم طمبات الكتب من المستفيدين الدقة في جميع مراحل عممية التزويد من حيث است

  .الكتب المسممةو  مى موجودات المكتبةتدقيقيا عو 

 البساطة في االجراءات سواء في الطمب أو التسجيل.  

 طرق التزويد :.1.1

 :عمى تحتويو 

 

 

 

                              
 43. ص.المرجع السابق.عبد المعطي، ياسر يوسف1
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  الطمب:الشراء و 

 عندما يتأكد الموظف المختص في قسم التزويد من عدم وجود المادة المطموبة في الفيارس،

ذا لم يكن باإلمكان و  التبادل،اإلىداء و عميو أن ينظر في إمكانية الحصول عمييا من خالل  ا 

 1ذلك يتم الحصول عمييا باألساليب التالية :

 أسس االختيار ة التي يتم اختيارىا وفق سياسة و ىو شراء المواد المكتبيو  الشراء المباشر:-أ

 مراكز توزيع الكتب المختمفة الموجودةالمتبعة في المكتبة وذلك مباشرة من دور النشر و 

 ذلك بإتباع االجراءات التالية:و  في السوق المحمي،

* يتم إعداد قائمة بالمواد التي تمت الموافقة عمى شرائيا مباشرة من السوق المحمي أو من 

 تتضمن القائمة جميع البيانات الواردة في نموذج التنسيب كما مر سابقا. معارض الكتب،

قسم التزويد إذا كان لمتزويد قسما خاصا بو أو  تدقيقيا من قبل مسؤول* مراجعة القائمة و 

ة الفيرسة من مسؤول قسم الخدمات الفنية الذي يشمل عادة قسم التزويد باإلضافة إلى أنشط

  .المستخمصوالتصنيف والتكشيف و 

 

 

                              
 75ص. .1985 دار النيضة العربية، القاىرة: الصيانة.ية في المكتبات:عمميات التزويد واالعداد و أنور.االجراءات الفن ،أحمد عمر1
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 الشراء الغير المباشر :.ب

يتم إعدادىا  ىو الحصول عمى المواد التي تمت الموافقة عمى اقتنائيا بإرسال النماذج التيو 

ي يمكن لممكتبات أن تشتري لممواد المطموبة مع رسالة مناسبة إلى واحدة من الجيات الت

 ىي عادة تنحصر في الجيات التالية:منيا و 

  .المؤلف مباشرة إذا كان ىو الناشر أو الموزع لكتابو -

التي ليا إصدارات مثل الجامعات والوزارات والجمعيات ومراكز البحوث المؤسسات  -

 المنظمات المختمفة.و  الدراساتو 

 .دور النشر مباشرة )الناشرون( -

  التبادل:واالستهداء و اإلهداء 

 وىي كالتالي:

  االستهداء:اإلهداء و 

أما  بدون مقابل،أن يقدم لممكتبة شيئا ما مجانا و اإلىداء ىو أن يتطوع شخص أو ىيئة ب

ذلك عمى سبيل أو ىيئة و  ا شيئا ما سواء من شخصاالستيداء فيو أن تطمب المكتبة نفسي

  1.االستيداء وسيمتين ىامتين لبناء مجموعات المكتبيةاء وبدون مقابل، يعتبر اإلىداء و اإلىد

 
                              

 80المرجع السابق. ص.  المدادحة. ،نافع أحمد1
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 :مصادر اإلهداء 

أو من  فقد تأتي من المؤلفين أو من الناشرين متنوعة،ما مصادر اإلىداء ىي كثيرة و 

ي من أشخاص ليس ليم تأت قدمختمفة التي تصدر مطبوعات خاصة و المؤسسات الالييئات و 

ىناك أشخاص يوصون بإىداء مكتباتيم م يحبون تقديم اليدايا لممكتبة و لكنيإنتاج فكري و 

غيرىا من ت نفسيا تقدم اىداءات من الكتب و أخيرا فإن المكتباو  الخاصة كاممة بعد وفاتيم،

 1المواد لممكتبات األخرى .

قد يخمق مشكالت شرطا أن تقبل المكتبات كل ما يعرض عمييا من اليدايا، ألن ذلك  ليسو 

 2خاصة في الحاالت التالية:متعددة لممكتبة و 

صص المكتبة أو إلى طبيعة * إذا كانت موضوعات المواد الميداة ال تمد بصمة إلى تخ

 اىتمامات المستفيدين.حاجات و 

سيمة كأن تطمب أن توضع المجموعة الميداة  * إذا وضعت الجية الميدية شروطا ليست

فيارس خاصة اسميا، وىذا  يستدعي حيزا خاصا و  في مكان خاص يكتب عميو

نت المجموعة ذا كاإخاصة و  إال أنو قد تقبل مثل ىذه الشروط أحيانا، وموظفين...الخ،

ت إذا لم تكن تشكل إضافاف حيز،انة و صيالميداة إلى تسجيل وفيرسة وتصنيف وتجميد و 

 قيمة فال حاجة ليا . حقيقية 

                              
                                                                                                                                   37. ص.2012تنمية المقتنيات المكتبات في عصر المعرفة الرقمية. القاىرة: دار المعرفة الجامعية،فؤاد. إدارة بناء و اسماعيل، نيال  1
 82 ص. رجع نفسو.لما 2
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 :التبادل 

مراكز المعمومات لتنمية اليامة التي تقوم بيا المكتبات و يعتبر التبادل أحد أنشطة التزويد 

ي تدعيم العالقات بين المكتبات ومراكز إضافة إلى مالو من أىمية ف مجموعاتيا،

الدولية تعتبر التبادل من نظرا ألىمية التبادل فيناك عدد من المؤسسات المعمومات، و 

فال وغيرىا، و تتبيا و األنشطة الرئيسية ل قد دعت إفال إلى نى برامج لمتبادل مثل اليونسكو وا 

 "UAPااللتزام باإلتاحة الدولية لممطبوعات "

Universal Availability of Publications                                     

 دولي الخاص بتبادل المطبوعات كما أصدرت اليونسكو الكتاب ال

Handbook on International Exchange of Publications               

يتم من خاللو تقايض أو تبادل المواد المكتبية فيما بينيا بحيث تقدم كل منيما لألخرى مواد و 

 بينيما،ذلك بدون تعامل مالي فيما و  مكتبية ىي في غنى عنيا و األخرى بحاجة إلييا،

تطيع الحصول عمييا بطريقة بذلك تستطيع كل مكتبة الحصول عمى مواد مكتبية قد ال تسو 

إال أنو ال يمكن االعتماد عميو  بالرغم من أن التبادل يعتبر مصدرا جيدا لمتزويد،أخرى، و 

 1بشكل مطمق أو رئيسي.

 

                              
 .السابقالمرجع إسماعيل، نيال فؤاد. 1
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 الجرد لمصادر المكتبة الجامعية:التعشيب واالستبعاد و .1.1

 : نعني بياو 

 الستبعاد:التعشيب وا 

ذلك نتيجة ير عمى مجموعاتيا عالمات القدم و امتداد عمر المكتبة تظمع مرور السنوات و 

مؤلفات حديثة في الموضوعات العممية م أو بسبب ظيور أفكار ونظريات و كثرة االستخدا

العممية التطورات االلكتروني و كما أن التطورات التكنولوجية ليا أثر كبير في النشر  خاصة،

مراجعة جعة المستمرة لمقتنيات المكتبة و في الموضوعات المختمفة مما يستدعي المرا

ة لمتأكد من أنيا في حالة جيدة وأنيا تستخدم فعال وأن معموماتيا حديثة مجموعات المكتبي

ود ثغرات عدم وج أن ىناك توازنا بين المجموعات،وليست قديمة وأن عدد النسخ كافية و 

لجنة لمتعشيب تتجول ألىمية ىذا الموضوع عمى المكتبة تشكيل نب أو آخر و معينة في جا

 1تتفحصيا.بين الرفوف وتنظر إلى الكتب و 

 2معرفة بما يمي:وىذا يتطمب ميارة وخبرة و 

  حاجاتيم .القراء و 

  أسموب تنظيميا.المجموعات المكتبية المتوافرة و 

                              
 130ص. غوار،عفيف.المرجع السابق.1
 المرجع نفسو.2
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 يتم استبعاد المواد المكتبية لألسباب التالية:و 

تالف منيا بسبب كثرة االستخدام وكذلك لتجديد الطبعات تجديد المجموعة خاصة ال .1

 التي ظيرت منيا طبعات حديثة.القديمة و 

 توفير مساحة أكبر عمى الرفوف لتسييل عممية الوصول إلى المواد المكتبية. .2

تم ليذا يتم استبعاد ماال ييم مجتمع المكتبة كما ياالىتمام بالنوعية وليس بالكمية و  .3

 استبعاد النسخ المكررة أحيانا. 

 :الجردStock taking 

فيرس أن الممثمة في الفيرس العام لممكتبة، و ىو طريقة لمتأكد من أن مصادر المكتبة فعال 

 1منظمة ألسباب منيا:ذه العممية يجب أن تكون مستمرة و ىيمثل حقيقة مصادر المكتبة، و 

الزالت بطاقاتيا موجودة في الفيرس أو و المكتبية قد تكون فقدت أو سرقت بعض المواد  .1

 في الفيرس اآللي.

، آلخرا تم استبعاد بعض المواد لسبب أو بعض البطاقات لم تسحب من الفيرس عندم .2

 أو لم يتم حذف قيودىا من الفيرس الحاسب.

صيانة أو التجميد المواد المكتبية قد تكون معارة أو موجودة في الالتأكد من المطبوعات و  .3

تسحب راء نسخة بديمة أو يشطب الكتاب و في ىذه الحالة إما أن يطمب شمفقودا، و يعتبر 

                              
 132ص. .السابقالمرجع غوار، عفيف.  1



تنمية المجموعات المكتبية                            :                                              نيالفصل الثا  

 

 72 

يتم اختيار الوقت ويفضل أن يتم الجرد سنويا و  بطاقاتو من الفيرس اليدوي أو الحاسوبي،

 المناسب كالعطمة الصيفية لمكتبات المدارس أو المكتبات الجامعية.

 :1من بينيامشكالت الجرد 

 لجيود بشرية.يحتاج مكمف ماديا و  .1

 يحتاج فترة زمنية طويمة.  .2

 خاصة عند مطالبتيم بإعادة الكتب التي لدييم.أنو غير مفضل لدى القراء و  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 المرجع نفسو.1
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 خاتمة الفصل:

أساليب لتنمية رصيدىا وفق سياسة صل نستنتج أن المكتبة تتبع طرق و في خالصة الفو 

غاية عممية صيانة وتنظيم  االختيار إلىتحتوي عدة عمميات متسمسمة بداية من  ،مبرمجة

تستجيب في نفس الوقت يجب تحديث ىذه السياسة بصفة مستمرة حتى و  ،المجموعات

 ال تترك مجاال لالجتياد الشخصي من جية أخرى.لمتغيرات العصر من جية و 
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 تمهيد:

 بمفاىيموبعد أن تطرقنا في دراستنا ىذه حول تبيان دور اخصائي المعومات في المكتبات 

عمى الخصوص تبين لنا  مياراتو وميامو التي يعتمد عمييا في تنمية رصيد المكتبة الجامعية،و 

مدى أىميتو وفعاليتو في إحداث التميز وترسيخ الوعي المكتبي في نظر المستفيد واستغالل 

وكذا  وانو البد من تطوير معارفو وتحسين أدائو الوظيفي في المحيط الجامعي، قات الكوادر،طا

المحافظة عمى مكانة المكتبة واالستفادة من رصيدىا وخدماتيا التي تسعى إلى تطويرىا قصد 

الذي يتوقع االفضل من  التطمع إلى مستقبل أفضل يخدم كل من الجامعة ومجتمعيا االكاديمي،

 ة والتي بدورىا تسعى إلى إرضائو عن طريق إدراك متطمباتو.المكتب
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 :ستقبمةبالمؤسسة المالتعريف .1

 : -جامعة مستغانم -تعريف المكتبة المركزية -

 35ففي يوم -مستغانم -تعد المكتبة المركزية الركيزة االساسية لجامعة عبد الحميد بن باديس

م تفضل وزير التعميم العالي والبحث العممي  4773فبراير 79الموافق ل 3643ذو القعدة 

 بوضع حجر االساس لبناء المكتبة.

م تأسست وتم تدشينيا من قبل 4776فبراير  37ه الموافق ل3646ذو الحجة  :3وفي 

 رئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة.

 الموقع:.1.1

في المعيد الفالحي الذي كان في وسط مدينة مستغانم وبالتحديد  ITAتقع المكتبة المركزية 

كالمغة اإلسبانية  األجنبيةاالن أصبحت جامعة لبعض الشعب مثل>المغات  قديما،

 واالنجميزية والفرنسية وكذلك البيولوجيا.

 بناية المكتبة المركزية:.1.1

 تتكون المكتبة المركزية  من اربع طوابق كل طابق يسند اليو ميام كالتالي>

 الطابق االول: -

 االعالم االلي:خمية  -1

 . تسير عمى تثبيت البرامج القاعدية والبرامج التطبيقية 

 .االحاطة الجارية لقاعدة المعطيات 

 .مراقبة وصيانة االجيزة االلية بما فييا شبكة االنترنت 
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 مكتب التسجيالت: -1

 .تسميم بطاقة المكتبة المركزية لطالبي االنتساب لممكتبة المركزية 

  عمى حساب تمكين الرواد من الحصولSNDL. 

 ي تحديث حواسيب البحث الببميوغرافي بقاعدة بيانات الحديثة لمرصيدالوثائق

 لممكتبة المركزية.

 .تسميم براءة الذمة النيائية ألساتذة جامعة عبد الحميد بن باديس 

 الطابق الثاني: -

 طالب جامعي في اليوم. 677تسجيل يوميا قاعة المطالعة: -

 مصادر...الخ(. المعاجم، موسوعات، ت المرجعية )قواميس،خاصة بالخدماقاعة المراجع : -

االدب  عمى الببميوغرافيا في العموم االنسانية واالجتماعية، ويحتويي:مخزن الرصيد الوثائق -

 المغات االجنبية والترببية البدنية والرياضة. العربي والفنون،

 الطابق الثالث: -

 :المنوغرافيا في مجال العموم و رافيا ويحتوي عمى كل الببميوغ مخزن الرصيد الوثائقي

 لي.الطبيعية والحياة، العموم التكنولوجيا، العموم الدقيقة واالعالم اآل

 :طالب جامعي في اليوم وقاعة  777وتشمل يوميا اكثر من قاعة المطالعة الداخمية

منوغرافيات في و االطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجيستر وتحتوي عمى ببميوغرافيا 

 ت التخصص.مجاال
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  مخصصة لعرض مقتنيات الكتب الحديثة لكل سنة واجيات العرض الزجاجي

 جامعية واليدف منيا االحاطة الجارية الحديثة لرواد المكتبة.

 الطابق الرابع: -

  واإلعالمويحتوي عمى الببميوغرافيا في مجال العموم الدقيقة  والوثائقي:مخزن الصيد 

 االلي.

 وتحتوي عمى كل الببميوغرافيا لمرصيد الموجود بالقاعة .:واجهات الدوريات الوثائقي 

  واجيات العرض الزجاجي مخصصة لعرض مقتنيات الكتب الحديثة لكل سنة

 جامعية واليدف منيا االحاطة الجارية الحديثة لرواد المكتبة.

 مصالح المكتبة المركزية: .1.1

 شتراك في قواعد البيانات،اال المعالجة، يمكن نشاط المكتبة المركزية في االقتناء،

 بر المصالح التالية>عكل ىذه االجراءات موزعة  تدريب المستفيدين. االعارة،

 :مدير المكتبة المركزية يعمل عمى > اإلدارة 

 المكتبة. أقسامالتنسيق بين مختمف  -

 الكتب والوثائق الجامعية. اقتناء توفير العالقات الخارجية بين مكتبات الكميات والمعاىد، -

 توفير العالقات الخارجية وكذا التحديث المستمر لقوائم الجرد. -

 تسيير عممية العمل التقني والحرص عمى فرض النظام. -

  تسجيل وجرد المجموعات المكتبية ىبة، تقوم بعممية شراء، والجردمصمحة االقتناء. 
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 :تقوم بجميع العمميات الفنية من فيرسة ببميوغرافيا مصمحة المعالجة الوثائقية 

 وخدمات التكشيف واالستخالص.

  مى خدمة االعارة الخارجية والداخمية،عتشمل  الوثائقي:مصمحة تسيير الرصيد 

حصاءتنظيم وترتيب   الشامل لممكتبة المركزية. الوثائقيومتابعة الرصيد  وا 

 :تسجيل براءة الذمة  وتيتم بالتسجيل، مصمحة التوجيه والبحث الببميوغرافي    

تمكين  الرواد لحواسيب البحث وتحديثيا ببنك المعطيات الحديثة، إرشاد النيائية،

 .SNDLالطمبة وىيئة التدريس من الحصول عمى حساب 

 :يشرف عمى المصمحة فوجين من أعوان يعممون بنظام  لجنة االمن الداخمي

تتمخص مياميم في السير غمى تطبيق القانون الداخمي لممكتبة  التناوب.

 ومراقبة مختمف الوسائل وممتمكات المكتبة. والتعميمات المركزية،

 النظام الداخمي لممكتبة:  .1.1

المكتبة الجامعية مؤسسة ثقافية ذات طابع عممي تثقيفي تعمل عمى خدمة فئة محدودة من 

وذلك بتزويدىم بالوثائق والمعمومات  ،الطمبة واألساتذة والباحثين المذين ينتسبون إلى الجامعة

وينحصر دور العاممين في المكتبة الجامعية في  ،دراستيم إلعداد بحوثيم التي يحتاجونيا في

توصيل المحتوى العممي لمرصيد الوثائقي المتوفر إلى الرواد من طمبة وأساتذة جامعيين 

 وغيرىم من الباحثين. 
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ولتحقيق ىذه الغاية والسير الحسن لممكتبة صار الزما وضع قانون داخمي يمتزم بتطبيقو كل 

 عمى جممة من البنود أىميا ما يمي>  الجامعة القائمينتمي إلى ىذه  منخرط

  .ظيارىا إجباري وضروري  الدخول إلى المكتبة يستمزم بطاقة االنخراط وا 

  .بطاقة المكتبة شخصية يجب التصريح بيا عند الضياع 

  الحفاظ عميو واجب.  ،القارئاألوعية العممية وعتاد المكتبة في خدمة 

 تا التدخين واألكل داخل قاعة المطالعة. يمنع منعا با 

  .كل طالب ضيع أو شوه أو اتمف كتابا فيو مجبر عمى تعويضو 

  كالتأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض إلى عقوبة الحرمان

 يوم.  37من االستعارة لمدة 

 المكتبة المركزية جامعة  ووزعنا عمى مستفيدين  من ةالظاىرة استبان ىذه استعممنا لدراسة

 سؤاال مقسم عمى محاور رئيسية.  11مستغانم  واحتوت االستمارة عمى 

  .بيانات شخصية 

  خدماتيا. المكتبة و  :األولالمحور 

 أخصائي المعمومات . المستفيد و  :نيالمحور الثا 

 تقييم المجموعات المكتبية. :الثالث المحور 

 مبرمجة بين األسئمة>  وكانت األسئمة في استمارة االستبيان 
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  )المغمقة الثنائية مثل> )نعم، ال 

  < المغمقة متعددة االحتماالت مثل> "عدم حصولك عمى معمومة بالمكتبة راجع إلى

نقص المواد المكتبية المطموبة، نقص خبرة أخصائي المعمومات خطأ في عممية 

 البحث"

  االنترنت ، تنيات المكتبةي إعداد البحوث> مقأسئمة مفتوحة مثل>غمى ماذا تعتمد ف 

 توزيع االستمارة:.1

ىذه و  ،بجامعة مستغانمقمنا بتوزيع االستمارة عمى عينة من مستفيدي المكتبة المركزية 

مارة عمى مستفيدي ىذه المكتبة، وقد است 06قمنا بتوزيع  سؤال، 11االستمارة تتكون من 

مى االسئمة الموجودة  فييا، فمم الموزعة، بعد ما تمت االجابة عاسترجعنا كل االستمارات 

، وذلك بالتعامل معنا بشكل جيد نتمقى أي صعوبات في توزيع أو استرجاع االستمارة

 لم يكن لدينا أي استمارة ضائعة.والئق و 

ين في ىذا المجال كما يوضحو الجدول ستبيان من طرف أساتذة مختصلقد حكم ىذا االو 

 التالي>
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 المهنة العممية  عممي التخصص ال األستاذ المحكم 

 بجامعة مساعدأستاذ  عمم المكتبات المعمومات عبد اليادي عبد العالي

 -وىران -

 بجامعة مساعدأستاذ  عمم المكتبات المعمومات عباسة تواتي

 - مستغانم -

 يمثل تحكيم االستبيان من طرف أساتذة مختصصين  الجدول             

 جدولت البيانات وتحميمها : .1

 البيانات الشخصيةحميل أسئمة:ت

 الجنسالسؤال األول:

 النسبة       التكرار       

 %65،55 48 عدد الذكور

 %78،89 56 عدد اإلناث

 %377 87 المجموع

 حسب الجنس العينة :توزيع61الجدول رقم)                 
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 حسب الجنس العينة توزيع :بين61الشكل رقم)                 

 التحميل:

بالمكتبة الجامعية حيث نجد  بة المستفيدين من الذكور واإلناثيوضح لنا ىذا الجدول نس

التي قدرت ب ة قميمة مقارنة بالنسبة لإلناث و ىي نسبو  ٪65،55نسبة الذكور تقدر ب 

 ىذا راجع إلى تردد اإلناث بكثرة عمى المكتبة .و  78،89٪
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 العمرثاني :السؤال ال

 النسبة  التكرار  

 %83،89 59 11-16 من

 %45،55 36 16-11من 

 %37 ;7 16أكثر من 

 %377 87 المجموع 

 حسب العمر  العينة : يبين توزيع(1الجدول رقم )                               

 

 حسب العمر  العينة توزيع : يمثل(61الشكل رقم )                       
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 التحميل:

الذين  ٪83،89من خالل ىذا الجدول يتضح لنا أن نسبة أعمار مستفيدي المكتبة تقدر ب 

 المداومة يالسبب ىو أن ىذه الفئة العمرية ىوىي كبيرة و  (47-47)تتراوح أعمارىم ما بين 

وىي  ٪45،55نسبتيم ب فقدرت  (57-47)أما الذين أعمارىم تتراوح ما بين  الدراسة،عمى 

تتراوح أعمارىم أكثر من  لممستفيدين الذين٪37ىي نسبة قميمة تقدر ب نسبة متوسطة و 

 ىي حاالت نادرة نجدىا الزالت في إطار التمدرس كالدكتوراه مثال أو أستاذ باحث.سنة و 57

 التخصصالسؤال الثالث: 

 النسبة  التكرار  

 %33،89 79 عمم المكتبات

 %55،:3 33 األدب العربي

 %38،89 37 عموم طبيعية و الحياة 

 %75،55 54 تخصصات أخرى 

 %377 87 المجموع 

 حسب التخصص العينة : يمثل توزيع(61)الجدول رقم                  
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 حسب التخصص  العينة : يمثل توزيع(61)الشكل رقم                    

 التحميل:

ن لنا ىذا الجدول أعاله التخصصات المختارة بحيث تصدرت نسبة التخصصات األخرى يبي

ىذا راجع إلى تنوع عدد من التخصصات، ثم تمييا األدب العربي بنسبة و  ٪75،55ب 

 السبب يعود إلى وجود عدد كبير من األرصدة الموجودة بالمكتبة في تخصصيم،و  55٪،:3

كون ىذا  ٪38،89لمرتبة الثالثة نسبتيا قدرت ب ثم يأتي تخصص العموم الطبيعية في ا

في األخير نجد نسبة عمم بيا المكتبة، و  التخصص مبرمج لمتدريس في الجامعة الموجودة

 يدل عمى قمة األرصدة في تخصصيم .ىذا و  ٪33،89المكتبات تقدر ب 
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 المستوى الجامعي السؤال الرابع>

 النسبة التكرار 

 %87 ;5 ليسانس

 %47 34 ماستر

 %77 75 ماجستير

 %77 75 دكتوراه

 %77 75 استاذ باحث

 %377 87 المجموع

 حسب المستوى الجامعي  العينة : يبين توزيع(61الجدول رقم )            

 

 حسب المستوى الجامعي  العينة : يمثل توزيع(61الشكل رقم)                
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 التحميل:

ىذا الجدول يتضح لنا أن ىذه المكتبة يترددون عمييا جميع المستويات الجامعية  من خالل

و ىذا راجع إلى أن المستفيدين ىم  ٪87بحيث سجمت أعمى نسبة لشيادة ليسانس قدرت ب 

أما عينة  طمبة محتاجون ألكبر قدر من المعمومات كونيم مقبمون عمى إعداد بحوثيم مثال،

حيث يمكن القول أن لدييم رصيد معمومات محدود ٪47ة ب ماستر يترددون عمى المكتب

السبب يعود إلى أن و  ٪7األستاذ الباحث ب حظ نسبة الماجستير والدكتوراه و في األخير نالو 

 ىذه العينة قميمة ال تحتاج تردد كثير بالمكتبة إال في حاالت احتياجاتيم الضرورية لممعمومة.

 خدماتياالمكتبة و المحور الثاني:

 عمى ماذا تعتمد في إعداد البحوث؟ال الخامس:السؤ 

 النسبة التكرار 

 %57 :3 مقتنيات المكتبة 

 %65،55 48 االنترنت

 %48،89 38 معا

 %377 87 المجموع

 : يبين اعتماد المستفيد في إعداد البحوث (61الجدول رقم )                
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 : يمثل اعتماد المستفيد في إعداد البحوث(61م )الشكل رق            

 التحميل:

ذلك في إعداد بحوثيم عمى االنترنت و  من خالل الجدول نالحظ اعتماد أغمب المبحوثين

كون أن المعمومات التي يحتاجونيا موجودة بكثرة عمى االنترنت، أما  ٪65،55بنسبة 

 حتل المرتبة الثانية في إعداد البحوثت ٪57بالنسبة إلى مقتنيات المكتبة نالحظ أن نسبتيا 

ينة تعتمد ىناك عيا رصيد مقبول أو كافي نوعا ما و من قبل المستفيدين  كون أن المكتبة ب

االنترنت بحيث يمكن أن نقول أن المكتبة  ٪48،89االنترنت معا بنسبة عمى المكتبة و 

 .مكممة لممكتبة
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 ي إعداد البحوث ؟إلى أي مدى تعتمد عمى المكتبة فالسؤال السادس:

 النسبة التكرار 

 %5،55 74 ال تعتمد

7-77٪ 57 77% 

77٪-:7٪ 46 67% 

:7٪-377٪ 76 8،89% 

 %377 87 المجموع

 .: يبين مدى اعتماد المستفيدين عمى المكتبة في إعداد البحوث(60الجدول رقم )       

 

 مثل مدى اعتماد المستفيد عمى المكتبة فب إعداد البحوث: ي(60الشكل رقم )           
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 التحميل:

نالحظ من خالل ىذا الجدول أن أكبر نسبة تعتمد عمى المكتبة في إعداد البحوث من 

ىذا راجع إلى أن رصيد ىذه المكتبة كافي نوعا ما في توفير و %77ىي %(77-7%)

يد ينة أن المكتبة توفر رصحيث ترى ىذه الع %67ىي %(7:-%77المعمومة، اما نسبة)

تعتمد %(377-%7:أما فيما يخص نسبة ) البحوث،معموماتي كافي يمكنيم من انجاز 

أما نسبة  حيث  ترى ىذه العينة أن المكتبة تمبي احتياجاتيم المطموبة،%8،89عمييا بنسبة 

ائل يمكن القول أن ىذه العينة تستخدم وس %5،55العينة التي ال تعتمد عمى المكتبة ىي 

 أخرى كاالنترنت مثال.

 ىل مصادر التي تبحث عنيا في المكتبة  تجدىا؟السؤال السابع:

 النسبة التكرار 

 %37 ;7 نعم 

 %37 78 ال

 %97 67 أحيانا

 377% 87 المجموع

 :يبين توفر المصادر في المكتبة(60الجدول رقم)                          
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 : يمثل توفر المصادر في المكتبة (60الشكل رقم)                   

 التحميل:

ترى بأن المصادر التى تبحث %97نالحظ من خالل ىذا الجدول أن ىناك عينة بنسبة 

المصادر التي ذلك مما يعني أن ىذه المكتبة ال توفر كل عنيا موجودة أحيانا في المكتبة و 

ل المصادر المراد ترى أن المكتبة تقدم ك%37بنسبة ىناك عينة تبحث عنيا الطالب، و 

ترى بأن المكتبة ال تجد المصادر التي تبحث عنيا %37ىناك عينة بنسبة الحصول عمييا و 

 كونيا  ال تمبي احتياجاتيم المطموبة.
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 ىل تتوفر المكتبية عمى المواد التقميدية فقط؟السؤال الثامن:

 النسبة  التكرار 

 %85،55 :5 نعم

 %58،89 44 ال

 %377 87 المجموع

 :يبين نوع المواد الموجودة بالمكتبة(60الجدول رقم)                   

 

 سب نوع المواد الموجودة بالمكتبة.:يمثل توزيع ح(60الشكل رقم )              
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 التحميل:

ترى أن ىذه المكتبة تتوفر  %85،55سبة نالحظ من خالل ىذا الجدول أن ىناك عينة بن

ىناك عينة د حديثة مثل األقراص المضغوطة، و ال تتوفر عمى مواعمى مواد تقميدية فقط و 

  كل حديث.ترى بأن ىذه المكتبة ال تتوفر مواد تقميدية فقط بل يتعدى  %58،89بنسبة 

 المستفيد و أخصائي المعمومات المحور الثالث:

 ر أخصائي المعمومات خدمات تناسبكم ؟ىل يوفالسؤال التاسع:

 النسبة التكرار 

 %45،55 36 نعم

 %33،89 79 ال

 %87 ;5 أحيانا

 %377 87 المجموع

 : يبين دور أخصائي المعمومات في خدمة المستفيد(60الجدول رقم )            
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 المعمومات في خدمة المستفيد :يمثل دور أخصائي (60الشكل رقم )        

 التحميل:

ر ترى بأن أخصائي المعمومات يوف %87نالحظ من خالل ىذا الجدول بأم ىناك عينة بنسبة 

ات كافية نوعا ما ميارات أخصائي المعمومخدمات  تناسبيم أحيانا وذلك يعني أن مؤىالت و 

ال يممك كفاءة  ترى أن أخصائي المعمومات %33،89، في حين قدرت بلتمبية خدماتيم

أما العينة التي ترى أن أخصائي المعمومات يوفر خدمات تناسبيم بالشكل المطموب  مرضية،

 السبب ىو خبرتو ومؤىالتو في تعامل مع خدماتيم.و  %45،55قدرت ب 

 

 

 



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

97 

 عدم حصولك عمى المعمومة راجع إلى؟  السؤال العاشر:

 النسبة التكرار  

 %85،55 :5 نقص المواد المكتبية المطموبة

 %37 ;7 نقص خبرة أخصائي المعمومات 

 %43،89 35 خطأ في عممية البحث

 %377 87 المجموع

 داخل المكتبة : يمثل سبب عدم حصول المستفيد عمى المعمومة(16الجدول رقم )           

 

 عمومة داخل المكتبة:يمثل سبب عدم حصول المستفيد عمى الم(16رقم) الشكل     
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 التحميل:

التي ترى أن سبب  %85،55قدرت نسبتيمب  المستفيدين الذين نالحظ من خالل ىذا الجدول

ىذا راجع نقص المواد المكتبية المطموبة و  عدم حصوليم عمى المعمومة داخل المكتبة راجع إلى

أما  التخصصات مثال،عدم المساواة بين و  إلى عدم أخذ اقتراحات المستفيدين بعين العتبار

ىذا يدل ىو نقص خبرة أخصائي المعمومات و  ترى أن السبب %37ىناك عينة قدرت نسبتيا 

وىناك عينة قدرت  عمى أن أخصائي المعمومات غير مؤىل في توفير المعمومة لممستفيدين،

ذلك راجع إلى أن المستفيد ن السبب ىو خطأ في عممية البحث و ترى أ %43،89نسبتيا ب

 ديو فكرة عن طريقة البحث.ليس ل

 ىل اقتراحات المستفيد تأخذ بعين االعتبار ؟السؤال الحادي عشر:

 النسبة التكرار 

 %55،:5 45 نعم

 %37 ;7 ال

 %68،89 :4 أحيانا

 377% 87 المجموع

  : يمثل اقتراحات المستفيد عند أخصائي المعمومات(11الجدول رقم)           

 

 



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

99 

 

38,33℅

15℅

46,67℅
   

 

      

 

 (: يمثل اقتراحات المستفيد عند أخصائي المعمومات11الشكل رقم)      

 التحميل:

ترى بأن اقتراحات المستفيد عند  %68،89نالحظ من خالل ىذا الجدول سجمت أعمى نسبة ب

السبب ىو أن أخصائي المعمومات يعتمد عمى مات تأخذ أحيانا بعين االعتبار و أخصائي المعمو 

ترى أن ىذه  %37د في تنمية رصيد المكتبة، أما النسبة الضئيمة قدرت ب طرق التزوي

ىمال  ىذا راجع إلى عدماالقتراحات ال تأخذ بعين االعتبار و  وجود سجل االقتراحات بالمكتبة وا 

ذ ترى أن اقتراحات المستفيد تأخ %55،:5ىناك عينة قدرت بنسبتيا رأي الطالب في تحديد، و 

 ل عمى اقتراحات المستفيد بعين االعتبار عند أخصائي المعمومات.ىذا يدبعين االعتبار و 
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 ىل أنت راض عمى ما يقدمو أخصائي المعمومات من رصيد ؟السؤال الثاني عشر:

 النسبة التكرار 

 %87 ;5 نعم

 %57 43 ال

 %377 87 المجموع

 .تقديم الرصيد:يبين رضى المستفيد عمى أخصائي المعمومات في (11الجدول رقم )           

 

 .:يبين رضى المستفيد عمى أخصائي المعمومات في تقديم الرصيد(11الشكل رقم)        
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 التحميل:

قدمو أخصائي لمعينة الراضية عمى ما ي %87نالحظ من خالل ىذا الجدول أعمى نسبة كانت 

ىناك عمومات يمبي احتياجات المستفيد، و مذلك راجع إلى أن أخصائي الالمعمومات من رصيد و 

ع إلى عدم توفر المادة ىذا راجعمى ما يقدمو أخصائي المعمومات و غير راضية  %57نسبة 

 المطموبة.

 تقييم المجموعات المكتبيةالمحور الرابع:

 ما مدى االستفادة من مصادر المجموعات المتوافرة في المكتبة؟السؤال الثالث عشر:

 ةالنسب التكرار 

 %45،55 36 جيد

 %93،89 65 متوسط

 %77 75 ضعيف

 377% 87 المجموع 

 .: يبين مدى االستفادة من مصادر المجموعات المكتبية المتوافرة في المكتبة(11الجدول رقم)   
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  .كتبة:يمثل مدى االستفادة من مصادر المجموعات المتوافرة في الم(11الشكل رقم)     

 

 التحميل:

ادر المتوفرة تالحظ أن االستفادة من مص%93،89أعمى نسبة نالحظ من خالل ىذا الجدول 

در المتوافرة في ىي قميمة التي ترى أن االستفادة من المصا%7أما نسبة  ،في المكتبة جيدة

متوسطة حيث %45،55أما نسبة  ىذا راجع عدم حصوليم عمى المعمومة،المكتبة ضعيفة و 

المكتبة عمى أرصدة تمبي  الحتواءذلك ن مدى االستفادة من الرصيد كاف نوعا ما و أ ترى

 احتياجات المستفيد في الحصول عمى المعمومة.

 

 



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

103 

 ىل توفر المكتبة رصيد جديد كل مرة؟السؤال الرابع عشر:

 النسبة التكرار 

 %67 49 ال

 %77 55 نعم

 %377 87 المجموع

 .: يبين حداثة الرصيد الجديد في المكتبة(11)الجدول رقم                 

 

  .: يمثل حداثة الرصيد الجديد في المكتبة(11الشكل رقم)                

 

 

 



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

104 

 التحميل:

المكتبة يرون أن  %77ب نالحظ من خالل ىذا الجدول أن ىناك مبحوثون بنسبة عالية قدرت 

 ،ىو حديث ذلك أن المكتبة تعمل جاىدة في تزويد رصيدىا بكل ماتوفر رصيد جديد كل مرة و 

 .لمستفيدييا التي ترى أن المكتبة توفر رصيد حديث%67نسبة ثم تمييا 

 ىل حداثة المجموعات المكتبية عممت عمى تحقيق رغبة المستفيد؟السؤال الخامس عشر:

 النسبة التكرار 

 %93،89 65 نعم

 %55،:4 39 ال

 %377 87 المجموع

 :يبين حداثة المجموعات المكتبية في تحقيق رغبة المستفيد(11الجدول رقم)            
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71,67%

28,33%

   

 

 

 : يمثل حداثة المجموعات المكتبية في تحقيق رغبة المستفيد(11الشكل رقم)      

 التحميل:

تيم تحقق من ن رغبالتي ترى أ %93،89نالحظ من خالل ىذا الجدول سجمت أعمى نسبة ب

ذلك راجع إلى أن الرصيد الحديث الذي توفره المكتبة يخدم المستفيدين خالل حداثة الرصيد و 

موعات المكتبية ال تحقق ترى أن حداثة المج %55،:4أما نسبة  في الحصول عمى المعمومة،

لرصيد عدم إطالعيم عمى امل بالرصيد القديم و السبب يعود إلى اعتيادىم عمى العرغبتيم و 

 الحديث.

 :نتائج الدراسة 

  .قمة المواد الحديثةعمى مواد تقميدية بنسبة كبيرة و  أن المكتبة تتوفر -

  أخصائي المعمومات.اقتراحات المستفيد تأخذ أحيانا بعين االعتبار من طرف  -
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  .نقص المواد المطموبة في المكتبة -

  .يوفر أخصائي المعمومات خدمات تناسب المستفيد في المكتبة -

  .حداثة المجموعات المكتبية -

  .توفر المكتبة رصيد جديد كل مرة -

 في المكتبة.أخصائي المعمومات  دور رضى المستفيد عمى -

 : المقابمة 

 ما ىي االسس التي تتبعيا مكتبتكم في بنا مجموعاتيا المكتبية؟:1س

 وضع خطة استراتيجية لبناء مجموعاتيا. -:   1ج

لمرصيد الوثائقي الموجود مع استخراج نسبة  ()دراسة إحصائيةقيام بدراسة بيبميومترية  -    

 التغطية لنسبة المستفيدين.

الكتاب أو الوثيقة المناسبة  اقتناءمحكمة أو مدروسة من أجل  اقتناءوضع سياسة  -   

 لمباحث المناسب.

ة القيام بعممية البحث البيبميوغرافي حسب التخصصات الدقيقة التي تحتوييا المكتب -   

 (ككل )البد من مسايرة الرصيد الوثائقي الذي نريد اقتناءه مع النظام البيداغوجي المدروس
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مشاركتيم في عممية اقتناء باستشارة مختصين في الميدان حسب تخصصيم و القيام  -   

الرصيد الوثائقي لممكتبة زيادة عمى ذلك إلى اشتراك عمال المكتبة الذين لدييم خبرات في 

 طمبا أو أكثر إعارة.الكتب أكثر 

 ىل حققت المكتبتكم قدرة عمى توفير المواد المطموبة؟:1س

بناءا عمى ىذه االستراتيجية المذكورة أعاله تشيده تطور أو نقمة نوعية في اقتناء الرصيد :1ج

 خصوصا إذا تعمق األمر ببعض التخصصات التي لم يكن لدييا رصيد كافي.

 التبادل مع مكتبات أخرى ؟ء و ل تقوم مكتبتكم بعممية االىداى:1س

    سنةنعم مثال > تمت تبادل بإعطاء أو االىداء لممكتبة المركزية لمركز الجامعي لغميزان :1ج

كمية العموم  الحياة،وكمية العموم الدقيقة و  البدنية، باإلضافة لكمية العموم االجتماعية، 4778

 .اليندسة، الفيزياء كل الكمياتو 

 لمعايير يتم شراء المصادر من دور النشر؟عمى أي أساس أو ا:1س

 .حسب الطمب المستخدمين المكتبة -: 1ج

كل الموردين ليم الحق في  الصفقات العمومية، بإبرامتطبيق ما يسمى باالستشارة خاصة  -

  .المشاركة من أجل توفير الرصيد لممكتبة لكن ىنا تبرز من خالل االستشارة

مثل ديوان نوعية جيدة وفي أقل وقت ممكن، قل سعر و منافسة عمى الكتب األ -

 المطبوعات الجامعية.
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 ما ىي المشاكل التي تصادف عممية التزويد في مكتبتكم ؟:1س

 تأخذ في مدة التسميم. ، عدم االجابة بعض العناوين نافذة،في مدة التسميم:1ج

  ؟ىل تعتمد مكتبتكم عمى تكنولوجية الحديثة:0س

 غير قابمة لإلعارة.يمة و نعم ىناك اعتماد بصفة قم:0ج

 ما ىي المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات االلتزام بيا في تنمية رصيدىا؟:0س

توافق بين احتياجات المستفيدين مراعاة ال اتقان العمل، الضمير الميني، -: 0ج

 .والمجموعات المرشحة لالقتناء

  .خدمة جميع فئات المستفيدين من المكتبة -     

  .التنوع في االقتناء مراعاة -     

 حسن السموك مع المستفيد. -     

 ىل توفر المكتبة سجل اقتراحات؟ :0س

اقتراحات حيث تأخذ أراء الطمبة والعمال والباحثين بعين نعم توفر المكتبة سجل :0ج

 .االعتبار

  ؟ىل يقوم أخصائي بدورات تكوينية:0س

 ومات.المعمال توفر المكتبة دورات تكوينية ألخصائي : 0ج
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 تفريغ المقابمة: 

أظيرت الدراسة الميدانية أن بالفعل ىناك أسس تتبعيا المكتبة في تنمية مجموعاتيا وفق 

ىا التنموي بالنسبة زيادة الرفع من مستواجية مدروسة فيي دائما في تطوير و استراتي

ام بدراسة مستوياتيا فالبد من القيلممستفيدين والباحثين والموظفين ونظرا لتنوع فئاتيا و 

لمرصيد الوثائقي الموجود مع استخراج نسبة التغطية لنسبة  (بيبميومترية )دراسة احصائية

ميمة في التخصص لتنمية مجموعاتيا، المستفيدين فينا نسمط الضوء عمى نسبة المصادر الق

لسياسة ىذه ااسب و مطبقة لتنمية الرصيد المناسب لمباحث المنوىناك سياسة اقتناء مدونة و 

األسس لالختيار وبالتالي ال يوجد م بصورة منتظمة سنويا ولكن دون تحديد المعايير أو تت

توازن موضوعي أو نوعي لمصادر المعمومات في المكتبة كما تقوم المكتبة بعممية البحث 

تنمي رصيدىا وفق النظام البيداغوجي البيبميوغرافي حسب التخصصات الدقيقة حيث  

 خبرة في المجال لتثمين الرصيد الوثائقي. المدروس في الذين يمتمكون

خالل االستراتيجية التي وضعتيا نعم حققت المكتبة قدرة عمى توفير المواد المطموبة من 

ذلك بتطوير رصيد التخصصات التي تحتوي عمى ي أحدثت نقمة نوعية في التزويد و التو 

طرق التزويد ما بين  نوعأما عن طرق التزويد فقد أشارت الدراسة إلى تكافي، رصيد غير 

كذا حددت المكتبة األساسي لمتزويد بيذه المكتبة و  يعتبر الشراء المصدرالشراء واإلىداء و 

ذلك قد توضحت ىذه العممية كستيا المستقبمية لمتبادل بينيا وبين المكتبات األخرى، و سيا

مكانيات التعاون مع المكتبات و  المكتبة وأوجو مراكز األخرى،بالنسبة لمصادر تمويل حدود وا 
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ث تعتمد المكتبة عمى دور النشر العيني حيبين تعدد مصادر التمويل المادي و االتفاق فقد ت

ديوان المطبوعات الجامعية في مستوى القطر الوطني إذ توصمت ىذه الدراسة أن وجود و 

يد بيذه المكتبة سبب في نشوئيا وتقدميا في التنمية البحث العممي، سياسة لتنمية الرص

جيدة نوعية المنافسة عمى الكتب األقل سعر و  يعود السبب في اختيار الموردين إلىعود وي

ئف كاإلحاطة بأولويات في أقل وقت ممكن لما ليا من ضرورة لتأدية العديد من الوظاو 

تجنب التحيز فضال عن االلتزام كم الشخصي القائم عمى االختيار و التقميل من الحاالقتناء و 

فيما يخص االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة فيتم ذلك بصفة  لمكتبة،في تحقيق أىداف ا

عداد قواعد البيانات عداد البطاقات الفيرسية لمكتاب و قميمة تتمثل في نظام السنجاب إل ا 

إضافة إلى مواد الكترونية كاألقراص المضغوطة توجد  البحث اآللي الخاص بالمستفيدين،

طمبة بل تبقى كنسخة بديمة عن بعض المواد المطبوعة بصفة قميمة فال يتم استعارتيا لم

كما تمثمت المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات التحمي بيا في تنمية رصيد  ،المكتبةداخل 

الموضوعات التي تخدميا المكتبة وبكافة أشكاليا وأنواعيا مل جميع شتيا و أنو يجب مراعات

أما فيما يخص أخصائي  مصادر الشراء، و االستفادة من قائمة المعارض وتنوعاالتجاه نحو 

المعمومات ال يحصل عمى تأىيل أو دورات تكوينية التي تساعده في تنمية خبرتو وتنمية 

 المكتبات ومراكز المعمومات.

 

 



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

111 

 نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات:

ي "انقسام أراء المستفيدين حول دور أخصائي المعمومات ف التي توقعت أنو : الفرضية األولى

 تمبية احتياجاتهم"

 مؤشراتيا فيما يمي> تمثتمقد و 

 بنسبة  تناسب المستفيدين في المكتبة وذلك أحيانا ما يقدم أخصائي المعمومات خدمات

87%.  

 97ذلك بنسبة حصل عمى المواد التي يبحث عنيا و أحيانا ما يجد أو يت% 

 التي قدرت لمكتبة و حات المستفيد حول رصيد اأحيانا ما يأخذ أخصائي المعمومات اقترا

 .%68،89بنسبة 

 87ذلك بنسبة ائي المعمومات في تقديم الرصيد و رضى المستفيدين عمى أخص%. 

 عميو تحققت الفرضية األولى.و 

 "كافية نوعا ما لخدمة المستفيد مقتنيات المكتبة"التي توقعت أن و الفرضية الثانية:

 فيما يمي>تمثمت مؤشراتيا قد و 

 93،89لموجود في المكتبة بنسبة االستفادة من الرصيد ا%. 
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 ذلك بنسبة عممت عمى تحقيق رغبة المستفيد و  حداثة ىذه المجموعات المكتبية

93،89%. 

 77ذلك بنسبة ة رصيد جديد كل مرة لمستفيدييا و توفر المكتب%. 

 عميو تحققت الفرضية الثانية.و 

لى إالتي تتطمع وضع خطط "بنا المجموعات الكتبية مركز عمى وقد توقعت أن الفرضية الثالثة:

 متطمبات المجتمع الجامعي"

 قد تمثمت مؤشراتيا فيما يمي>و 

 وضع خطة استراتيجية لعممية البناء.  

 لمرصيد الوثائقي (وضع خطة بيبميومترية )دراسة احصائية. 

 وضع سياسة اقتناء مدروسة.  

  ثائقيالقيام بعممية البحث البيبميوغرافي حسب التخصصات لمسايرة الرصيد الو.  

 استشارة المختصين في الميدان. 

 عميو تحققت الفرضية الثالثة.و 
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 االقتراحات:

ىي عمى يمكن تقديم عدد من االقتراحات و  بناءا عمى نتائج التي تم التوصل إلييا فيما سبق

 النحو التالي>

عد ربطيا بقواف األوعية الفكرية التي تتماشى واختصاصيم، و تزويد المكتبة الجامعية بمختم -

المعمومات المختصة مع العمال عمى البرمجة خاصة لتدريب الطمبة عمى استعمال وسائل 

 التكنولوجية لمعمل المكتبي.

التصال الفعال والسريع احتياجاتيم من أجل تأمين افرصة لممستفيدين إلبداء رأييم و  إعطاء -

 ايصال المعمومات في الوقت المناسب عند الحاجة إلييا.بينيما و 

 فاءات األفراد من خالل التكوين المستمر ليم.تطوير ك -

من خالل سريان  المسؤوليات لكل فرد إضافة إلى تحسين االتصال الداخميوضوح الميام و  -

 المعرفة.أفضل لممعمومات و 

ضرورة االىتمام بالمستفيد من المكتبة الجامعية، والحرص عمى التعرف عمى رغباتو  -

 في تحقيقيا.وتوقعاتو من المكتبة، وبذل جيد أكبر 

العمل العمى تدريب المستفيد، ألنو بحاجة ماسة إلى تعرفو عمى طرق البحث عمى المعمومة  -

 وأوعية المعمومات وىذا لجميع فئات المستفيدين.



دراسة ميدانية                   الفصل التطبيقي                                                            
 

 

114 

 تقديم دورات تكوينية لتدريب أخصائي المعمومات. -

 تنمية مجموعات المكتبية من خالل توفير مواد حديثة تمبي احتياجات المستفيدين. -

 القيام بدراسات احصائية من أجل تعرف عمى ميول المستفيدين.  -

 العمل عمى توفير كل ما ىو حديث من الرصيد وذلك لتمبية احتياجات المستفيدين. -

 ترقيتو.شجيعو و تطوير مينة أخصائي المعمومات وذلك بت -
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 خاتمة:

يفرض عمينا مواكبة  لحياة،مجاالت اآلن من تغيرات في مختمف قطاعات و إن ما يشيده العالم ا

كذا استغالليا خاصة مع ظيور ثورة مة في مجال البحث عن المعمومات و التطورات الحاص

تكنولوجيا المعمومات التي أحدثت تغييرا كبيرا من خالل ما جاءت بو من تقنيات حديثة أثرت 

 ي.كذا البحث العممخاصة قطاع المعمومات و ل بالغ عمى العديد من النشاطات و بشك

حيث كانت الدراسة بمكتبة المركزية لجامعة مستغانم التي حاولنا من خالليا الكشف عن الدور 

فادة من ىذا جذب المستفيد لالستمعمومات في تنمية رصيد المكتبة و الذي يمعبو أخصائي ال

ا البرامج التي تقدميا المكتبة لمستفيدىا، من خالل دراستنا الحظنالرصيد، والخدمات واالنشطة و 

أن أخصائي المعمومات يعمل عمى تمبية احتياجات لمكتبة توفر رصيد حديث لروادىا و أن ا

ىذا ما و  فالمستفيد راض عن الدور الذي يقدمو لو عن الرصيد الموجود في المكتبة، المستفيد،

 االستفادة منيا.عل المستفيد يتردد عمى المكتبة و يج

راسة المتواضعة، يوحي بأن ىناك رغبة فعمية من مع ىذا فإن ما وقفنا عميو من خالل ىذه الدو 

خاصة في  طرف القائمين عمى مكتبة مجال الدراسة النيوض بجانب تطوير رصيد المكتبة،

 بعض التخصصات التي تفتقر لرصيدىا كعمم المكتبات.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 البحث العممي التعميم العالي و  وزارة

 جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 اإلنسانية و  كمية عموم االجتماعية

 قسم عمم المكتبات 

 

 التوثيق                                      و  نظم المعمومات التكنولوجية:لتخصصا

التوثيق الموسومة ب: اسهامات أخصائي في نظم التكنولوجيا و  ماسترمقابمة لنيل شهادة 
 جامعة مستغانم –دراسة ميدانية مكتبة المركزية  –المعمومات في تنمية رصيد المكتبة الجامعية 

 عبد الحميد ابن باديس

                                  

 دليل المقابمة

 

في اطار التحضير لنيل شهادة ماستر، عمما أن المعمومات  االجابة عمى هذه االسئمة نرجو 
 .  المتحصل عميها الستخدام البحث العممي

 ين إعذاد :                                                               ححج إششاف األسخار:

 * وصاس سليواى           تىذشتياخ حسيثح                                                        * 

 * ششدود سعاد 

   6102-6102 انسنت انجايعُت:                             

                                       



 المقابمة

 ما هي االسس التي تتبعها مكتبتكم في بنا مجموعاتها المكتبية؟:السؤال األول

 توفير المواد المطموبة؟ هل حققت المكتبتكم قدرة عمىالسؤال الثاني:

 هل تقوم مكتبتكم بعممية االهداء والتبادل مع مكتبات أخرى ؟:السؤال الثالث

 عمى أي أساس أو المعايير يتم شراء المصادر من دور النشر؟:السؤال الرابع

 ما هي المشاكل التي تصادف عممية التزويد في مكتبتكم ؟:السؤال الخامس

 بتكم عمى تكنولوجية الحديثة؟ هل تعتمد مكت:السؤال السادس

 ما هي المبادئ التي ينبغي عمى المكتبات االلتزام بها في تنمية رصيدها؟السؤال سابع:

 هل توفر المكتبة سجل اقتراحات؟ :السؤال الثامن

  هل يقوم أخصائي بدورات تكوينية؟السؤال التاسع:

 عمينا.شكرا سيدي عمى استقبالك لنا، وعمى رحابة صدرك، و صبرك 

 

 

 

 

 



 

 الجوهىسيح الجضائشيح الذيوقشاطيح الشعثيح 

 وصاسج الرعلين العالي و الثحث العلوي 

 جاهعح عثذ الحويذ اتي تاديس 

 كليح علىم االجرواعيح و اإلًساًيح 

 قسن علن الوكرثاخ 

 

 

 ًظن الوعلىهاخ الركٌىلىجيح و الرىثيق                                      الرخصص:

 

 

اسرواسج لٌيل شهادج هاسرش في ًظن الركٌىلىجيا و الرىثيق الوىسىهح ب: اسهاهاخ أخصائي 

 جاهعح هسرغاًن –دساسح هيذاًيح هكرثح الوشكضيح  –الوعلىهاخ في ذٌويح سصيذ الوكرثح الجاهعيح 

 عثذ الحويذ اتي تاديس

  

   دنُم االسخًاسة                                                 

 

هزٍ االسرواسج في اطاس الرحضيش لٌيل شهادج هاسرش، علوا أى الوعلىهاخ الورحصل ًشجى هأل 

 عليها السرخذام الثحث العلوي.  

 ين إعذاد :                                                               ححج إششاف األسخار:

 حسيثح                                                                 * وصاس سليواى   تىذشتياخ* 

 * ششدود سعاد 

 في الوكاى الوٌاسة (xضع عالهح )يالحظت:

 



   6102-6102السٌح الجاهعيح:                                     

 :سخًاسةاال

 

 انبُاناث انشخصُت 

 :انجنس -1

 أًثى                              ركش   

 انعًش: -2

 سٌح  01أكثش هي            {سٌح 01-62}هي              { سٌح 62-61}هي 

                       انخخصص:  -3

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

 انًسخىي انجايعٍ: -4

                 هاسرش                 دكرىساٍ                     أسرار تاحث                  سليساً

 انًكخبت و خذياحها  :األولانًحىس   

 عخًذ فٍ إعذاد انبحىد ؟عهً يارا ح - 5

 هعا                         إًرشًد                                          هقرٌياخ الوكرثح

 ؟ انبحىد إعذادأٌ يذي حعخًذ عهً انًكخبت فٍ  إنً  -6

 %011 - %01                %01 -%21              %21 -1          ذعروذ      ال

 عنها فٍ انًكخبت حجذها ؟ هم انًصادس انخٍ حبحذ - 7

 ًعن                             ال                         أحياًا 

 هم حىفش انًكخبت يىاد يكخبُت حقهُذَت فقط ؟ -8

 ًعن                               ال 

 ب ال اركشها  اإلجاتحكاًد  إرا

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

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

   

 

  

    

   

  

  

   

 



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

 

 أخصائٍ انًعهىياث انزانٍ: انًسخفُذ وانًحىس ا

    ؟هم َىفش أخصائٍ انًعهىياث  خذياث حناسب احخُاجاحكى  -9

  أحياًاال                                                               ًعن   

 انًكخبت ساجع إنً ؟بعذو حصىنك عهً يعهىيت  -11

 ًقص الوىاد الوكرثح الوطلىتح     -   

 ًقص خثشج أخصائي الوعلىهاخ  -   

 خطأ  في عوليح الثحث عٌها -    

 عنذ أخصائٍ انًعهىياث ؟ االعخباسبعُن  حأخزهم اقخشاحاث انًسخفُذ  -11

  أحياًاال                                        ًعن                                  

 ين سصُذ ؟ أخصائٍ انًعهىياثقذيه َساض عهً يا  أنجهم  -12

 ًعن                                         ال 

 حقُُى انًجًىعاث انًكخبت  :انزانذانًحىس 

 سخفادة ين يصادس انًجًىعاث انًخىافشة فٍ انًكخبت ؟ اليذي ا يا -13

 ضعيف هرىسظ                         جيذ

 هم حىفش انًكخبت سصُذ جذَذ كم يشة -؟– 14

                    ًعن                                       ال  

 عهً ححقُق سغبت انًسخفُذ؟هم حذارت انًجًىعاث انًكخبُت عًهج  -15

 ًعن                                     ال 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

   

  

   

  

  



  



 

 الملخص:

تبلورت وظائف المكتبة فً العصر الحدٌث على اختالف أنواعها مما أدى إلى تطور مهنة 

أخصائً المعلومات ودوره ومؤهالته ومهاراته فً تنمٌة رصٌد المكتبة فً عملٌة بناء 

المجموعات المكتبٌة وعملٌات التزوٌد الذي ٌشمل على أربع مصادر وهً الشراء  والتً 

جمٌع المكتبات، والتبادل واالهداء، وهذه العملٌات ال تتم فً فراغ بل تتم فً تشترك فٌه 

قسم التزوٌد داخل المكتبة، حٌث أن المكتبة الجامعٌة تتبع هذه المصادر فً تنمٌة 

مجموعاتها فهنا ٌقوم أخصائً المعلومات بدوره، وذلك لتسهٌل عملٌة الحصول على الوثٌقة 

والمكان المناسب، وعلى ضوء هذه الدراسة تبٌن لنا أن المكتبة المناسبة فً الوقت المناسب 

توفر رصٌد وثائقً كاف لخدمة المستفٌد بغض النظر عن نقص بعض االرصدة فً 

 تخصصات جدٌدة.

 الكلمات المفتاحية:

 -الشراء -التزوٌد -المجموعات المكتبٌة -رصٌد المكتبة -أخصائً المعلومات -المكتبة

 االهداء. -التبادل

 

 

 

Résumé : 

bibliothèque Cristallisés fonctions dans l’ére moderne de différents 

types différents qui ont méme au dévelopemmentde la profession et 

le rôle de spécialiste de l'information, des qualifications et les 



compétences dans le développement de l'équilibre du fondsde la 

bibliothèque dans processus de collections de bibliothèque et 

provision, qui comprend quatre sources, d’achat, qui est commun à 

toutes les bibliothèques, l'échange et le dévouement, et ces 

opérations ne sont pas effectuées dans le vide mais sont dans le 

département d'approvisionnement au sein de la bibliothèque, où la 

bibliothèque universitaire suivent ces sources dans le développement 

de leurs collections ici, le spécialiste de l'information à son tour, de 

manière à faciliter le processus d'obtention du document approprié 

au bon moment et au bon endroit, et à la lumière de cette étude 

nous montrer bibliothèque fonds documentaires suffisants pour 

servir le bénéficiaire quel que soit le manque de fonds dans de 

nouvelles spécialités. 

 

 

Mots-clés: 

Bibliothèque- spécialiste de l'information- fond de Bibliothèque- 

collections bibliothèque- d'approvisionnement- achat- échange- 

Offrez un cadeau. 
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